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Sessió 35, dimecres 10 de juliol de 2019

Primera part

ORDRE DEL D IA

1. Preguntes amb resposta oral.

2. Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya. Tram. 200-
00004/12. Comissió de Salut. Debat i votació del dictamen de la Comissió (dictamen: 
BOPC 312, 14).

3. Decret llei 11/2019, del 4 de juny, de modificació de la disposició transitòria setena 
de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport. Tram. 203-
00019/12. Govern de la Generalitat. Debat i votació sobre la validació o derogació del 
decret llei (text presentat: BOPC 360, 28).

4. Proposta de resolució de creació d’una comissió d’estudi sobre els abusos sexuals 
a infants. Tram. 252-00017/12. Grup Parlamentari de Ciutadans, Grup Parlamentari 
de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà, Grup Parlamentari Socialistes 
i Units per Avançar i Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i 
votació (text presentat: BOPC 306, 64).

5. Proposta de resolució de creació d’una comissió d’investigació sobre els casos de 
violència sexual denunciats en centres escolars. Tram. 252-00018/12. Tots els grups i 
subgrups parlamentaris. Debat i votació (text presentat: BOPC 330, 15).

6. Procediment per a elegir set membres del Plenari del Consell Nacional de la Cultura 
i de les Arts. Tram. 284-00004/12. Presidència de la Generalitat. Designació.

7. Interpel·lació al Govern sobre les instal·lacions i els accessos als ports. Tram. 300-
00158/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació.

8. Interpel·lació al Govern sobre la prevenció i l’extinció d’incendis. Tram. 300-
00156/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.

9. Interpel·lació al Govern sobre les accions del Departament d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca i Alimentació amb relació a la gestió del territori. Tram. 300-00157/12. 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre la Catalunya rural. Tram. 300-00159/12. Marc Parés 
Franzi, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Substanciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre la prohibició de les operacions de rescat a la Medi-
terrània. Tram. 300-00160/12. Grup Parlamentari Republicà. Substanciació.

12. Interpel·lació al Govern sobre les delegacions exteriors. Tram. 300-00161/12. Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

13. Interpel·lació al Govern sobre els problemes de mobilitat. Tram. 300-00162/12. 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

14. Interpel·lació al Govern sobre la situació dels menors no acompanyats. Tram. 300-
00163/12. Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.

15. 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.



PlE 35
10 de juliol de 2019

Dossier 2

16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques d’habitatge. 
Tram. 302-00123/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i vo-
tació.

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el pla d’acció dels departa-
ments davant l’emergència climàtica. Tram. 302-00124/12. Grup Parlamentari de Ca-
talunya en Comú Podem. Debat i votació.

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la crisi ecològica i els con-
flictes ambientals i territorials. Tram. 302-00128/12. Subgrup Parlamentari de la Can-
didatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació.

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la salut mental i l’atenció al 
suïcidi juvenil. Tram. 302-00125/12. Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació.

20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les accions que perjudiquen 
la convivència. Tram. 302-00126/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.

21. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els casos de corrupció a Ca-
talunya. Tram. 302-00127/12. 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 10 DE JULIOL DE 2019, A LES 10.00 H

Preguntes al Govern
1. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’impacte pressupos-

tari de projectes privats. Tram. 310-00208/12. Anna Caula i Paretas, del Grup Par-
lamentari Republicà. Substanciació.

2. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els plans relatius a 
l’acció exterior. Tram. 310-00209/12. Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari 
Republicà. Substanciació.

3. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el canvi climàtic. 
Tram. 310-00202/12. Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar. Substanciació.

4. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la prevenció d’emergèn-
cies i els plans i els mitjans del Departament d’Interior per a fer-hi front. Tram. 310-
00203/12. Lorena Roldán Suárez, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

5. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’emissió de docu-
mentals a TV3. Tram. 310-00204/12. Lorena Roldán Suárez, del Grup Parlamentari 
de Ciutadans. Substanciació.

6. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la coordinació poste-
mergència de l’incendi de la Ribera d’Ebre. Tram. 310-00205/12. Albert Batet i Ca-
nadell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació.

7. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’acompanyament 
institucional dels menors sense referents familiars. Tram. 310-00206/12. Albert Ba-
tet i Canadell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació.

8. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el pagament de la 
paga extra del 2013 als treballadors públics. Tram. 310-00207/12. Albert Batet i Ca-
nadell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació.

9. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el programa Esfera. 
Tram. 310-00200/12. Carles Riera Albert, del Subgrup Parlamentari de la Candida-
tura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Substanciació.

10. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les dades de l’incre-
ment de la pobresa i les polítiques socials. Tram. 310-00201/12. Marta Ribas Frías, 
del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Substanciació.

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

la situació política. Tram. 317-00117/12. Alejandro Fernández Álvarez, del Subgrup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.

12. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre 
la situació política. Tram. 317-00119/12. 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. 317-00118/12. 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. 317-00121/12. Anna Caula i Paretas, del 
Grup Parlamentari Republicà. Substanciació.

15. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre 
els darrers esdeveniments polítics. Tram. 317-00120/12. 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. 317-00116/12. Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans. Substanciació.
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Punt 2 | Debat i votació del dictamen de la Comissió

Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
200-00004/12

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ DE SALUT

Al President del Parlament
La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 11 d’abril de 2019, ha estudiat el 

text del Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (tram. 
200-00004/12) i l’Informe de la ponència.

Finalment, d’acord amb el que disposa l’article 120.6 i 7 del Reglament del Par-
lament, i recollint les modificacions aprovades per la Comissió, ha acordat d’establir 
el dictamen següent:

Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya 
(tram. 200-00004/12)

Preàmbul
L’article 150 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix que correspon a 

la Generalitat, en matèria d’organització de la seva Administració, la competència 
exclusiva sobre l’estructura, la regulació dels òrgans i directius públics, el funciona-
ment i l’articulació territorial; així com sobre les diverses modalitats organitzatives 
i instrumentals per a l’actuació administrativa.

D’altra banda, d’acord amb l’article 162.3 b) de l’Estatut d’autonomia de Catalu-
nya, la Generalitat té la competència compartida en matèria d’ordenació, planifica-
ció, determinació, regulació i execució de les mesures i les actuacions destinades a 
preservar, protegir i promoure la salut pública en tots els àmbits, incloent-hi la salut 
laboral, la sanitat animal amb efectes sobre la salut humana, la sanitat alimentària, 
la sanitat ambiental i la vigilància epidemiològica.

La Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública, va completar la integració i 
la reforma dels serveis de salut pública a Catalunya i va configurar un nou marc or-
ganitzatiu de la salut pública per tal de garantir el màxim grau de vigilància de la 
salut, de promoció de la salut individual i col·lectiva, de prevenció de la malaltia i la 
protecció de la salut; tot impulsant la coordinació i la col·laboració dels organismes 
i les administracions públiques implicades.

Aquesta Llei preconitzava que la integració dels diferents serveis de salut pública 
es fes dins d’organitzacions executives, àgils i flexibles amb capacitat per a mobilit-
zar la cooperació intersectorial i interadministrativa i alhora fomentar al màxim les 
aliances comunitàries.

Per aquest motiu es va optar pel model d’agència –l’anomenada Agència de Salut 
Pública de Catalunya (ASPCAT)–, dotada de personalitat jurídica pròpia, autono-
mia de gestió i amb una cartera de serveis clarament definida.

Un altre element bàsic configurat a la precitada llei, va ser la desconcentració de 
l’Agència de Salut Pública de Catalunya per mitjà de la seva estructura regional i 
territorial, amb l’objectiu de garantir l’equitat en la gestió dels riscos per a la salut, 
amb una atenció especial al territori i a l’àmbit local. Aquest nivell regional tenia 
com a objectiu garantir l’enllaç de l’estructura central i els equips territorials de sa-
lut pública, essent alhora un facilitador i coordinador a nivell territorial.

Tanmateix, mitjançant la Llei 2/2014, 27 de gener, de mesures fiscals, adminis-
tratives, financeres i del sector públic, es va extingir, amb efectes de l’1 de febrer 
de 2014, la personalitat jurídica de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, i es va 
atribuir a l’estructura del departament competent en matèria de salut els objectius 
i les funcions assignades a l’ens suprimit, tot preveient la integració en l’estructu-
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ra departamental del personal, del patrimoni i del pressupost de l’ens extingit. En 
conseqüència es derogà tota la regulació de la Llei concernent les característiques 
de l’Agència de Salut Pública de Catalunya com a ens (naturalesa jurídica, objecte, 
funcions, formes de gestió, estructura orgànica i territorial, règim jurídic, recursos 
humans, règim econòmic patrimoni i comptabilitat).

Durant aquests darrers anys, d’ençà de la modificació parcial de la Llei de salut 
pública, s’han produït diverses crisis de salut pública en l’àmbit nacional i inter-
nacional derivades en part a l’evolució social i tecnològica i al continu increment 
de mobilitat de les persones, béns i mercaderies. La resposta a aquestes crisis s’ha 
de fer de manera eficaç i àgil tant pel que fa a nivell central, com regional i local, 
tot impulsant de manera efectiva la coordinació intersectorial i interadministrativa. 
Aquest context ha fet evident la necessitat de recuperar l’Agència de Salut Pública 
de Catalunya, com a organització instrumental diferenciada de l’Administració de la 
Generalitat per tal de dotar d’eficàcia, agilitat i flexibilitat la resposta davant els rep-
tes actuals i els del futur de la salut pública. Alhora cal dotar l’estructura territorial 
d’elements de descentralització territorial com els serveis regionals.

Tanmateix, la composició del Consell Rector de l’Agència de Salut Pública de 
Catalunya, màxim òrgan de govern de l’Agència, permet garantir una major acció 
intersectorial i interadministrativa per assolir els objectius actuals i futurs de pro-
moció de la salut i prevenció de la malaltia, de vigilància de la salut i de protecció 
de la salut.

Finalment, escau assenyalar que en l’elaboració i tramitació d’aquesta iniciativa 
legislativa pel Govern, s’han tingut en compte els principis de bona regulació que 
han d’informar l’exercici de la iniciativa legislativa, com ara els principis de neces-
sitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència, cercant 
la racionalització i optimització de l’exercici de les competències que ostenta la Ge-
neralitat de Catalunya en matèria de salut pública, i dels recursos públics correspo-
nents, la transparència en totes les fases de tramitació de la norma, la valoració de 
cada una de les aportacions rebudes i la seguretat jurídica i proporcionalitat en les 
solucions adoptades.

Capítol I. Disposicions generals

Article 1. Creació i naturalesa jurídica
1.1 Es crea l’Agència de Salut Pública de Catalunya com a organisme autònom 

administratiu adscrit al departament competent en matèria de salut a través de la 
unitat directiva competent en matèria de salut pública, amb personalitat jurídica 
pròpia, autonomia administrativa i financera i plena capacitat d’obrar en l’exercici 
de les seves funcions.

1.2 L’Agència de Salut Pública de Catalunya ajusta la seva activitat al dret públic 
i es regeix per aquesta Llei, el decret que aprovi els seus estatuts i la resta de dispo-
sicions aplicables.

Article 2. Objecte
2.1 L’Agència de Salut Pública de Catalunya té com a objecte la prestació dels 

serveis de la cartera de serveis de salut pública que corresponguin al departament 
competent en matèria de salut. L’Agència pot prestar també aquells serveis que són 
competència d’altres departaments que, d’acord amb l’article 7 de la Llei de salut pú-
blica es determinin específicament a la cartera de serveis de salut pública, i els ser-
veis mínims que són competència dels ens locals que aquells li encarreguin, per mit-
jà d’un conveni d’acord amb el que estableix l’article 53 de la Llei de salut pública.

2.2 L’Agència de Salut Pública de Catalunya exerceix les seves competències en 
coordinació amb altres departaments que fan actuacions que incideixen en la salut 
de la població i actuacions de salut pública que són competència d’altres departa-
ments, els organismes executius que en depenen o dels ens locals.
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2.3 L’Agència de Salut Pública de Catalunya exerceix les seves competències en 
concurrència amb els altres organismes i administracions competents en matèria de 
salut pública, amb les quals actua d’una manera coordinada.

Article 3. Funcions
3.1 Per assolir els seus objectius, l’Agència de Salut Pública de Catalunya com-

pleix les funcions següents:
a) Executar les actuacions i polítiques de salut pública que corresponen al de-

partament competent en matèria de salut d’acord amb els criteris, les directrius i les 
prioritats de les polítiques de salut pública que fixi el Pla Interdepartamental i Inter-
sectorial de Salut Pública, per mitjà d’un contracte programa aprovat pel Govern i 
formalitzat amb el departament competent en matèria de salut i amb el Servei Cata-
là de la Salut. El contracte programa ha de tenir una durada màxima de cinc anys.

b) Fomentar la cooperació amb altres organitzacions que actuen en l’àmbit de la 
salut pública, amb l’objectiu de facilitar la coordinació de les actuacions, l’intercan-
vi d’informació i coneixements, i el disseny i la posada en pràctica dels projectes 
conjunts.

c) Coordinar les actuacions que en matèria de salut pública es duen a terme als 
centres sanitaris de la xarxa assistencial, especialment a l’Atenció Primària i Co-
munitària, i donar suport a aquestes actuacions, tenint en compte el marc de rela-
ció i col·laboració amb el Servei Català de la Salut, especialment en els àmbits de la 
promoció de la salut, l’educació per a la salut i la prevenció de la malaltia.

d) Prestar els serveis mínims de salut pública de competència local i comarcal 
als ajuntaments i altres ens locals, en el marc dels convenis que es signi d’acord amb 
l’article 53 de la Llei de salut pública.

e) Donar suport tècnic per a formular, executar i avaluar el Pla Interdeparta-
mental i Intersectorial de Salut Pública.

f) Donar suport tècnic als ens locals que prestin serveis de salut pública per mit-
jans propis.

g) Fomentar, amb col·laboració, amb organismes responsables, les universitats i 
els centres de recerca, la competència dels professionals i de la recerca en salut pú-
blica.

h) Assegurar la preparació per la prevenció, detecció i gestió de situacions 
de crisi i d’emergència per a la salut de la població, d’una manera coordinada, 
amb els dispositius de les administracions que es mobilitzin en aquestes situa-
cions en el marc dels plans de protecció civil.

i) Coordinar les actuacions en matèria de salut pública, especialment amb els or-
ganismes executius d’inspecció i control especialitzats en salut pública que depenen 
del diversos departaments de l’Administració de la Generalitat i amb els ens locals.

j) Coordinar el Sistema d’Informació de Salut Pública.
k) Establir els instruments d’informació i comunicació a la ciutadania i a les ad-

ministracions públiques en les qüestions mes rellevants en matèria de salut pública.
l) Elaborar els estudis d’impacte en la salut de les intervencions sobre els 

determinants de la salut de la població. En l’elaboració d’aquests estudis s’ha 
d’avaluar l’efectivitat, l’accessibilitat i la qualitat dels serveis de salut comuni-
tària.

m) Coordinar el Sistema de Formació i Recerca en Salut Pública en col·la-
boració amb els altres organismes competents amb una visió innovadora i de 
cerca de l’efectivitat per solucionar els problemes de salut comunitària.

m bis) Exercir la potestat sancionadora i d’autoritat sanitària d’acord amb 
el que estableix la Llei de salut pública, la normativa sectorial i la resta de dis-
posicions legals relatives al procediment administratiu i el procediment san-
cionador.
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n) Complir qualsevol altra funció que estigui relacionada directament amb els 
objectius d’aquesta llei i les actuacions que estableix.

n bis) Establir mecanismes de col·laboració i coordinació en els sectors terri-
torials per mitjà les estructures d’atenció primària i salut comunitària presents 
en l’àmbit territorial.

n ter) Elaborar i mantenir actualitzat un mapa d’actius de salut comunitària 
que faciliti el treball de prescripció de recursos als professionals.

n quater) Establir instruments de monitorització de la contaminació am-
biental i alimentària.

3.2 En el desenvolupament de les seves funcions, l’Agència Catalana de Salut 
Pública de Catalunya vetllarà per la integració expressa i operativa de la perspectiva 
de gènere, en especial pel que fa al disseny, implantació i avaluació del Pla Inter-
departamental i Intersectorial de Salut Pública. A tal efecte, es desenvoluparan les 
metodologies necessàries i s’incorporaran criteris d’avaluació que contribueixin a 
tractar la dimensió del gènere, garantint la recollida de dades desagregades per se-
xes i desenvolupant indicadors qualitatius i quantitatius de gènere.

3.2 bis. Per tal de fer efectiu el contingut de l’apartat m) de l’article 3.1, 
l’Agència de Salut Pública de Catalunya participarà en la formació post-grau 
en Salut Pública. També tramitarà l’acreditació com a dispositiu docent per a 
la especialitat de Medicina Preventiva i Salut Pública.

3.2 ter. L’Agència de Salut Pública de Catalunya establirà mecanismes per 
avaluar l’impacte en la salut de totes les polítiques i alhora podrà proposar 
elements en aquestes polítiques que millorin els determinants de salut a la po-
blació.

Article 3 bis. Formes de gestió
1. L’Agència de Salut Pública de Catalunya pot exercir llurs funcions de les 

maneres següents:
a) Per mitjà dels òrgans i les unitats que la integren.
b) Per mitjà de contractes o convenis, subjectant-se a la normativa dels con-

tractes del sector públic i complint els altres requisits que els són aplicables.
c) Per qualsevol de les altres formes de gestió admeses en dret.
2. el Govern pot delegar en els ajuntaments i els ens supramunicipals, amb 

caràcter general o específic, l’exercici de competències que aquesta llei atribu-
eix a l’Agència de Salut Pública de Catalunya. Així mateix, per raons d’eficàcia, 
l’Agència pot encarregar la gestió d’activitats de caràcter material, tècnic o de 
serveis de la seva competència als ajuntaments i als ens supramunicipals. En 
ambdós supòsits, l’acceptació de la delegació o de l’encàrrec de gestió s’ha de 
formalitzar per mitjà d’un conveni entre l’Agència i l’ens local corresponent, en 
el qual s’han de concretar el procediment, les tasques i els mitjans adscrits per 
a exercir les funcions delegades o encarregades, l’import que s’ha d’abonar per 
a finançar-les i els indicadors de control de l’activitat.

Capítol II. Organització

Article 4. Òrgans de govern, participació i assessorament
4.1 Els òrgans de govern de l’Agència de Salut Pública de Catalunya són el Con-

sell Rector i la Direcció.
4.2 L’Agència de Salut Pública de Catalunya es dotarà d’òrgans de participació 

comunitària, també territorials i d’òrgans d’assessorament tècnic i científic quina 
creació, funcions, composició i regim de funcionament es disposi en els seus esta-
tuts.
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Article 5. El Consell Rector
5.1 El Consell Rector és l’òrgan col·legiat de govern de l’Agència de Salut Públi-

ca de Catalunya en el qual hi ha representants de les administracions competents en 
l’àmbit de la salut pública, amb la finalitat de cooperar en la consecució dels objec-
tius de la Llei de salut pública.

5.2 El Consell Rector està format pels membres següents:
a) El president o presidenta que és el conseller o consellera del departament com-

petent en matèria de salut o la persona en qui delegui.
b) El vicepresident primer o vicepresidenta primera que és la persona titular de 

la unitat directiva competent en matèria de salut pública del departament competent 
en matèria de salut.

c) El director o directora del Servei Català de la Salut o la persona en qui delegui.
d) Vuit vocals en representació dels ens locals, proposats quatre per l’Associació 

Catalana de Municipis i Comarques i quatre per la Federació de Municipis de Cata-
lunya. Un dels vuit vocals en representació dels ens locals ha d’exercir les funcions 
de vicepresident o vicepresidenta segona, proposat de comú acord per aquestes dues 
organitzacions associatives d’ens locals. Un dels vuit vocals als que es refereix 
aquest punt serà un representant de l’Ajuntament de Barcelona.

e) Nou vocals en representació i a proposta dels departaments de la Generali-
tat competents en matèries relacionades amb la salut pública, que representin les 
àrees de gestió més implicades en la salut pública.

e bis) El Consell Rector comptarà amb un membre representant de les Soci-
etats Científiques que s’elegirà d’entre els seus membres presents en el consell 
assessor.

f) Un secretari o secretaria, amb veu però sense vot, designat pel president o 
presidenta del Consell Rector d’entre el personal de l’Agència de Salut Pública de 
Catalunya.

Assisteix a les reunions del Consell Rector la persona titular de la Direcció de 
l’Agència de Salut Pública de Catalunya, amb veu però sense vot.

f bis) Les entitats municipalistes vetllaran perquè la representació dels ens 
locals en el Consell Rector de l’Agència de Salut Pública de Catalunya reculli 
la diversitat tipològica dels municipis de Catalunya.

5.3 Els vocals del Consell Rector que no ho són per raó del càrrec són nomenats i 
separats del càrrec pel conseller o consellera del departament competent en matèria 
de salut a proposta de cada una de les representacions que el componen.

El nomenament es fa per un període de quatre anys, sens perjudici que les per-
sones membres puguin ser renovades, sempre que disposin de la representació re-
querida.

Les vacants que es produeixin a les vocalies es cobreixen d’acord amb la forma 
de designació per al temps que resti de mandat.

5.4 Els estatuts de l’Agència han de desenvolupar la composició del Consell Rec-
tor i establir-ne el règim de funcionament.

Article 6. Funcions del Consell Rector
6.1 El Consell Rector és l’òrgan de govern encarregat de fixar les directrius ge-

nerals d’actuació i d’exercir el control superior de la gestió de l’Agència de Salut 
Pública de Catalunya.

6.2 Corresponen al Consell Rector les funcions següents:
a) Fixar els criteris generals d’actuació de l’Agència, d’acord amb les directrius 

del departament competent en matèria de salut.
b) Aprovar la proposta de contracte programa.
c) Aprovar el conveni marc de relacions amb les organitzacions associatives 

d’ens locals més representatives de Catalunya.
d) Aprovar els programes anuals d’actuació i d’inversions generals de l’Agència.
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e) Aprovar la proposta d’avantprojecte de pressupost.
f) Aprovar els comptes anuals i la memòria de gestió de cada exercici.
g) Aprovar la proposta de cartera de serveis de salut pública.
h) Aprovar la relació d’activitats i serveis per a proveir els serveis mínims obli-

gatoris que són competència dels ens locals.
i) Avaluar periòdicament els programes d’actuació i grau d’assoliment dels ob-

jectius de l’Agència.
j) Avaluar anualment la situació de la salut pública i elaborar-ne un informe es-

pecífic, que s’ha de presentar al departament competent en matèria de salut i al Par-
lament de Catalunya.

k) Aprovar els acords i convenis de col·laboració amb altres entitats.
l) Aprovar la proposta de preus públics i taxes per la prestació de serveis.
m) Aprovar el reglament de funcionament intern del mateix Consell Rector.
n) Proposar al conseller o consellera del departament competent en matèria de 

salut per a la seva tramitació posterior l’aprovació de les característiques i destinació 
de les operacions de crèdit i l’aprovació d’operacions d’endeutament d’acord amb el 
que estableix la Llei de finances públiques de Catalunya.

o) Aprovar la proposta d’estructura orgànica de l’entitat que s’ha d’incloure en els 
seus estatuts i la proposta de relació de llocs de treball.

p) Aprovar les propostes normatives en les matèries subjectes a l’àmbit compe-
tencial de l’Agència.

q) Qualsevol altra funció no assignada expressament per aquesta Llei a altres 
òrgans de l’Agència.

Article 7. Funcions del president o presidenta del Consell Rector
7.1 Són funcions del president o presidenta del Consell Rector:
a) Assumir la representació institucional de l’Agència de Salut Pública de Cata-

lunya, sens perjudici de les funcions de representació que s’assignen al director o 
directora.

b) Convocar les reunions del Consell Rector
c) Presidir les sessions del Consell Rector, dirigir-ne les deliberacions i dirimir 

els empats amb vot de qualitat.
7.2 El president o presidenta del Consell Rector pot delegar expressament les 

funcions representatives que cregui convenients en el vicepresident primer o vice-
presidenta primera.

Article 8. La Direcció
8.1 La persona titular de la Direcció de l’Agència de Salut Pública de Catalunya 

n’assumeix la direcció i la gestió ordinària, d’acord amb els criteris d’actuació fixats 
pel Consell Rector, de qui n’exerceix la representació en relació amb l’execució dels 
acords adoptats.

8.2 La persona titular de la Direcció té rang orgànic de director o directora ge-
neral i és nomenat pel Govern, a proposta del conseller o consellera competent en 
matèria de salut, havent escoltat el Consell Rector.

8.3 La persona titular de la Direcció resta sotmesa al règim d’incompatibilitats 
d’alts càrrecs de la Generalitat.

Article 9. Funcions de la Direcció
Corresponen a la persona titular de la Direcció de l’Agència de Salut Pública de 

Catalunya les funcions següents:
a) Executar els acords que adopta el Consell Rector.
b) Elevar al Consell Rector per a la seva deliberació i aprovació totes aquelles 

propostes d’acords que són competència d’aquell òrgan de direcció.
c) Formular els comptes anuals i la proposta de memòria de gestió.
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d) Exercir la direcció del personal i dels serveis que integren l’Agència de Salut 
Pública de Catalunya.

e) Actuar com a òrgan de contractació de l’Agència amb subjecció a la legislació 
de contractes del sector públic.

f) Exercir les funcions d’òrgan de contractació patrimonial.
g) Coordinar, inspeccionar i avaluar els òrgans de l’Agència de Salut Pública de 

Catalunya.
h) Donar instruccions relatives a la organització i el funcionament de l’Agència 

de Salut Pública de Catalunya.
i) Gestionar els recursos econòmics, autoritzar les despeses i ordenar els paga-

ments dins els límits fixats pel Consell Rector.
j) Assumir la representació legal de l’Agència de Salut Pública de Catalunya en 

tota mena d’actuacions, llevat de la representació i la defensa en judici que li poden 
ser delegades pel president o presidenta del Consell Rector.

k) Aplicar els criteris d’actuació de l’Agència de Salut Pública d’acord amb les 
directrius del Consell Rector.

l) Exercir la potestat sancionadora i d’autoritat sanitària d’acord amb el que esta-
bleix la Llei de salut pública, la normativa sectorial i la resta de disposicions legals 
relatives al procediment administratiu i el procediment sancionador.

m) Aquelles altres funcions que li encomani el president o presidenta del Con-
sell Rector.

Article 9 bis. Els òrgans de participació
1. El Consell de Participació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya i els 

consells de salut a nivell territorial són òrgans de participació activa que exer-
ceixen funcions de participació ciutadana, assessorament, consulta i seguiment 
sobre qüestions relacionades amb la salut pública i la salut en general a fi de 
cooperar en la consecució dels objectius que els són propis.

3. Els estatuts de l’Agència de Salut Pública de Catalunya han de determi-
nar la composició, el sistema de designació dels membres, l’organització, les 
funcions i les normes de funcionament del Consell de Participació.

Article 9 ter. Consell Assessor de Salut Publica
1. D’acord amb l’establert en l’article 4.2 es crea un Consell Assessor de 

Salut Publica com a òrgan consultor sobre els aspectes tècnics i científics de la 
salut publica.

2. Sens perjudici del que disposin el Estatuts de l’Agencia de Salut Publica 
de Catalunya sobre les funcions, composició i regim de funcionament del Con-
sell Assessor, el mateix estarà format per persones expertes i de reconeguda 
solvència en l’àmbit de la salut pública, nomenades pel conseller o consellera 
del Departament competent en matèria de salut. Escoltat el Consell Rector 
haurà de:

a) Assessorar als òrgans de govern de l’Agència de Salut Pública de Catalu-
nya en les qüestions relacionades amb la salut pública.

b) Emetre dictàmens sobre aspectes relacionats amb la salut pública que li 
encomani el Consell rector.

4. El consell assessor ha d’escollir d’entre els seus membres de les societats 
científiques el membre del consell rector a què fa referència la lletra e bis de 
l’article 5.

Article 10. Organització territorial
10.1 L’Agència de Salut Pública s’ordena, a nivell territorial, en demarcacions 

anomenades serveis regionals, que són estructures desconcentrades de l’Agència i 
territorialment coincidents amb les regions sanitàries del Servei Català de la Salut.
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10.2 Els serveis regionals han de tenir una dotació suficient i adequada de re-
cursos humans i econòmics per complir les activitats de salut pública al territori 
respectiu.

10.3 Davant els serveis regionals hi ha un director o directora que n’assumeix la 
direcció i gestió ordinària.

10.3 bis. El nomenament i la separació dels directors o directores dels ser-
veis regionals corresponen al conseller o consellera del departament competent 
en matèria de salut, a proposta del Consell Rector de l’Agència de Salut Pública 
de Catalunya.

10.4 Els serveis regionals han de dur a terme, al territori respectiu, les pres-
tacions de salut pública que estableix la Llei de salut pública, subjectant-se als 
criteris d’actuació que estableix el Consell Rector i a les directrius del director 
o directora de l’Agència. A aquests efectes, cadascun d’ells s’han d’organitzar 
en equips territorials de salut pública definit l’equip com el conjunt de profes-
sionals de la salut pública que fa actuacions relatives a la promoció i la pro-
tecció de la salut, la prevenció de la malaltia i la vigilància de la salut pública, 
d’una manera integrada.

10. 4 bis. L’equip territorial de salut pública és el conjunt de professionals de 
la salut pública que fa actuacions relatives a la promoció i la protecció de la sa-
lut, la prevenció de la malaltia i la vigilància de la salut pública d’una manera 
integrada, en la xarxa de serveis atenció sanitària i comunitària del territori.

10.4 ter. Pel que fa a l’acompliment de les activitats de promoció i protecció 
de la salut, prevenció de la malaltia i vigilància de la salut pública, l’equip ter-
ritorial de salut pública treballa coordinadament amb els recursos municipals 
de salut pública, amb els equips d’atenció primària de les àrees bàsiques de 
salut, amb les unitats de medicina preventiva i salut pública dels hospitals on 
n’hi hagi, i amb els altres serveis i entitats relacionats amb la salut pública en 
aquell territori.

10.4 quater. L’equip territorial de salut pública és pluridisciplinari i les per-
sones que el componen han d’exercir llurs funcions de manera col·laborativa 
per a assegurar el compliment i la continuïtat de les activitats que estableix la 
cartera de serveis de l’àmbit territorial respectiu, sens perjudici de les funcions 
reservades legalment als professionals amb una titulació específica.

Capítol III. Règim de personal, patrimonial, econòmic, i d’impugnació 
d’actes

Article 11. Recursos humans
11.1 L’Agència de Salut Pública ha de el tenir personal funcionari i laboral sufi-

cient per dur a terme les activitats que té assignades.
11.2 En tots els casos, els llocs de treball que comportin l’exercici de funcions 

d’autoritat han de ser proveïts per personal funcionari.

Article 12. Patrimoni
12.1 El patrimoni de l’Agència és constituït pel patrimoni propi i l’adscrit. L’ads-

crit és integrat pels béns i els drets que li són adscrits per part de la Generalitat de 
Catalunya o una altra administració pública. L’adscripció no implica la transmissió 
del domini ni la desafectació dels béns. El patrimoni propi és constituït pels béns i 
els drets que produeixi, adquireixi o rebi per qualsevol títol.

12.2 Els béns i drets que la Generalitat adscrigui a l’Agència li han de revertir 
en les mateixes condicions que tenien en produir-se l’adscripció. A més, s’han d’uti-
litzar exclusivament per als fins que determina l’adscripció atès que en cas contrari 
s’hauran d’incorporar al patrimoni de la Generalitat. Pel que fa als béns i drets pro-
cedents dels ens locals, s’ha d’aplicar el conveni d’adscripció corresponent.
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12.3 El patrimoni de l’Agència afecte a l’exercici de les seves funcions té la con-
sideració de domini públic com a patrimoni afectat a un servei públic i, com a tal, 
gaudeix de les exempcions tributàries que corresponen als béns d’aquesta natura-
lesa.

12.4 S’entén implícita la utilitat pública en relació amb l’expropiació d’immobles 
pel que fa a les obres i els serveis de l’Agència.

12.5 El règim patrimonial aplicable a l’Agència serà el que estableix la normativa 
patrimonial aplicable a les entitats del sector públic de l’Administració de la Gene-
ralitat de Catalunya.

Article 13. Recursos econòmics
Els recursos econòmics de l’Agència de Salut Pública de Catalunya són els se-

güents:
a) Les assignacions amb càrrec als pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 

de les seves competències.
b) Les assignacions per a la prestació de la cartera de serveis de salut pública, 

procedents del contracte programa aprovat pel Govern i formalitzat entre l’Agència, 
el departament competent en matèria de salut i el Servei Català de la Salut.

c) Les assignacions per a la prestació d’activitats i serveis de salut pública subs-
crits entre l’Agència i departaments de la Generalitat altres que el departament com-
petent en matèria de salut.

d) Les contraprestacions que els ens locals efectuïn amb càrrec a llurs pressupos-
tos, en els termes dels convenis de col·laboració establerts amb l’Agència.

e) Els rendiments procedents dels béns i els drets propis o adscrits.
f) Les taxes i els preus públics derivats de l’exercici de la seva activitat que li 

corresponguin.
g) Els ingressos procedents de sancions administratives i els derivats de resolu-

cions judicials que li corresponguin.
h) Els préstecs que li siguin concedits.
i) Les subvencions, les donacions i qualsevol altra aportació voluntària d’entitats 

i particulars.
j) Els ingressos procedents de projectes o encàrrecs d’activitats o serveis que 

rebi.
k) Els altres recursos que hom li atribueixi expressament.

Article 14. Contracte programa
14.1 El departament competent en matèria de salut, com a garant superior de l’ús 

eficient i equitatiu dels recursos públics, ha de garantir que el model de contracta-
ció amb l’Agència de Salut Pública de Catalunya respongui a les seves polítiques 
generals.

14.2 El contracte programa aprovat pel Govern i subscrit entre el departament 
competent en matèria de salut, el Servei Català de la Salut i l’Agència de Salut Pú-
blica de Catalunya ha de tenir una durada màxima de cinc anys i ha d’incloure al-
menys els aspectes següents:

a) La relació de serveis i activitats que ha de prestar l’Agència, llur avaluació eco-
nòmica, i els recursos assignats.

b) Els requisits i les condicions en què s’han de prestar els serveis i activitats, te-
nint en compte les especificitats territorials.

c) Els objectius a assolir, els resultats esperats, els indicadors, els instruments de 
seguiment i control de resultats i el marc de responsabilitats de l’Agència.

d) El termini de vigència.
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Article 14.2 bis
Les actuacions i els serveis a què fan referència les lletres a i b l’apartat 2 

han d’ésser com a mínim les següents:
– Identificar problemes de salut comunitaris.
– Diagnosticar i investigar els problemes de salut i els perills per a la salut 

a la comunitat.
– Informar, educar i empoderar a les persones sobre problemes de salut.
– Establir mecanismes de participació de la comunitat en el plans, la imple-

mentació i avaluació de les polítiques de Salut Pública, en la forma que es de-
termini per reglament.

– Desenvolupar polítiques i plans que donin suport als esforços sanitaris de 
l’atenció primària i comunitària.

– Polítiques i anàlisi feminista sobre la Salut Pública.

Article 15. Pressupost
15.1 El pressupost de l’Agència de Salut Pública de Catalunya es regeix per la 

normativa reguladora de les finances públiques i per les successives lleis de pressu-
postos de la Generalitat.

15.2 El pressupost s’ha d’orientar d’acord amb les determinacions del Pla de salut 
de Catalunya, el Pla Interdepartamental i Intersectorial de Salut Pública i el Pla de 
Seguretat Alimentària, ha d’incloure el desglossament adequat dels programes per 
serveis regionals i ha de planificar els mecanismes necessaris per avançar en la seva 
elaboració i execució amb perspectiva de gènere.

15.3 D’acord amb la normativa aplicable a les disposicions pressupostàries, el 
Consell Rector, a proposta del director o directora pot acordar transferències de crè-
dit dins el pressupost de l’Agència.

Article 16. Règim de contractació
El règim de contractació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya es regeix 

per la normativa de contractació del sector públic.

Article 17. Règim comptable
El règim comptable de l’Agència de Salut Pública de Catalunya es regeix per les 

disposicions previstes a la normativa reguladora de les finances públiques per a les 
entitats autònomes administratives.

Article 18. Règim d’impugnació d’actes
18.1 Les persones interessades poden interposar recurs contra els actes adminis-

tratius de l’Agència de Salut Pública de Catalunya en els casos, terminis i formes 
mateixos que els establerts per la legislació de procediment administratiu.

18.2 Els acords del Consell Rector i les resolucions de la persona titular de la 
Direcció de l’Agència poden ser objecte de recurs d’alçada davant el conseller o 
consellera del departament competent en matèria de salut i els actes dictats pels òr-
gans dels serveis regionals poden ésser objecte de recurs d’alçada davant el direc-
tor o directora de l’Agència. Les resolucions, exhaureixen, en ambdós casos, la via 
administrativa.

18.3 En els actes dictats en l’àmbit de competència municipal és aplicable la le-
gislació municipal i de règim local.

Disposicions addicionals

Primera. Adscripció de béns
S’adscriuen a l’Agència els béns de l’Administració de la Generalitat de Cata-

lunya i de les entitats del seu sector públic afectats a les funcions que desenvolupa 
l’Agència. Els béns de domini públic conserven aquesta naturalesa i les exempcions 
fiscals i econòmiques que puguin tenir reconegudes. El decret d’aprovació dels Es-
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tatuts de l’Agència concretarà els béns objecte d’adscripció i el procediment mitjan-
çant el qual es formalitzarà, que necessàriament haurà de reflectir la seva valoració 
econòmica.

Segona. Subrogació
1 L’Agència se subrogarà en els drets i obligacions de contingut econòmic de 

l’Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic afectats a les 
funcions que desenvolupa l’Agència, la qual cosa es concretarà en la disposició que 
aprovi els seus estatuts.

2. L’Agència se subrogarà en la posició jurídica de l’Administració de la Gene-
ralitat de Catalunya i de les entitats del seu sector públic pel que fa als drets i obli-
gacions que li corresponguin en l’àmbit de les funcions que l’Agència assumeix, la 
qual cosa es concretarà en la disposició que aprovi els seus estatuts.

Tercera. Agència de Salut Pública de Barcelona
L’Agència de Salut Pública de Barcelona assumeix les funcions de l’Agència de 

Salut Pública de Catalunya pel que fa a la ciutat de Barcelona.

Quarta. El Consell General d’Aran
A la Vall d’Aran, les funcions de salut pública, assumides per l’Agència de Salut 

Pública de Catalunya, d’acord amb aquesta llei, són exercides pel Consell General 
d’Aran, d’acord amb el que s’estableix en la Llei 1/2015, del 5 de febrer, del rè-
gim especial d’Aran.

Cinquena. Pla Interdepartamental i Intersectorial de Salut Pública
Les referències que a l’Exposició de motius i a l’article 4 de la Llei 18/2009, del 

22 d’octubre, de salut pública, es fan al Pla Interdepartamental de Salut Pública 
s’han d’entendre fetes al Pla Interdepartamental i Intersectorial de Salut Pública.

Sisena. Entrada en funcionament i integració de personal
1. L’Agència de Salut Pública de Catalunya ha d’entrar en funcionament en el ter-

mini màxim d’un any comptador des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei.
2. El personal funcionari, de carrera i interí, i laboral que a la data d’entra-

da en funcionament l’Agència de Salut Pública de Catalunya presti serveis en 
el departament competent en matèria de salut i porti a terme funcions coinci-
dents o vinculades a les que d’acord amb aquesta Llei assumeix l’Agència s’in-
tegrarà en l’Agència de Salut Pública mantenint la seva condició originària i 
en les mateixes condicions que els són aplicables en el moment de l’entrada en 
vigor d’aquesta Llei.

Tot el personal que desenvolupi activitats als Departaments o qualsevol al-
tra unitat administrativa on presti serveis el personal que porti a terme fun-
cions coincidents o vinculades a les que d’acord a aquesta Llei assumeix l’Agèn-
cia s’integrarà a l’Agència de Salut Pública.

La forma d’integració del personal d’aquest article significa el reconeixe-
ment de successió o subrogació amb tots els efectes jurídics que es puguin deri-
var.

Sisena bis
Els òrgans de govern, així com dels òrgans de participació comunitària i 

assessorament tècnic i científic, determinants en l’article 4 apartats 1 i 2, no es 
podran constituir ni renovar fins donar compliment a la Llei 17/2015 d’igualtat 
efectiva de dones i homes pel que fa a la paritat mínima.
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Disposició transitòria

Única. Funcions dels òrgans afectats fins a l’entrada en funcionament
Els òrgans i les unitats administratives del departament competent en matèria de 

salut afectats per la creació de l’Agència han de continuar complint llurs funcions 
fins a l’entrada en funcionament de l’entitat.

Disposicions finals

Primera. Desplegament Reglamentari
1. El Govern, en el termini de sis mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, 

ha d’aprovar els estatuts de l’Agencia de Salut Pública de Catalunya, que han de des-
envolupar la regulació dels òrgans de govern, de participació i d’assessorament, així 
com l’estructura orgànica, central i territorial, de l’entitat.

L’Agència de Salut Pública de Catalunya adquirirà personalitat jurídica en el mo-
ment en què entri en vigor el decret pel qual s’aprovin els seus estatuts.

2. El Govern, en el termini de sis mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, 
ha d’aprovar el decret d’adaptació de l’estructura del departament competent en ma-
tèria de salut al que estableix aquesta Llei.

Segona. Entrada en vigor
Aquesta Llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2019
La secretària de la Comissió, María del Camino Fernández Riol; la presidenta 

de la Comissió, M. Assumpció Laïlla i Jou

ESMENES RESERVADES PER A DEFENSAR EN EL PLE

Article 2. Objecte

Apartat 3

Esmena 4
GP de Ciutadans (1)
De modificació del punt 2.3, que quedaria redactat de la següent manera 

2.3) L’Agència de Salut Pública de Catalunya exerceix les seves competències de 
conformitat amb la Constitució Espanyola, l’Estatut d’Autonomia i les lleis vigents i 
amb ple respecte a la competència de coordinació general que, conforme a la Cons-
titució, exerceix l’Estat.

Article 5. El Consell Rector

Addició de noves lletres

Esmena 24
GP de Catalunya en Comú Podem (7)
D’addició d’un subpunt c bis al punt 2 de l’article 5

c bis) la presidència de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, o la persona en 
qui delegui.
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Lletra D

Esmena 26
GP de Ciutadans (7)
De supressió i addició a la lletra d del punt 5.2, que quedaria redactat de la 
següent manera

d) Vuit vocals en representació dels ens locals, proposats quatre per l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques i quatre per la Federació de Municipis de Ca-
talunya. que representin els drets i interessos dels pacients i usuaris i les diferents 
zones territorials, a efectes de garantir l’equitat entre els ciutadans dels diferents ter-
ritoris. Un dels vuit vocals en representació dels ens locals ha d’exercir les funcions 
de vicepresident o vicepresidenta segona, proposat de comú acord per aquestes dues 
organitzacions associatives d’ens locals, i que han de ser càrrecs electes.

Addició de noves lletres

Esmena 33
GP de Ciutadans (11)
D’addició d’una nova lletra i al punt 5.2, que quedaria redactat de la següent 
manera

i) Al Consell s’incorporaran al menys dos representants de xarxes i entitats ciu-
tadanes i d’entitats vinculades a la SP a proposta dels representants dels ens locals, 
i que hauran de ser renovats cada tres anys per a donar noves veus al Consell.

Article 6. Funcions del Consell Rector

Addició de noves lletres

Esmena 35
GP de Ciutadans (12)
D’addició d’una nova lletra r al punt 6.2, que quedaria redactat de la següent 
manera 

r) Garantir la igualtat i l’equitat entre els ciutadans de diferents territoris.

ESMENES TÈCNIQUES 

Emena 1 a l’article 3.1.m bis, de modificació
On diu: «m bis) Exercir la potestat sancionadora i d’autoritat sanitària d’acord 

amb el que estableix la Llei de salut pública, la normativa sectorial i la resta de dispo-
sicions legals relatives al procediment administratiu i el procediment sancionador.»

Ha de dir: «m bis) Exercir la potestat sancionadora i actuar com autoritat sanità-
ria, d’acord amb la Llei 18/2009, la normativa sectorial i la legislació de règim jurí-
dic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.»

Motivació: millorar la remissió des d’un punt de vista tecnicojurídic a la legisla-
ció aplicable.

Esmena 2 a l’article 3.2 bis, de modificació i reubicació
Aquest text ha de ser suprimit de l’article 3 i ser objecte d’una disposició addicio-

nal. A més, s’ha de modificar el seu contingut per tal de adaptar-se a la llenguatge 
propi de les disposicions addicionals. Concretament: 

On diu: «3.2 bis. Per tal de fer efectiu el contingut de l’apartat m) de l’article 3.1, 
l’Agència de Salut Pública de Catalunya participarà en la formació post-grau en Sa-
lut Pública. També tramitarà l’acreditació com a dispositiu docent per a la especia-
litat de Medicina Preventiva i Salut Pública.»
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Ha de dir: «L’Agència de Salut Pública, a fi de coordinar el Sistema de Formació 
i Recerca en Salut Pública, ha de dur a terme les actuacions necessàries per a parti-
cipar en la formació de postgrau en salut pública i per a ésser acreditada com a dis-
positiu docent en l’especialitat de Medecina Preventiva i Salut Pública.»

Motivació: el contingut de la lletra és més propi d’una disposició addicional, 
ja que, més que referir-se a una funció de l’Agència de Salut Pública de Catalunya 
(ASPC), conté un mandat de caràcter no normatiu dirigit a l’ASPC i que aquesta ha 
d’executar.

Esmena 3 de modificació de l’article 5.3
On diu: «5.3 [...] a proposta de cada una de les representacions que el componen.»
Ha de dir: «[...] a proposta dels ens o òrgans que representen.»
Motivació: no és el representant que se’n va qui proposa, sinó l’òrgan o ens que 

el va proposar i en representació del qual és vocal.

Esmena 4 a l’article 6 p, de modificació
On diu: «Aprovar les propostes normatives en les matèries subjectes a l’àmbit 

competencial de l’Agència.»
Ha de dir: «Aprovar propostes d’instruments de caràcter normatiu en matèria de 

salut pública i donar-los el curs que correspon d’acord amb la legislació vigent en 
matèria de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Ca-
talunya.» 

Motivació: el procediment d’elaboració de normes reglamentàries, avantprojec-
tes de llei i proposicions de llei és regulat en diverses normes, i en cap no es re-
coneix a l’ASPC la iniciativa per posar en marxa el procediment. Per tant, o la hi 
donem en aquesta llei, i només pel que fa als dos primers tipus d’instruments nor-
matius, o optem per la solució que es proposa en aquesta esmena.

Esmena 5 a l’article 9 f, de supressió
Cal suprimir la lletra.
Motivació: és redundant amb la lletra e, que ja inclou tots els supòsits de con-

tractació que pot fer un organisme autònom. Si el que es pretenia es fer referència a 
exercir la funció d’administració ordinària del patrimoni de l’agència, es podria mo-
dificar en aquest sentit el text de la lletra. Tan mateix i donat que suposa la introduc-
ció de nou text i malgrat ser tècnicament desitjable no es absolutament necessari, en 
aquest cas caldria que aquesta proposta fos presentada per algun grup donat que des 
de els serveis jurídics no es pot presumir quin era el contingut desitjat.

Esmena 6 a l’article 9 j, de supressió
Cal suprimir «que li poden ser delegades pel president o presidenta del Consell 

Rector.» 
Motivació: aquestes funcions requereixen una titulació, no exigida ni al president 

ni al director. A més, entre les funcions del president no hi consta aquesta, i per tant 
no la pot delegar. Com en el cas de l’esmena 5, la redacció del text pot esser degu-
da a una errada i que en realitat es volgués preveure la possibilitat de que el Presi-
dent pogués delegar en el Director la representació institucional. Si es vol introduir 
aquest nou text caldria també que ho instés al menys un grup parlamentari.

Esmena 7 a l’article 9 l, de modificació i addició
On diu: «l) Exercir la potestat sancionadora i d’autoritat sanitària d’acord amb el 

que estableix la Llei de salut pública, la normativa sectorial i la resta de disposicions 
legals relatives al procediment administratiu i el procediment sancionador»

Ha de dir: «l) Actuar com a òrgan competent per a imposar sancions en matèria 
de salut pública, d’acord amb la Llei 18/2009 i la normativa sectorial.

l bis) Exercir l’autoritat sanitària, en els termes que preveu la Llei 18/2009 i la 
normativa sectorial.»



PlE 35
10 de juliol de 2019

Dossier 18

Motivació: l’ASPC no és l’únic ens o òrgan que té potestat sancionadora i consi-
deració d’autoritat sanitària en matèria de salut pública. La darrera frase és sobrera 
per òbvia i per deficient formulació tècnica, i d’altra banda cal visualitzar la diferen-
cia entre l’exercici de la potestat sancionadora en matèria sanitària i la funció d’ac-
tuar com a autoritat sanitària.

Esmena 8 a l’article 9 bis 1, de supressió
S’ha de suprimir «a fi de cooperar en la consecució dels objectius que els són 

propis.» 
Motivació: informació sobrera, perquè és obvi que la funció de l’òrgan és servir 

els objectius de l’ens. El llenguatge de les lleis ha de ser el màxim de concís.

Esmena 9 a l’article 10, d’addició d’un nou apartat 3 ter, amb el text 
següent 
«3 ter. Els directors dels serveis regionals de l’Agència de Salut Pública de Ca-

talunya són un òrgan competent per a imposar sancions en matèria de salut pública, 
d’acord amb la Llei 18/2009 i la normativa sectorial.»

Motivació: l’article 77 de la Llei de salut pública així ho establia, i avui, per obra 
de l’article 163 de la Llei 2/2014 (òmnibus), aquesta previsió perdura, però amb rang 
reglamentari. Sembla absurd elevar el rang per a la competència sancionadora del 
director i no per a la dels directors dels serveis regionals.

Esmena 10 a l’article 13 c, de modificació 
On diu: «c) Les assignacions per a la prestació d’activitats i serveis de salut pú-

blica subscrits entre l’Agència i departaments de la Generalitat altres que el depar-
tament competent en matèria de salut.»

Ha de dir: «c) Les assignacions perquè acompleixi actuacions i presti serveis de 
salut pública que li assignin altres departaments de l’Administració de la Generalitat 
altres que el competent en matèria de salut.»

Motivació: eliminar l’expressió «subscrits», pròpia dels convenis, figura que aquí 
no correspon.

Esmena 11 a l’article 13 f, de supressió
On diu: «f) Les taxes i els preus públics derivats de l’exercici de la seva activitat 

que li corresponguin.»
Ha de dir: «f) Els ingressos procedents de les taxes i dels preus públics que 

d’acord amb la legalitat vigent li corresponguin.»
Motivació: ser més precís en la utilització del llenguatge jurídic. Les taxes i els 

preus públic es meriten quan així ho estableix la norma que els regula. Normalment, 
la prestació de serveis, obligatoris uns, voluntaris altres. Però, no sempre pel que fa 
als preus públics.

Esmena 12, d’addició d’una nova disposició addicional, amb el text 
següent 
«Quarta bis. Referències a la Llei 18/2009
Les referències que aquesta llei fa a la Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut 

pública, s’entenen fetes a la disposició legal que la modifiqui o substitueixi.»
Motivació: les normes de tècnica normativa recomanen que les remissions nor-

matives, sempre que es pugui, es facin de tal manera que si es produeix un canvi 
normatiu no perdi sentit l’article o precepte que conté la remissió. En aquest cas, a 
més, i atès que eren moltes les referències a la Llei 18/2009, s’ha preferit alleugerar 
el text de la Llei amb una única referència a la seva eventual modificació o substitu-
ció que no repetir aquesta fórmula cada cop que es fes la remissió.
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Esmena 13, d’addició d’una nova disposició final, amb el text següent 
«Segona bis. Elaboració del text refós de la Llei 18/2009
S’autoritza el Govern perquè en el termini de sis mesos des de l’entrada en vigor 

de la present llei elabori un text refós de la Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut 
pública, que incorpori les modificacions que la present llei introdueix.»

Motivació: raons de tècnica legislativa basades en un coneixement més fàcil del 
dret per part dels operadors jurídics i dels ciutadans en general aconsellen refondre 
en una sola norma la part organitzativa i la part substantiva de la regulació de la sa-
lut pública.»

Esmena 14, d’addició d’una nova disposició final, amb el text següent 
«S’afegeix un article, el 77, a la Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública, 

amb el text següent: 
»Article 77. Òrgans de la Generalitat competents per a imposar sancions
»En l’àmbit de la Generalitat, l’exercici de la potestat sancionadora que estableix 

aquesta llei, sens perjudici dels règims sancionadors que estableix la legislació sec-
torial, correspon als òrgans següents: 

»a) El Govern, per a imposar les sancions establertes per aquesta llei superiors 
a 450.000 euros.

»b) El conseller o consellera del departament competent en matèria de salut, per 
a imposar les sancions compreses entre 300.001 i 450.000 euros.

»c) El director o directora de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, per a im-
posar les sancions compreses entre 100.001 i 300.000 euros.

»d) Els directors dels serveis regionals, en l’àmbit territorial respectiu, per a im-
posar sancions de fins a 100.000 euros.»

Motivació: com ja s’ha dit, per obra de l’article 163 de la Llei 2/2014 (òmnibus), 
l’article 77 va perdre el rang normatiu de llei, però la regulació que s’hi conté enca-
ra és vigent, encara que amb rang reglamentari. No sembla raonable que s’elevi el 
rang a la competència sancionadora en aquesta matèria a dos òrgans i no als altres. 
Si no ho fem ara, tampoc es podrà fer en la refosa, perquè comportaria incloure una 
regulació que el Parlament no ha aprovat.

És cert que, encara que menys garantista que la solució proposada, però admesa 
en dret, és la solució de no fer cap mena de referència a la potestat sancionadora ni 
de l’ASPC ni de cap dels seus òrgans. Així, els òrgans competents per imposar san-
cions en matèria de salut pública els determinaria el Govern, que és qui aprova els 
reglaments. Ara com ara són els establerts per l’article 77 de la Llei 18/2009, que 
actualment tenen naturalesa reglamentària, i en el futur, els que determini el regla-
ment que el substitueixi.

Esmena 15, d’addició d’una nova disposició final, amb el text següent 
«S’afegeix un article, el 12, a la Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública, 

amb el text següent: 
»Article 12. Competències del Govern
»1. Amb relació a l’Agència de Salut Pública de Catalunya, corresponen al Go-

vern, a proposta dels departaments competents segons la matèria de què es tracti, 
les competències següents: 

»a) L’aprovació, per mitjà d’un decret formulat a proposta del conseller o con-
sellera del departament competent en matèria de salut, dels estatuts de l’Agència.

»b) L’aprovació de la Cartera de serveis de salut pública.
»c) L’aprovació del projecte de pressupost de l’Agència.
»d) L’aprovació dels acords de nomenament i separació del director o directora 

de l’Agència.
»2. Correspon al Govern l’aprovació del Pla interdepartamental de salut pública.»
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Esmena 16, d’addició d’una nova disposició final, amb el text següent 
«S’afegeix un apartat, el 2, a l’article 13 de la Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de 

salut pública, amb el text següent: 
»2. Amb relació a l’Agència de Salut Pública de Catalunya, corresponen al de-

partament competent en matèria de salut les competències següents: 
»a) La determinació dels criteris, les directrius i les prioritats de les polítiques 

de salut pública.
»b) La vigilància i la tutela de l’Agència.
»c) La coordinació dels programes de recerca i dels recursos públics, per tal d’as-

solir-ne la màxima eficàcia.
»d) La presentació al Govern de la proposta de Cartera de serveis de salut pú-

blica.
»e) La presentació al Govern del projecte de pressupost de l’Agència.
»f) L’aprovació, la modificació i la revisió dels preus públics relatius a la presta-

ció dels serveis.
»g) El nomenament i la separació dels membres del Consell d’Administració.
»h) La presentació al Govern de les propostes de nomenament i separació del 

director o directora.
»i) El nomenament i la separació dels directors dels serveis regionals.
»j) El nomenament i la separació dels membres del Consell Assessor de Salut 

Pública.»
Motivació esmenes 15 i 16: també en aquest cas, l’article 163 de la Llei 2/2014 

(òmnibus) deroga completament l’article 12 i, parcialment, el 13 de la Llei de salut 
pública. Si bé és cert, com assenyalen des de salut pública, que les diverses com-
petències que s’atorguen al Govern i al Departament de Salut en aquests articles es 
troben majoritàriament recollides de forma dispersa en aquest projecte de llei o en 
la Llei de salut pública, i, fins i tot, pel que fa la competència de vigilància i tutela 
de l’ASPC, per part del Departament de Salut, en la Llei de l’Estat 40/2015, de l’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic, no és menys cert que la bona tècnica 
normativa aconsella fer la regulació d’una matèria de forma el màxim de completa 
i amb una bona ordenació sistemàtica d’allò que es regula, i tot això per fer efectiu 
el principi de seguretat jurídica, per facilitar el coneixement i l’ús del dret aplicable 
per part del operadors jurídics i els ciutadans. En aquest cas, quan es faci la refosa 
convindria fer referència de forma específica a l’organització dels serveis de salut, i 
no es podrà introduir allò que correspon al Govern i al Departament si no ho esta-
bleix ara el Parlament.

Esmena 17, d’addició al títol de la Llei
Cal afegir al títol de la Llei «i de modificació d’un article de la Llei 18/2009, del 

22 d’octubre, de salut pública».
Motivació: atesa l’esmena 12 i per exigències de les normes bàsiques de tècnica 

normativa, cal expressar en el títol la modificació de normes del dret vigent.

Palau del Parlament, 27 de juny de 2019
Jorge Soler González, GP Cs; Josep Riera i Font, GP JxCat; Gemma Espigares Tribó,  

GP ERC; Assumpta Escarp Gibert, GP PSC-Units; Marta Ribas Frías, GP CatECP;  
Vidal Aragonés Chicharro, SP CUP-CC; Santi Rodríguez i Serra, SP PPC
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Punt 3 | Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei

Decret llei 11/2019, del 4 de juny, de modificació de la disposició 
transitòria setena de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici 
de les professions de l’esport
203-00019/12

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 39933 / Coneixement: Mesa del Parlament, 11.06.2019

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda l’11 de juny de 2019, ha pres 
coneixement del Decret llei 11/2019, de 4 de juny, de modificació de la disposició 
transitòria setena de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professions 
de l’esport, publicat al DOGC 7891, i ha manifestat que el termini de 30 dies per-
què el Parlament el controli pel procediment que estableix l’article 155 del Regla-
ment del Parlament s’inicia el dia 7 de juny 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 4 de juny de 2019, s’ha pres, 

entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:
«A proposta de la consellera de la Presidència, s’aprova la iniciativa SI-

G19PRE0796 Projecte de decret llei de modificació de la disposició transitòria sete-
na de la Llei 3/2008, de 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport.»

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

Decret llei 11/2019, de 4 de juny, de modificació de la disposició 
transitòria setena de la Llei 3/2008, de 23 d’abril, de l’exercici 
de les professions de l’esport

El president de la Generalitat de Catalunya
Sia notori a tots els ciutadans 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, promulgo el següent

Decret llei

Exposició de motius
Mitjançant la disposició addicional tercera de la Llei 10/2011, del 29 de desem-

bre, de simplificació i millorament de la regulació normativa, es va establir un règim 
temporal de suspensió de la vigència del règim sancionador aplicable a determina-
des infraccions administratives de l’àmbit de l’esport, amb la finalitat de facilitar 
l’adaptació del sector dels tècnics i professionals de les activitats físiques i esporti-
ves al context normatiu que s’emmarca en la Llei 3/2008, de 23 d’abril, de l’exerci-
ci de les professions de l’esport. La suspensió de la vigència del règim sancionador 
esmentat, finalitzava l’1 de gener de 2013.

Posteriorment, atesa la voluntat de l’Administració de continuar facilitant durant 
un període de temps més llarg, l’adaptació a la Llei 3/2008, es va ampliar la sus-
pensió de la vigència del mateix règim sancionador aplicable a determinades infrac-
cions administratives de l’àmbit de l’esport, fins a l’1 de gener de 2015, mitjançant 
el Decret llei 6/2012, de 27 de desembre, de modificació de la disposició addicional 
tercera de la Llei 10/2011, de 29 de desembre, de simplificació i millorament de la 
regulació normativa.
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Davant la proximitat de la data de finalització d’aquell termini de suspensió es-
tablert pel Decret llei 6/2012, l’Administració esportiva constatà que encara es man-
tenien les justificacions i motivacions que van portar a aprovar la previsió de sus-
pensió temporal de la vigència del règim sancionador esmentat, motiu pel qual en 
va aprovar una altra suspensió fins a l’1 de gener de 2017 a través del Decret llei 
5/2014, de 9 de desembre, de segona modificació de la disposició addicional tercera 
de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regula-
ció normativa.

La darrera suspensió de l’aplicació del règim sancionador es va establir mitjan-
çant la Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres 
i del sector públic, que va incorporar una disposició transitòria, la setena, a la Llei 
3/2008, relativa a la suspensió temporal de la vigència de l’esmentat règim sancio-
nador fins a l’1 de gener de 2019.

L’objectiu de les successives suspensions del règim sancionador ha estat sempre 
donar temps als professionals a normalitzar la seva situació i inscriure’s al Registre 
oficial de professionals de l’esport, preceptiu per a l’exercici de la professió, ade-
quant-se, per tant, a la normativa vigent, permetent que, al mateix temps, l’Admi-
nistració esportiva hagi pogut posar en marxa els procediments i oferir la formació 
necessària a l’efecte.

Tot i això, l’Administració esportiva ha pogut conèixer que el nombre de profes-
sionals inscrits i en actiu per desenvolupar les tasques de salvament i socorrisme, a 
dia d’avui, són insuficients per atendre tota la demanda requerida per a la propera 
temporada estival, fent perillar la seguretat de les persones usuàries de les correspo-
nents instal·lacions, recintes i platges del territori català.

Per aquest motiu, s’estima del tot necessari i urgent ampliar el termini de sus-
pensió fins al 30 de setembre de 2019 únicament per als professionals del sector es-
mentat i adoptar aquesta mesura per la via extraordinària del Decret llei possibili-
tant així que, durant aquest nou període de temps, l’incompliment de les obligacions 
previstes a la citada Llei 3/2008, no comporti la consegüent sanció administrativa, 
la qual cosa perjudicaria greument el sector afectat.

Per tot l’exposat, en ús de l’autorització concedida en l’article 64 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya, a proposta de la consellera de la Presidència, i d’acord 
amb el Govern,

Decreto:

Article únic
Es modifica la disposició transitòria setena de la Llei 3/2008, de 23 d’abril, de 

l’exercici de les professions de l’esport, que queda redactada de la manera següent:
«Disposició transitòria setena. Règim temporal de suspensió de la vigència del 

règim sancionador aplicable a determinades infraccions administratives respecte 
dels professionals del sector del salvament i socorrisme aquàtic.

1. A partir de l’1 de gener de 2019 i fins al 30 de setembre 2019, resta en suspens 
la vigència dels apartats 1 i 3 de l’article 13 d’aquesta Llei pel que respecta als pro-
fessionals de salvament i socorrisme aquàtic. Tanmateix, es manté la vigència de 
les infraccions tipificades en els epígrafs c i d de l’apartat 1 del dit article, relatius 
a l’obligació de col·legiació en el cas que sigui obligatòria i a la no-contractació de 
l’assegurança preceptiva.

2. L’òrgan competent ha de resoldre d’ofici la finalització, per sobreseïment, dels 
expedients sancionadors que estiguin en tramitació en el moment de l’entrada en vi-
gor de la present disposició transitòria per fets que no serien constitutius d’infracció 
administrativa, d’acord amb el règim temporal de suspensió de vigència establert 
per l’apartat 1.»
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Disposició final. Entrada en vigor
Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al 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, 4 de juny de 2019
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya: Meritxell Budó 

Pla, consellera de la Presidència

Antecedents del Decret llei
1. Certificat del secretari del Govern.
2. Decret llei de modificació de la disposició transitòria setena de la Llei 3/2008, 

de 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport.
3. Sol·licitud inclusió Projecte decret llei a l’Ordre del dia del Govern.
4. Memòria justificativa sobre la necessitat i urgència del decret llei.
5. Informe jurídic.
6. Certificat de la secretària general del Departament de la Presidència general 

sobre la conformitat de la documentació.

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 

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’estudi sobre els 
abusos sexuals a infants
252-00017/12

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

Reg. 35076 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.04.2019

A la Mesa del Parlament
Els grups sotasignats, d’acord amb el que estableixen els articles 47, 63 i con-

cordants del Reglament del Parlament, proposen la creació d’una comissió d’estudi 
sobre els abusos sexuals a infants.

Proposta de creació d’una comissió d’estudi sobre els abusos sexuals a 
infants

Exposició de motius
Els abusos sexuals generen greus repercussions als infants en el seu desenvolu-

pament, tant físic com psicològic. Els abusos sexuals a menors són un problema de 
desconeixement social, on l’agressor exerceix un abús de poder que impedeix als 
menors adreçar-se a un adult per demanar ajuda i aturar aquesta situació.

A Catalunya, gairebé una de cada cinc persones (un 17%) ha patit abusos sexuals 
durant la seva infància i 8 de cada 10 abusadors són de l’entorn de la família o de 
confiança proper a l’infant. A més, l’any 2017 es van interposar a Catalunya 549 de-
núncies per abusos sexuals a menors.

Segons l’informe de Save The Children «Ulls que no volen veure», set de cada 
de 10 abusos sexuals a menors a Catalunya no arriba mai a judici i a Espanya, no-
més el 15% dels centres escolars on l’infant ha denunciat agressions ho comunica a 
les autoritats.

La Convenció de les Nacions Unides sobre els drets dels infants del 1989 i l’ac-
tual normativa sobre infància reconeix el dret dels infants i adolescents a ser pro-
tegits davant qualsevol forma de violència, incloent l’abús sexual, i el deure de les 
administracions públiques d’adoptar mesures per una protecció real.

En els darrers anys han tornat a destapar-se casos d’abusos sexuals a menors en 
diferents àmbits: educatiu, lleure, religiós, esportius... Diverses institucions s’han 
vist interpel·lades sobre com s’ha d’actuar en aquests casos, quins són els mecanis-
mes de detecció i, fonamentalment, d’intervenció. Les víctimes han posat de relleu 
les dificultats per a la denúncia i l’actuació d’aquestes institucions en el moment en 
què es detecta un cas d’abusos sexuals.

El Síndic de Greuges, en diverses resolucions i informes destaca que és neces-
sari prestar una atenció especial als casos d’abusos sexuals que es produeixen a Ca-
talunya, tant dels actuals com els que s’han produït fa anys. També s’ha pronunciat 
sobre la idoneïtat i efectivitat del Protocol marc d’actuacions en casos d’abusos se-
xuals i altres maltractaments greus a menors, i el Protocol d’actuació entre els de-
partaments de treball, afers socials i famílies i d’ensenyament, de prevenció, detec-
ció, notificació, derivació i coordinació de les situacions de maltractament infantil 
i adolescent en l’àmbit educatiu, assenyalant la manca de recursos, una necessària 
formació dels professionals la necessitat d’una avaluació continuada, tal i com el 
Parlament ha aprovat també en diverses propostes de resolució.

Recentment, el Parlament de Catalunya va aprovar una declaració institucional, 
que emplaça totes les institucions i organismes competents a realitzar les accions 
oportunes davant cassos d’abusos sexuals, posant-les en coneixement de les autori-
tats judicials, col·laborant plenament amb la justícia en el seu esclariment.



PlE 35
10 de juliol de 2019

25 Dossier

Com a Parlament de Catalunya, considerem que cal estudiar com s’està actuant 
davant els casos d’abusos sexuals, quina és l’efectivitat de les accions que es duen 
a terme, i quins són els mecanisme de millora que podem introduir en la legislació 
actual o protocols existents.

Normes d’organització i funcionament

Tipus de Comissió
Es proposa la creació d’una comissió d’estudi sobre els abusos sexuals a infants, 

d’acord amb el que estableix l’article 66 del Reglament del Parlament.

Composició
La comissió ha d’ésser integrada per un membre de cada grup parlamentari. La 

seva regulació es preveu d’acord amb les disposicions del Reglament del Parlament 
per a aquest tipus d’òrgan.

D’altra banda, també es preveu la possibilitat que hi assisteixin tècnics, espe-
cialistes i membres d’entitats, així com encarregar informes a especialistes en la 
matèria.

Objecte
La comissió d’estudi tindrà com a objecte: 
1) Analitzar els protocols sobre abusos sexuals existents, el seu desenvolupament 

i la seva incidència.
2) Analitzar la coordinació interdepartamental de les diferents conselleries de la 

Generalitat de Catalunya.
3) Detectar les possibles incidències derivades l’aplicació dels protocols existents 

en els àmbits escolar, de lleure, d’oci, religiós i esportiu, entre d’altres, així com la 
formació dels/les professionals de cada àmbit.

4) Cercar nous mecanismes de detecció i abordatge dels cassos d’abusos sexuals.
5) Proposar, si s’escau, millores legislatives en la línia de la protecció del menor 

en casos d’abusos sexuals.

Termini per a la realització dels treballs de la Comissió
La comissió d’estudi tindrà la vigència corresponent a la de la legislatura en curs.
La comissió podrà redactar un informe final que, si escau, serà aprovat, d’acord 

amb les previsions del Reglament del Parlament.

Palau del Parlament, 27 de març de 2019
Carlos Carrizosa Torres, GP Cs. Albert Batet i Canadell, GP JxCat. Anna Cau-

la i Paretas, GP ERC. Eva Granados Galiano, GP PSC-Units; portaveus. Alejandro 
Fernández Álvarez, representant SP PPC
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Punt 5 | Debat i votació

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’investigació sobre 
els casos de violència sexual denunciats en centres escolars
252-00018/12

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

CUP-CC, SP PPC

Reg. 37340 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2019

A la Mesa del Parlament
Els grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb el que estableix l’article 67.1 

del Reglament del Parlament, sol·liciten que el Ple del Parlament acordi la creació 
d’una Comissió d’investigació sobre els casos de violència sexual denunciats a cen-
tres escolars a Catalunya.

Exposició de motius
La violència sexual contra la població infantil a Catalunya és una situació preo-

cupant sovint menystinguda i silenciada. Segons algunes xifres, el 17% de la pobla-
ció catalana ha patit abusos sexuals durant la infància. Nens i nenes convertits en 
objectes sexuals i víctimes d’una realitat sovint ocultada i infravalorada.

El 85% dels casos es donen en l’entorn de la família o de confiança de l’infant, 
entenent com a entorn de confiança els espais de convivència dels infants, com ara 
l’escola, espais de lleure, esplais, centres esportius, etc.., fet que provoca que sigui 
un tema tabú i encobert que, molts cops, no és denunciat fins molt entrada l’edat 
adulta. De fet, quan moltes persones que han patit aquest tipus de delictes aconse-
gueixen trencar el silenci ja ha prescrit i no es pot reclamar condemna als culpables. 
Actualment, i segons el que estableix el Codi Penal, els abusos a menors prescriuen 
entre 5 i 15 anys a partir de la majoria d’edat de la víctima (és a dir, com a màxim 
als 33 anys) unes condicions totalment insuficients que provoquen la impunitat d’a-
quest tipus de delictes.

A Catalunya, a més, en els últims anys hem vist com les denúncies per violència 
sexual en l’entorn escolar s’han fet visibles. Un exemple paradigmàtic, que ha per-
mès donar a conèixer després molts més abusos, és el Cas Maristes destapat l’any 
2016. A posteriori, desenes de denúncies a professors i monitors de molts altres cen-
tres han provocat una allau d’indignació i preocupació social, incrementada pel fet 
que la majoria de casos no poden ser jutjats per estar prescrits.

La protecció dels drets de la infància per tal d’assegurar la inclusió i una atenció 
adequada està recollida en nombroses cartes i convencions a nivell internacional. 
Concretament, la Convenció dels Drets dels Infants en el seu article 19 recull el dret 
dels infants a viure sense cap tipus de violència i, per tant, tota la infància té dret a 
ser protegida contra els abusos i l’explotació sexual.

La seva protecció no pot centrar-se només en l’atenció personalitzada a les víc-
times de violència sexual infantil, que també, sinó que cal afrontar aquesta realitat 
i actuar per tal de prevenir-la. Una peça clau per a la prevenció és la formació. Per 
una banda, dels professionals que estan en contacte amb els nens i nenes, educa-
dors, professionals de la salut, policia i, fins i tot, la pròpia família. I, d’altra banda, 
en termes com la parentalitat positiva, l’educació afectivasexual des de ben petits i 
ensenyar conceptes com el consentiment, l’afecte segur o l’autonomia del propi cos.

El Parlament de Catalunya ja ha mostrat el seu compromís institucional per llui-
tar contra l’abús sexual durant la infància, amb més prevenció i una atenció ade-
quada i especialitzada per a les víctimes, a través de resolucions i mocions des dels 
anys 80.
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Però més enllà de les mesures de prevenció, formació, detecció i atenció a les 
víctimes, cal un canvi de mentalitats col·lectiu. Part de la culpa de la reiteració de 
casos de violències sexuals en espais de confiança, com els espais educatius diver-
sos, ha estat el silenci existent durant tants anys. Silencis que han tapat els casos que 
apareixien i que impedien que n’apareguessin d’altres o que es poguessin activar re-
cursos adients per a protegir o tractar les víctimes. Per a canviar mentalitats cal aca-
bar amb aquest silenci. Cal deixar clar que les violències sexuals no són acceptades 
ni acceptables a la nostra societat, que quan són contra infants són execrables, i que 
tampoc és acceptada la complicitat del silenci actiu.

I en aquests casos, de violències contra infants i joves en espais educatius, s’hi 
suma una responsabilitat de l’administració pública, que finança i controla aquests 
serveis, i té la responsabilitat de fer complir el respecte als drets humans en tots ells, 
o de depurar responsabilitats si no es fa.

Per aquests motius, els grups sotasignats presenten la proposta de resolució se-
güent: 

Proposta de resolució

Objectiu 
Crear una comissió d’investigació sobre els casos de violència sexual denunciats 

a centres escolars a Catalunya.

Àmbit d’actuació 
La comissió d’investigació té com a objecte i abast l’anàlisi i la investigació de la 

problemàtica de les violències sexuals contra la infància a centres escolars i espais 
educatius a Catalunya, les seves causes i conseqüències, la valoració de les dades 
disponibles, el caràcter i adequació de les mesures que es despleguen des de Cata-
lunya per a la prevenció i protecció de l’abús sexual a menors, i, concretament, en 
l’àmbit educatiu i el compliment que hi ha hagut de les normatives existents en el 
cas dels casos coneguts.

Contingut bàsic del pla de treball 
a. Mitjançant les compareixences d’expertes, especialistes i tècnics, poder tenir 

una descripció de la realitat de la violència sexual contra menors en centres escolars 
i espais educatius a Catalunya, i el seu impacte en la vida dels infants.

b. Estudi sobre els casos de violència sexual a menors que s’han produït en l’àm-
bit de l’escola o d’espais educatius en les últimes dècades a Catalunya i sobre la res-
posta de reparació donada per part de l’administració i dels centres

c. Anàlisi sobre les mesures adoptades en els últims anys pel Govern de la Gene-
ralitat, i sobre les responsabilitats dels gestors dels serveis en el tractament fet dels 
casos apareguts.

d. Estudi de les mesures que s’han desplegat en altres països per tal de prevenir 
l’abús sexual i la violència sexual contra nens i nenes i la seva protecció.

e. Elaborar un informe de conclusions final que reculli els punts claus dels estu-
dis i anàlisi anteriors.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP Cs. Eduard Pujol i Bonell, portaveu adjunt 

GP JxCat. Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC. Eva Granados Galiano, porta-
veu GP PSC-Units. Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP. Carles Riera 
Albert, representant SP CUP. Alejandro Fernández Álvarez, representant SP PP 
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Punt 6 | Designació

Procediment per a elegir set membres del Plenari del Consell 
Nacional de la Cultura i de les Arts
284-00004/12

PROPOSTES DE CANDIDATS

Reg. 41653 i 41932 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.07.2019 i Presidència 

del Parlament, 03.07.2019

Al president del Parlament
L’article 6 de la Llei 6/2008, de 13 de maig, del Consell Nacional de la Cultura 

i de les Arts, estableix que els membres del Plenari del Consell són nomenats pel 
Parlament de Catalunya, i que correspon al president de la Generalitat elaborar la 
proposta de llista dels membres del Consell.

D’acord amb l’article 65 de la Llei 11/2011, de 29 de desembre, de reestructura-
ció del sector públic per a agilitar l’activitat administrativa, el Plenari del Consell 
Nacional de la Cultura i les Arts és integrat per set membres, nomenats pel Parla-
ment d’entre persones amb experiència i de prestigi reconegut en l’àmbit cultural i 
artístic.

Us faig arribar, a tal efecte, la següent proposta de noms que conformarien els 
set membres del Plenari del CONCA: 

– Vinyet Panyella i Balcells
– Margarida Troguet Taull
– Núria Iceta Llorens
– Edmon Colomer i Soler
– Jordi Font i Cardona
– Míriam Porté Solano
– Salvador Casals Romagosa
En full annex, us trameto la relació de noms amb una breu biografia.

Barcelona, 1 de juliol de 2019
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parla-
ment.
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Punt 15 | 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 
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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 
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 
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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 
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 
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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.

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.
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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

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
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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 
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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Punt 16 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
d’habitatge
302-00123/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 41497 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 01.07.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 
161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Inter-
pel·lació al Govern sobre les polítiques d’habitatge (tram. 300-00149/12).

Moció
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1) Reeditar el Pacte Nacional per l’Habitatge, com a espai de diàleg permanent, 

per aconseguir el consens sobre els reptes en l’habitatge a afrontar a Catalunya els 
propers anys.

2) Aprovar un nou avantprojecte de Llei d’Habitatge de Catalunya.
3) Per incrementar l’acció contra els habitatges buits: 
a) Detectar els habitatges buits de grans tenidors, creuant les dades cadastrals i 

registrals amb les del registre de fiances de lloguers.
b) Incrementar el tipus impositiu de l’impost sobre habitatges buits, destinat a 

grans tenidors.
c) Crear bonificacions a la quota autonòmica de l’IRPF per als petits propietaris 

que lloguin el seu habitatge per sota de l’índex de referència.
4) Per treballar coordinadament amb els ajuntaments per fer front a les ocupa-

cions: 
a) Consensuar amb els ajuntaments accions i recursos per detectar pisos buits i 

ocupats.
b) Crear el registre del domicili en absència.
c) Revisar el protocol d’actuació del cos de Mossos d’Esquadra.
5) Per treballar per la baixada dels preus de lloguer, elaborar un índex de preus 

de referència, que no només contempli per la seva confecció els preus del Registre 
de Fiances, sinó dades fiscals, registrals, i cadastrals.

6) Incrementar el parc d’habitatge públic destinat a lloguer social en un mínim 
del 2% anual per poder arribar als estàndards europeus, aportant els recursos pres-
supostaris per fer-ho.

7) Incrementar els recursos de les Oficines Locals d’Habitatge per tal que puguin 
incrementar l’acció de mediació dels ajuntaments en l’àmbit d’habitatge.

Palau del Parlament, 27 de juny de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada, GP PSC-

Units
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 42199, 42232, 42237 i 42254 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament i 

Presidència del Parlament, 09.07.2019

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 42199)

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

Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parla-
ment, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les polítiques d’habitatge (tram. 302-00123/12).

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

1) Reeditar el Pacte Nacional per l’Habitatge amb ajuntaments i actors socials i 
polítics, com a espai de diàleg permanent per aconseguir el consens necessari sobre 
les polítiques públiques en habitatge necessàries per front a l’emergència habita-
cional actual i donar una resposta que garanteixi el dret a l’habitatge a Catalunya.

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

2) Convocar als actors socials i als ens locals per treballar conjuntament un 
nou aprovar un nou avantprojecte de Llei d’Habitatge de Catalunya per fer front a 
l’emergència d’habitatge que viu Catalunya i que plantegi una modificació estruc-
tural de les polítiques públiques d’habitatge de la Generalitat i de la resta d’ad-
ministracions públiques, per tal de millorar l’accés de la ciutadania a l’habitatge, 
augmentar el parc públic i privat de lloguer social i assequible, reduir els casos d’ex-
clusió residencial, i potenciar el lloguer com a opció d’accés a l’habitatge.

Esmena 3
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició a la lletra a del punt 3

a) Detectar els habitatges buits de grans tenidors, creuant les dades cadastrals i 
registrals amb les del registre de fiances de lloguers, i donar compliment a la nor-
mativa vigent i implementar els mecanismes sancionadors i multes coercitives pre-
vistos a les entitats financeres i grans tenidors que no compleixin la Llei d’Habitatge 
2007 i les parts vigents i no suspeses pel Tribunal Constitucional de la Llei 24/2015 
i 04/2016 i que no posin a disposició de lloguer social els habitatges buits de més 
de dos anys.

Esmena 4
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació de la lletra c del punt 3

c) Impulsar incentius per als petits propietaris que posin el seu habitatge a dis-
posició de les bosses de lloguer social dels municipis per donar sortida a l’alta de-
manda de les meses.
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Esmena 5
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició a la lletra a del punt 4

a) Consensuar amb els ajuntaments accions i recursos per detectar pisos buits i 
ocupats, dotant dels recursos necessaris per inspecció i elaboració del cens de pisos 
buits a totes les zones d’alta demanda acreditada.

Esmena 6
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició a la lletra c del punt 4

c) Revisar el protocol d’actuació del cos de Mossos d’Esquadra en casos de des-
nonament per tal de garantir la protecció a les famílies, especialment en els casos 
de desnonament amb data oberta que provoquen greus impactes socials i psicològics 
a les famílies.

Esmena 7
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’una lletra d al punt 4

d) Impulsar mesures legislatives que coresponsabilitzin als grans tenidors a l’ho-
ra d’oferir un lloguer social a les famílies en situació de vulnerabilitat abans que 
siguin desnonades.

Esmena 8
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió i addició al punt 5

5) Per treballar per la baixada dels preus de lloguer, elaborar un índex de preus 
de referència que no només contempli per la seva confecció els preus del Registre de 
Fiances, sinó dades fiscals, registráis, i cadastrals. basat en la renda mitjana de les 
famílies i no en els preus de mercat, per tal de revertir els augments produïts en els 
lloguers de fins un 40% i que fan que moltes famílies hagin de dedicar fins un 60% 
dels seus ingressos a l’habitatge.

Esmena 9
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou punt 5 bis

5 bis) Fer les gestions oportunes davant el Govern de l’Estat per modificar la 
Llei d’Arrendaments Urbans per incloure mesures que permetin als ajuntaments i 
altres administracions locals limitar i revertir l’augment abusiu dels lloguers, elimi-
nar completament la figura dels desnonaments oberts en qualsevol cas, i eliminar els 
incentius fiscals a les SOCIMIS i grans tenidors que afavoreixen l’especulació amb 
els habitatges de lloguers.

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 42232)

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 polítiques d’ha-
bitatge (tram. 302-00123/12).
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Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 1

1) Reeditar, una vegada aprovat definitivament el Pla Territorial Sectorial d’Ha-
bitatge, el Pacte Nacional per l’Habitatge, com a espai de diàleg permanent, per 
aconseguir el consens sobre els reptes en l’habitatge a afrontar a Catalunya els pro-
pers anys.

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

2) Iniciar els treballs per aprovar un nou avantprojecte de Llei d’Habitatge de 
Catalunya que permeti desplegar les mesures i estratègies plantejades per assolir els 
objectius del Pla Territorial Sectorial d’Habitatge a mitjà i llarg termini.

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

3) Per incrementar l’acció contra els habitatges buits: 
a) Incrementar, amb la col·laboració dels ajuntaments, els mecanismes de detec-

ció dels habitatges buits de grans tenidors per reforçar la utilitat del Registre d’ha-
bitatges buits i habitatges ocupats sense títol habilitant creat a partir del Decret Llei 
1/2015, Detectar els habitatges buits de grans tenidors, creuant si tècnicament es 
considera efectiu i és viable, les dades cadastrals i registrals amb les del registre de 
fiances de lloguers.

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

3) Per incrementar l’acció contra els habitatges buits: 
b) A partir dels resultats de l’avaluació de l’efectivitat de l’IHB a què es refereix 

la Resolució 36/XII s’estudiarà la possibilitat de revisar els elements quantificadors 
de l’impost (mínim exempt, tipus de gravamen, bonificacions...).

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 3.c

3) Per incrementar l’acció contra els habitatges buits: 
c) Estudiar una línia d’ajuts per a petits propietaris que lloguin el seu habitatge 

per sota de l’índex de referència.

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

4) Per treballar coordinadament amb els ajuntaments per fer front a les ocupa-
cions: 

c) Revisar, si és necessari, el protocol d’actuació del cos de Mossos d’Esquadra.

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

5) Per treballar per la baixada dels preus de lloguer, elaborar un desplegar, jun-
tament amb altres administracions, mesures fiscals i d’altra naturalesa vinculades 
a l’aplicació de l’índex de preus de referència, que no només contempli per la seva 
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confecció els preus del Registre de Fiances, sinó dades fiscals, registrals, i cadas-
trals.

Esmena 8
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 6

6) Incrementar el parc d’habitatge públic destinat a lloguer social, seguint la línia 
establerta al Pla Territorial Sectorial d’Habitatge, per tal que a Catalunya es com-
pleixi l’objectiu de la solidaritat urbana, que implica que es disposi d’un 15% dels 
habitatges principals de les àrees de forta demanda destinats a polítiques socials, a 
banda que el parc de lloguer social representi el 5% dels habitatges principals, amb 
la qual cosa Catalunya s’aproximarà a les mitjanes de parc de lloguer social del sud 
d’Europa, en un mínim del 2% anual per poder arribar als estàndards europeus, 
aportant els recursos pressupostaris per fer-ho.

Esmena 9
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 7

7) Incrementar, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries, els recursos de 
les Oficines Locals d’Habitatge per tal que puguin incrementar l’acció de mediació 
dels ajuntaments en l’àmbit de l’habitatge.

Esmena 10
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició d’un nou punt 8 

8) Aprovar un avantprojecte de Llei d’arrendament de finques urbanes.

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2019
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 42237 I 42254)

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu, Sergio Sanz Jiménez, diputat del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre les polítiques d’habitatge (tram. 302-00123/12).

Esmena 1
GP de Ciutadans
De modificació del punt 1

1) Impulsar un Pacte Autonòmic per l’Habitatge entre les diferents administra-
cions i els principals agents polítics, econòmics i socials per tal de forjar els acords 
i mecanismes de col·laboració necessaris per donar solució als reptes presents i fu-
turs en matèria d’habitatge.

Esmena 2
GP de Ciutadans
D’addició de la lletra a del punt 3

3.a) Detectar els habitatges buits de grans tenidors, creuant les dades cadastrals, 
registrals i del padró amb les del registre de fiances de lloguers.
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Esmena 3
GP de Ciutadans
De modificació a la lletra b del punt 3, que quedaria redactada de la següent 
manera

3) Per incrementar l’acció contra els habitatges buits: 
b. Revisar l’impost sobre habitatges buits destinats a grans tenidors per fer-lo 

més efectiu amb la seva funció social i incentivadora, i encarregar un estudi a l’Ins-
titut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques (IVALUA), referent a l’impacte de 
l’impost d’habitatges buits sobre la reducció de l’estoc dels habitatges buits i la po-
tenciació del lloguer social.

Esmena 4
GP de Ciutadans
De modificació a la lletra c del punt 3, que quedaria redactada de la següent 
manera

3) Per incrementar l’acció contra els habitatges buits: 
c. Crear bonificacions a la quota autonòmica de l’IRPF per als petits propietaris 

que lloguin el seu habitatge per sota del 90% del preu establert a l’índex de refe-
rència.

Esmena 5
GP de Ciutadans
D’addició a la lletra d del punt 3, que quedaria redactada de la següent manera

d. Facilitar la rehabilitació d’habitatges i incrementar els ajuts a la rehabilitació 
que tinguin com a objectiu el lloguer a preus socials o assequibles.

Esmena 6
GP de Ciutadans
De modificació del punt 5, que quedaria redactat de la següent manera

5) Treballar per la baixada dels preus del lloguer utilitzant, entre d’altres instru-
ments, l’índex de preus de referència.

Esmena 7
GP de Ciutadans
De modificació dels punts 6 i 7, que quedarien redactats de la següent manera

6) i 7) Incrementar el pressupost destinat a polítiques públiques d’habitatge per 
arribar a un mínim de 1.000 milions d’euros a l’any durant els pr-pers 10 anys per 
compensar la falta d’inversió de la passada dècada. Entre d’altres, treballar per as-
solir els següents objectius: 

a) Incrementar el parc públic d’habitatge destinat a lloguer social i assequible 
en un mínim del 20% anual respecte a l’habitatge públic existent fins a arribar als 
estàndards europeus.

b) Dotar de majors recursos a les Oficines Locals d’Habitatge per tal que puguin 
incrementar l’acció de mediació en l’àmbit de l’habitatge.

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Sergio Sanz Jiménez, diputat, GP Cs
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Punt 17 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el pla d’acció 
dels departaments davant l’emergència climàtica
302-00124/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 41576 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 01.07.2019

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, presidenta del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parla-
ment, presenta la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre el 
pla d’acció dels departaments davant l’emergència climàtica (tram. 300-00150/12).

Moció
1. El Parlament de Catalunya manifesta el seu suport i la seva solidaritat amb el 

territori de Ribera d’Ebre i el suport als equips d’extinció que hi treballen.
L’emergència climàtica fa imprescindible un nou model forestal sostenible, una 

política de suport al món rural i un augment d’efectius de prevenció i extinció d’in-
cendis.

2. El Parlament de Catalunya declara que la prioritat del país és liderar la tran-
sició ecològica des de la justícia social impulsant un nou acord social i verd de país

3. El Parlament de Catalunya constata que malgrat la gravetat de l’emergència 
climàtica el Govern de la Generalitat no ha desplegat la Llei 16/2017, d’1 d’agost, 
del Canvi Climàtic.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
4. Desplegar de forma efectiva i urgent la Llei 16/2017, d’1 d’agost, del Canvi Cli-

màtic, atès que no s’han desenvolupat la majoria de les mesures previstes a la Llei 
16/2017, d’1 d’agost, del Canvi Climàtic i presentar en el Parlament de Catalunya 
un informe del grau de compliment i del calendari de desplegament de la llei en el 
termini d’un mes.

5. Presentar un Pla estratègic d’alerta climàtica amb perspectiva de gènere i 
igualtat social de manera transversal a totes les mesures de la Llei, en el termini de 
6 mesos.

6. Governança climàtica
6.1. Crear el Departament de Transició Ecològica amb rang de Vicepresidència 

que coordini de forma transversal i faci seguiment de les polítiques estructurals 
(sobretot econòmiques) dels diferents Departaments del Govern de la Generalitat.

7. Transició energètica: 
7.1. Impulsar un pla de xoc contra la pobresa energètica, amb especial atenció 

vers les dones, que són les principals afectades
7.2. Posar en marxa un Pla de xoc d’energies renovables a Catalunya mitjan-

çant, entre altres, la modificació i millora del Decret 147/2009 de 22 de setembre, 
pel qual es regulen els procediments administratius aplicables per a la implantació 
d’instal·lacions d’energies renovables a Catalunya, per tal de fer possible els objec-
tius de generació d’Energies Renovables l’any 2030 i promoure un model energètic 
descentralitzat i amb participació ciutadana.

7.3. Realitzar les accions necessàries davant del Govern de l’Estat per acordar un 
Pla de tancament de les centrals nuclears el 2027.
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7.4. Impulsar un pla de transició justa per a la reactivació de les comarques afec-
tades per les Centrals Nuclears.

7.5. Així mateix, realitzar les accions necessàries per a la creació d’un operador 
energètic públic d’àmbit català abans que acabi l’any 2019.

7.6. Aprovar una estratègia de foment i impuls de l’autoconsum i autoconsum 
compartit energètic, amb els canvis normatius necessaris, en col·laboració amb el 
món local 

7.7. Implementar una finestreta única en la legalització d’instal·lacions d’autocon-
sum amb la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial: unificar trà-
mit de seguretat industrial i d’energia.

7.8. Realitzar les accions necessàries per l’electrificació dels principals ports i 
crear una àrea de control d’emissions en les infraestructures portuàries.

8. Fractura hidràulica i explotació d’hidrocarburs
8.1. Adaptar la llei catalana de Canvi climàtic pel que fa a la tècnica de fracking 

establint mesures addicionals en matèria de protecció del medi ambient i de la salut 
pública per a l’exploració, investigació o explotació de projectes de fractura hidràu-
lica. Incloent-hi: 

8.1.1. L’elaboració per part del Departament de Territori i sostenibilitat d’un Pla 
estratègic que reguli la utilització de la fractura hidràulica que inclogui: 

– L’Avaluació Ambiental Estratègica del Pla d’acord amb la legislació vigent.
– La zonificació del territori català on s’indiquin les zones restringides a la tècni-

ca de fractura hidràulica per motius de salut pública o d’impacte ambiental.
8.1.2. Establir requisits addicionals d’obligat compliment per a l’autorització prè-

via de l’activitat que inclogui com a mínim: 
– L’obligatorietat de presentar plans de gestió que incorporin la gestió dels re-

cursos hídrics, les emissions atmosfèriques i acústiques i els riscos associats a l’ac-
tivitat.

– L’obligatorietat d’establir una garantia financera prèvia a l’activitat que cobrei-
xi les condicions de l’autorització i les responsabilitats potencials per danys al medi 
ambient tal com estableix la Llei 26/2007 de responsabilitat mediambiental.

8.1.3. No concedir noves autoritzacions d’exploració, investigació ni d’explotació 
fins que no s’aprovi el Pla estratègic que reguli la fractura hidràulica.

8.1.4. Realitzar les accions necessàries contra els projectes d’infraestructures ga-
sistes i d’explotació d’hidrocarburs.

9. Agricultura, Ramaderia
9.1. Establir un Pla de sensibilització sobre l’impacte de la producció càrnica so-

bre el canvi climàtic, ajudant les petites empreses de producció càrnica per augmen-
tar-ne l’eficiència abans que acabi l’any 2019.

9.2. Establir un Pla dels models de producció agrària i ramadera agroecològica 
abans que acabi l’any 2019: 

9.2.1. Implantar nous cultius per donar valor afegit a l’agricultura de muntanya.
9.2.2. Impulsar un pla de reconversió varietal de la producció del sector primari 

per adaptar-la a les noves circumstàncies climàtiques, a la gestió sostenible de l’ai-
gua i a les demandes de les persones consumidores.

9.2.3. Impulsar la generació d’energia elèctrica en les explotacions agràries a par-
tir de fonts d’energies renovables.

9.2.4. Impulsar un pla per reduir l’ús de pesticides, fungicides i fertilitzants quí-
mics en l’àmbit agrícola, especialment amb la prohibició d’ús del glifosat.

9.3. Presentar abans que acabi l’any 2019 un pla integral, seguint els principis de 
l’economia circular, per a la conversió de les dejeccions ramaderes en oportunitats 
d’obtenció d’energia (metà) i adobs orgànics d’alt rendiment. Prohibir les autoritza-
cions a les plantes de tractament de purins que utilitzin la combustió tèrmica, inclo-
sa la gasificació, de residus municipals, industrials o els seus derivats.
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9.4. Aprovar un nou Pla de gestió forestal sostenible, amb l’aprofitament de la 
biomassa, les pastures i els altres recursos silvícoles (bolets, plantes i fruits silves-
tres, etc) abans que acabi l’any 2019. Que inclogui com a eixos prioritaris la con-
servació de la biodiversitat compatible amb els requeriments agro-ambientals i as-
pectes de conservació del medi ambient, prevenció d’incendis i manteniment de 
determinats hàbitats i la dinamització econòmica del món rural.

9.5. Aprovar un nou pla de promoció de les xarxes de consum de proximitat, dis-
tribució i venda de «quilòmetre zero», amb especial atenció a les cooperatives de 
consum abans que acabi l’any 2019.

9.6. Revisar el Pla de regadius de Catalunya basat en els principis d’estalvi i ús 
eficient de l’aigua per usos agraris, amb ajudes a la modernització del reg, aplica-
ció de mesures de sostenibilitat, eficiència i control de consum, compatibilitat amb 
altres usos (turístics, esportius, culturals i lúdics) i limitant els consums excessius 
d’aigua associats a determinades produccions extensives.

10. Gestió dels Residus
10.1. Aprovar en el termini de 3 mesos una nova Llei de Residus de Catalunya 

que contempli: 
10.1.1. Prohibició de la producció i distribució de plàstics d’un sol us en el ter-

mini d’un any.
10.1.2. La creació de noves figures impositives per gravar els productes d’un sol 

ús i que tinguin un cicle de vida curt per aquells productes on hi hagi alternatives 
reutilitzables.

10.1.3. Restringir el sobreenvasament i l’envasament superflu.
10.1.4. La generalització del sistema de SDDR. (Implantació a curt termini del 

sistema de dipòsit i recuperació d’envasos.)
10.1.5.Un enfocament més ampli del principi de responsabilitat ampliada del pro-

ductor, garantint la introducció de requisits de disseny ecològic i la cobertura total 
dels costos de residu generació, així com la inclusió de més productes en l’àmbit de 
la Responsabilitat Ampliada del Productor.

10.2. Fer les modificacions legislatives i reglamentàries per a la retirada d’ampo-
lles d’aigua de plàstic dels edificis públics i institucionals, assegurant la dispensació 
d’aigua potable gratuïta a través de fonts.

10.3. Establir les modificacions legals necessàries per a que en els sectors hoste-
ler i restauració es serveixin aigua d’aixeta de manera gratuïta.

10.4. Posar en marxa una estratègia per a la reducció dels residus. Implemen-
tar l’estratègia amb incidència i incentius als centres de producció, els ajuntaments 
i la ciutadania en general amb l’objectiu de reduir el malbaratament de recursos i 
fomentar la reparabilitat, durabilitat, reutilització, el reciclatge i l’ecodisseny dels 
productes.

11. Habitatge i urbanisme
11.1. Aprovar un pla de rehabilitació energètica i estructural d’edificis públics i 

habitatges per avançar en l’eficiència energètica prioritzant els barris més vulnera-
bles.

11.2. Incorporar els principis del feminisme a l’urbanisme als Plans Directors 
Urbanístics promovent un model de ciutat compacta i amb nivells de desigualtat re-
duïts que redundi en un augment de seguretat per a les dones, així com en el desen-
volupament de sistemes de transport públic que facilitin la conciliació.

11.3. Elaborar una guia de bones pràctiques pel planejament urbanístic amb pers-
pectiva de gènere i ambiental adreçada i en col·laboració amb els Ajuntaments.

12. Economia Verda
12.1. Establir una estratègia de contractació verda amb clàusules ambientals. 

Amb incorporació de criteris ambientals al plec de clàusules administratives par-
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ticulars dels contractes d’obres i monitoratge en continu sobre les emissions conta-
minants a l’atmosfera amb exposició pública de les dades i de forma comprensible 
per a la ciutadania.

12.2. Crear ocupació pública en sectors clau com l’economia verda (aquells que 
combaten el canvi climàtic o impulsen les energies renovables, la mobilitat soste-
nible i la rehabilitació estructural i energètica d’habitatges), serveis públics bàsics 
(cura de les persones, autonomia personal, educació, salut, cultura, polítiques labo-
rals actives), recerca, innovació i cultura finançats amb un avenç en la convergència 
en pressió fiscal amb la UE-15

12.3. Presentar al Parlament de Catalunya els pressupostos de carboni.

13. Fiscalitat Verda
13.1. Modificar amb urgència la Llei del canvi climàtic perquè l’impost sobre ve-

hicles contaminants es pugui començar a aplicar l’1 de gener de 2020.
13.2. Posar en marxa les mesures fiscals que inclou la llei de finançament del 

transport públic i que són finalistes pel que fa a la seva recaptació per tal de finançar 
el transport públic.

13.3. Generalitzar la fiscalitat sobre abocament i incineració de residus sòlids 
amb tipus impositius prou significatius per estimular la reutilització i el reciclatge. 
Introduir sistemes de dipòsit, devolució, retorn per recuperar determinats residus 
(com ara els envasos de begudes).

13.4. Dotar de recursos el Fons Climàtic amb el que s’ha de finançar l’actuació 
en aquest àmbit abans d’acabar 2019.

13.5. Ampliar l’abast dels impostos sobre emissions de contaminants atmosfèrics 
que afecten la qualitat de l’aire i sobre activitats i productes especialment problemà-
tics ambientalment.

13.6. Revisar la imposició energètica per modular-la en funció de les emissions 
de CO

2
 i defensar a escala europea crear un impost sobre el carboni i/o reformar el 

mercat de permisos d’emissions per assegurar un preu prou elevat.

14. Mobilitat Sostenible 
14.1. Posar en marxa tots els aspectes que manquen per acabar de desplegar la 

Llei 21/2015, del 29 de juliol, de finançament del sistema de transport públic de Ca-
talunya.

14.2. Reclamar al Govern de l’Estat que recuperi els nivells d’inversió en l’Auto-
ritat del Transport Metropolità destinats a finançar el transport públic a Catalunya.

14.3. Definir les àrees de gestió tarifària integrada i avançar en la integració ta-
rifària entre zones; accelerar la posada en marxa de la T-Mobilitat

14.4. En un context d’Emergència Climàtica aturar les ampliacions i desdobla-
ments d’infraestructures viàries com la prolongació de la C-32 a Lloret

14.5. Impulsar un pla de foment del vehicle elèctric abans que finalitzi el 2019 
amb incentius per a la substitució de vehicles i desplegament de punts de càrrega 
arreu del territori.

15. Salut
15.1. Aprovar abans que acabi l’any 2019 un nou pla de qualitat de l’aire amb 

l’objectiu de no superar mai els límits fixats per les directives comunitàries.
15.2. Aprovar abans que acabi l’any 2019 un nou pla de Millora de la Xarxa de 

Vigilància de la Contaminació Atmosfèrica en cobertura territorial i increment de 
les substàncies contaminants analitzades.

15.3. Habilitar el sistema de Registre metropolità de vehicles autoritzats abans 
que acabi el 2019, adoptant les eines necessàries per a la seva implementació, in-
cloent el reforçament del transport públic, l’ampliació d’aparcaments d’enllaç («parks 
& ride») i la instal·lació de senyalització d’aproximació.



plE 35
10 de juliol de 2019

17 Dossier

15.4. Presentar, abans que acabi l’any, una nova llei de qualitat de l’aire catalana. 
Amb la voluntat d’establir, entre d’altres mesures, mecanismes de finançament per 
al desenvolupament de les polítiques contra la contaminació atmosfèrica

15.5. Incorporar al Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire les co-
marques d’Osona i Ribera de l’Ebre com a zones de protecció especial una estratè-
gia per a reduir l’ozó troposfèric.

15.6. Realitzar un inventari d’emissions a l’atmosfera de Catalunya abans d’aca-
bar l’any 2019

16. Biodiversitat i Patrimoni Natural
16.1. Presentar abans que finalitzi l’any 2019 un projecte de llei de la conserva-

ció de la biodiversitat i el patrimoni natural, així com el catàleg de fauna en perill 
d’extinció.

16.2. Crear, en el termini de sis mesos, un Pla Català contra la desertificació, en 
el que s’estableixi un programa d’actuacions específiques sobre el territori que inver-
teixi la tendència actual i aconsegueixi frenar el procés de desertificació que pateix 
Catalunya, on s’estableixi entre altres coses: 

a) La creació d’una campanya de detenció de pous il·legals.
b) Un pla de revegetació com a instrument de detenció de l’aridesa en les zones 

més seques.
c) L’elaboració d’un estudi i un programa de bones pràctiques per a la reducció 

de l’erosió del sòl.

17. Educació
17.1. Incloure en el Currículum d’educació primària, en l’àmbit de Coneixement 

del Medi, continguts sobre actituds responsables per mitigar el canvi climàtic i sen-
sibilització ecològica.

17.2. Incloure en el Currículum d’educació secundària continguts sobre actituds 
responsables per mitigar el canvi climàtic i sensibilització ecològica de forma obli-
gatòria a l’assignatura de Ciències Naturals.

18. Aigua
18.1. Recuperar els cabals de manteniment establerts al Pla Sectorial de Cabals 

de Manteniment que varen ser reduïts en un 40% sense cap criteri científic a la revi-
sió del Pla de gestió de districte de conca fluvial de Catalunya el passat 2016.

18.2. Establir un Pla de Seguiment i Control de l’acompliment dels cabals de 
manteniment que sigui de fàcil seguiment públic.

Palau del Parlament, 28 de juny de 2019
Jéssica Albiach Satorres, presidenta GP CatECP

ESMENES PRESENTADES

Reg. 42225, 42234, 42238, i 42240, 42292 i 42359 / Admissió a tràmit: Mesa del 

Parlament i Presidència del Parlament, 09.07.2019 i 10.07.2019

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 42225)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 
161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la moció, sub-
següent a la Interpel·lació al Govern sobre el pla d’acció dels departaments davant 
l’emergència climàtica (tram. 302-00124/12).
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Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició al final del punt 2

2. El Parlament de Catalunya declara que la prioritat del país és liderar la transi-
ció ecològica des de la justícia social impulsant un ou acord social i verd de país, i 
insta al Govern a preparar la II Cimera Catalana del Canvi Climàtic a la que esta-
ran convidats a participar tots els sectors ambientals, econòmics, socials, polítics i 
acadèmics a fi i efecte d’acordar un full de ruta, coordinat amb l’Estat i la Unió Eu-
ropea, a curt i mig termini per tal d’afrontar les polítiques de mitigació i adaptació 
als fenòmens del canvi climàtic i que afectaran a Catalunya, tal com ja ens indica el 
tercer informe de canvi climàtic de Catalunya. La cimera hauria de celebrar-se en 
un termini màxim de 6 mesos.

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 13.5

13.5. Presentar al Parlament el projecte de llei de l’impost sobre les activitats 
econòmiques que generen gasos amb efecte d’hivernacle, de manera que l’impost 
pugui entrar en vigor el 2020.

Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt 15.7

15.7. Establir un pla de xoc per tal que els hospitals no tanquin llits en període 
vacacional, atès l’increment d’episodis de contaminació atmosfèrica en els mesos 
de més calor.

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, diputat, GP PSC-

Units

SUBGRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 42234)

A la Mesa del Parlament
Carles Riera Albert, representant, Natàlia Sànchez Dipp, diputada del Subgrup 

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 següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el pla d’acció dels 
departaments davant l’emergència climàtica (tram. 302-00124/12).

Esmena 1
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació i supressió al punt 2 

2. El Parlament de Catalunya declara que la prioritat del país és liderar la tran-
sició ecològica des de la justícia social impulsant un nou acord social i verd de país 
un model socioeconòmic basat en el decreixement.

Esmena 2
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició al punt 6.1 

6.1. Crear el Departament de Transició Ecològica amb rang de Vicepresidència 
que coordini de forma transversal i incloent experts i entitats ecologistes i faci se-
guiment de les polítiques estructurals (sobretot econòmiques) dels diferents Depar-
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taments del Govern de la Generalitat prioritzant la necessitat d’avançar i concretar 
polítiques públiques per al decreixement.

Esmena 3
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació al punt 10.1.3 

10.1.3. Restringir Prohibir el sobreenvasament i l’envasament superflu.

Esmena 4
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou punt 10.1.6 

10.1.6. Elaborar un pla de desmantellament de les cinc instal·lacions que a través 
de la seva activitat d’incineració superen les emissions dels vehicles de Catalunya 
de CO

2
.

Esmena 5
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació i supressió del punt 14.5 

14.5. Impulsar un pla de foment del vehicle elèctric abans que finalitzi el 2019 
amb incentius per a la substitució de vehicles i desplegament de punts de càrrega 
arreu del territori Fomentar l’ús del transport públic per mitjà de la reducció de les 
tarifes, la seva gratuïtat per joves i persones en situació de vulnerabilitat econòmica, 
la recuperació de la gestió i titularitat pública de les empreses gestores i el reforç i 
l’increment de la xarxa de transport públic especialment en zones rurals i de munta-
nya que permeti garantir el dret a la mobilitat de totes les persones.

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2019
Carles Riera Albert, representant; Natàlia Sànchez Dipp, diputada, SP CUP-CC

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 42238)

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu, Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat 

del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del 
Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre el pla d’acció dels departaments davant l’emergèn-
cia climàtica (tram. 302-00124/12).

Esmena 1
GP de Ciutadans
De modificació del punt 4, que quedaria redactat de la següent manera

4. Presentar en el Parlament de Catalunya un informe del grau de compliment 
i del calendari de desplegament dels articles pendents i no suspesos de la Llei 
16/2017, del Canvi Climàtic, en el termini d’un mes, i impulsar mesures de lluita 
contra aquest fenomen des de tots els àmbits competencials del Govern.

Esmena 2
GP de Ciutadans
De supressió i addició al punt 6.1, que quedaria redactat de la següent manera

6.1. Crear el Departament de Transició Ecològica amb rang de Vicepresidència 
que coordini Coordinar de forma transversal i faci fer el seguiment de les polítiques 
estructurals (sobretot econòmiques) dels diferents Departaments del Govern de la 
Generalitat.
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Esmena 3
GP de Ciutadans
De supressió al punt 7.2, que quedaria redactat de la següent manera

7.2. Posar en marxa un Pla de xoc d’energies renovables a Catalunya mitjan-
çant, entre altres, la modificació i millora del Decret 147/2009 de 22 de setembre, 
pel qual es regulen els procediments administratius aplicables per a la implantació 
d’instal·lacions d’energies renovables a Catalunya, per tal de fer possible els objec-
tius de generació d’Energies Renovables l’any 2030 i promoure un model energètic 
descentralitzat i amb participació ciutadana.

Esmena 4
GP de Ciutadans
De modificació i supressió del punt 8.1 (inclosos els subpunts), que quedaria 
redactat de la següent manera

8.1. Instar el Govern d’Espanya a descartar la tècnica d’explotació d’hidrocar-
burs no convencionals mitjançant la fractura hidràulica (fracking) com a font d’ob-
tenció d’energia a Espanya.

8.1.1. L’elaboració per part del Departament de Territori i sostenibilitat d’un Pla 
estratègic que reguli la utilització de la fractura hidràulica que inclogui: 

– L’Avaluació Ambiental Estratègica del Pla d’acord amb la legislació vigent.
– La zonificació del territori català on s’indiquin les zones restringides a la tècni-

ca de fractura hidràulica per motius de salut pública o d’impacte ambiental.
8.1.2. Establir requisits addicionals d’obligat compliment per a l’autorització prè-

via de l’activitat que inclogui com a mínim: 
– L’obligatorietat de presentar plans de gestió que incorporin la gestió dels re-

cursos hídrics, les emissions atmosfèriques i acústiques i els riscos associats a l’ac-
tivitat.

– L’obligatorietat d’establir una garantia financera prèvia a l’activitat que cobrei-
xi les condicions de l’autorització i les responsabilitats potencials per danys al medi 
ambient tal com estableix la Llei 26/2007 de responsabilitat mediambiental.

8.1.3. No concedir noves autoritzacions d’exploració, investigació ni d’explotació 
fins que no s’aprovi el Pla estratègic que reguli la fractura hidràulica.

8.1.4. Realitzar les accions necessàries contra els projectes d’infraestructures ga-
sistes i d’explotació d’hidrocarburs.

Esmena 5
GP de Ciutadans
De modificació del punt 9.1, que quedaria redactat de la següent manera

9.1. Establir un Pla d’ajudes per a les empreses de producció càrnica per a aug-
mentar la seva eficiència en relació al canvi climàtic.

Esmena 6
GP de Ciutadans
De modificació del punt 9.2.1, que quedaria redactat de la següent manera

9.2.1. A l’àmbit de la R+D+i estudiar la introducció de nous cultius encaminats 
a l’agricultura de muntanya, per tal de comptar amb un valor afegit que garanteixi 
la viabilitat de les explotacions agràries.

Esmena 7
GP de Ciutadans
De modificació del punt 9.2.2, que quedaria redactat de la següent manera

9.2.2. Augmentar els recursos als centres de recerca agroalimentària per a po-
tenciar la recerca i millora varietal de les espècies conreades, adreçades a millorar 
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el seu rendiment i adaptabilitat a condicions adverses per tal de preservar la soste-
nibilitat social, econòmica i mediambiental de les explotacions agràries.

Esmena 8
GP de Ciutadans
De modificació del punt 9.2.4, que quedaria redactat de la següent manera

9.2.4. Impulsar un pla de sensibilització en l’ús de productes fitosanitaris a 
l’agricultura que inclogui la difusió d’una guia de bones pràctiques agràries, amb 
l’objectiu de racionalitzar el seu ús i minimitzar l’impacte ambiental dels mateixos.

Esmena 9
GP de Ciutadans
De supressió al punt 9.3, que quedaria redactat de la següent manera

9.3. Presentar abans que acabi l’any 2019 un pla integral, seguint els principis de 
l’economia circular, per a la conversió de les dejeccions ramaderes en oportunitats 
d’obtenció d’energia (metà) i adobs orgànics d’alt rendiment. Prohibir les autoritza-
cions a les plantes de tractament de purins que utilitzin la combustió tèrmica, inclo-
sa la gasificació, de residus municipals, industrials o els seus derivats.

Esmena 10
GP de Ciutadans
De modificació i addició al punt 9.4, que quedaria redactat de la següent manera

9.4. Potenciar la figura del Pla de Gestió Forestal Sostenible, per tal d’augmentar 
la superfície forestal a Catalunya sobre la que es fa uns treballs forestals regulats i 
reduir la superfície forestal no gestionada.

9.4.1. Realitzar un Pla de preservació dels prats de muntanya per garantir la 
gran biodiversitat generada a les franges de transició.

9.4.2. Garantir la regeneració del paisatge en mosaic agroforestal, com a mesura 
de prevenció d’incendis forestals i d’augment de la biodiversitat.

9.4.3. Realitzar un Pla de foment de l’ús de biomassa com a energia renovable de 
proximitat i com a integrant de l’economia circular que col·labora en la reactivació 
socioeconòmica dels municipis rurals i en la fixació de la població.

Esmena 11
GP de Ciutadans
De supressió i addició al punt 9.6, que quedaria redactat de la següent manera

9.6. Revisar el Pla de regadius de Catalunya basat en els principis d’estalvi i ús 
eficient de l’aigua per a usos agraris, amb ajudes a la modernització del reg, aplica-
ció de mesures de sostenibilitat, eficiència i control de consum, compatibilitat amb 
altres usos (turístics, esportius, culturals i lúdics) i limitant els consums excessius 
d’aigua associats a determinades produccions extensives. males pràctiques o a defi-
ciències a les instal·lacions.

Esmena 12
GP de Ciutadans
De modificació i supressió del punt 10.1 (inclosos els subpunts), que quedaria 
redactat de la següent manera

10.1 Presentar al Parlament, en el termini més breu possible, un nou Projecte de 
Llei de Residus de Catalunya, que impulsi la circularitat de l’economia catalana, 
concertada amb tots els actors implicats, atenent el marc normatiu europeu sobre 
economia circular: Directiva (UE) 2018/851 de residus, Directiva (UE) 2018/850 
relativa a l’abocament de residus, Directiva (UE) 2018/852 d’envasos i residus d’en-
vasos i Directiva (UE) 2019/904 sobre plàstics d’un sol ús; i els desenvolupaments 
normatius nacionals de transposició ja oberts.
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10.1.1. Prohibició de la producció i distribució de plàstics d’un sol us en el ter-
mini d’un any.

10.1.2. La creació de noves figures impositives per gravar els productes d’un sol 
ús i que tinguin un cicle de vida curt per aquells productes on hi hagi alternatives 
reutilitzables.

10.1.3. Restringir el sobreenvasament i l’envasament superflu.
10.1.4. La generalització del sistema de SDDR. (Implantació a curt termini del 

sistema de dipòsit i recuperació d’envasos.)
10.1.5.Un enfocament més ampli del principi de responsabilitat ampliada del pro-

ductor, garantint la introducció de requisits de disseny ecològic i la cobertura total 
dels costos de residu generació, així com la inclusió de més productes en l’àmbit de 
la Responsabilitat Ampliada del Productor.

Esmena 13
GP de Ciutadans
De supressió i addició al punt 10.2, que quedaria redactat de la següent manera

10.2. Fer les modificacions legislatives i reglamentàries per a Fomentar la reti-
rada d’ampolles d’aigua de plàstic dels edificis públics i institucionals, assegurant la 
dispensació d’aigua potable gratuïta a través de fonts.

Esmena 14
GP de Ciutadans
D’addició al punt 10.4, que quedaria redactat de la següent manera

10.4. Posar en marxa una estratègia per a la reducció dels residus. Implementar 
l’estratègia amb incidència i incentius als centres de producció, els ajuntaments i la 
ciutadania en general amb l’objectiu de reduir el malbaratament de recursos i fo-
mentar la reparabilitat, durabilitat, reutilització, el reciclatge i l’ecodisseny dels pro-
ductes, en línia amb els desenvolupaments normatius europeus al respecte en l’àmbit 
de l’ecodisseny i la prevenció en la generació de residus.

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat, 

GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 42240, 42292 I 42359)

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

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el pla d’acció dels 
departaments davant l’emergència climàtica (tram. 302-00124/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició al punt 3

3. El Parlament de Catalunya constata que malgrat la gravetat de l’emergència 
climàtica el Govern de la Generalitat no ha desplegat en la seva totalitat la Llei 
16/2017, d’1 d’agost, del Canvi Climàtic.
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Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació total del punt 4

4. Presentar en el Parlament de Catalunya: 
a) un pla de mesures després de la sentència del Tribunal Constitucional, 
b) un calendari d’execució dels aspectes pendents de la Llei 16/2017, d’1 d’agost, 

del Canvi Climàtic, i 
c) mesures concretes que transformin en termes pràctics la declaració d’emer-

gència climàtica aprovada pel govern de la Generalitat de Catalunya.

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

5. Presentar un paquet de mesures d’emergència climàtica tenint en consideració 
la justícia climàtica estratègic d’alerta climàtica amb perspectiva de gènere i igualtat 
social de manera transversal a totes les mesures de la Llei, en el termini de 6 mesos.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició al punt 7.2

Posar en marxa un Pla de xoc d’Eliminar les barreres al desenvolupament de les 
energies renovables a Catalunya mitjançant, entre altres, la modificació i millora 
derogació o modificació del Decret 147/2009 de 22 de setembre, pel qual es regu-
len els procediments administratius aplicables per a la implantació d’instal·lacions 
d’energies renovables a Catalunya, per tal de fer possible els objectius de generació 
d’Energies Renovables l’any 2030 i promoure un model energètic descentralitzat i 
amb participació ciutadana. Igualment, elaborar l’estratègia SOLARCAT per prepa-
rar Catalunya per a la captació, aprofitament i emmagatzematge elèctric de l’ener-
gia solar.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició al punt 7.3

Realitzar les accions necessàries davant del Instar al Govern de l’Estat per acor-
dar un pla de a dur a terme les accions necessàries per aconseguir el tancament de 
les centrals nuclears el 2027.

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació total del punt 7.4

El Govern analitzarà i, si s’escau, adaptarà els diferents instruments de planifi-
cació existents (per exemple, Pacte Nacional per la Indústria, la Comissió Interde-
partamental sobre Despoblament Rural, etc.) per tal que tinguin en compte de mane-
ra explícita actuacions destinades a la reactivació del territori afectat pel tancament 
de les centrals nuclears. També analitzarà la pertinença de crear un instrument de 
planificació i/o concertació específic orientat a la reactivació del territori afectat pel 
tancament de les centrals nuclears.

Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 7.5

Que l’actuació de l’administració catalana estigui focalitzada en promoure que 
els ciutadans puguin produir i gestionar la seva pròpia energia elèctrica, aprofi-
tant el potencial d’energia solar fotovoltaica integrada en els espais antropitzats tot 
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cercant la sobirania energètica. També, cal tenir present la protecció a les famílies 
vulnerables, tot desenvolupant els instruments que facin possible un preu just per 
l’energia elèctrica, a fi de poder cobrir les necessitats bàsiques essencials d’aquest 
col·lectiu.

Esmena 8
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició al punt 7.7

Implementar una finestreta única en la legalització d’instal·lacions d’autoconsum 
amb la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial: unificar tràmit de 
seguretat Industrial i d’energia per a instal·lacions amb potència inferior a 100 kW 
sense excedents.

Esmena 9
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició al punt 7.8

Realitzar les accions necessàries per l’electrificació dels principals ports i impul-
sar la creació d’una crear una àrea de control d’emissions (ECA per les seves sigles 
en anglès) en les intfraestructures portuàries.

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

8. Instar que el Govern de la Generalitat vetlli amb rigor i transparència i se-
gueixi amb atenció l’evolució del coneixement i de les regulacions que, sobre aques-
ta matèria, es produeixin als països avançats. També, que trobi fórmules amb el 
Govern de l’Estat perquè Catalunya pugui exercir el dret a decidir sobre les seves 
reserves energètiques i, al mateix temps, estudiar alternatives per a una nova regu-
lació per part de la Generalitat.»

Esmena 11
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació total del punt 9.2

9.2. Impulsar un pla de producció del sector primari per adaptar-lo a les noves 
circumstàncies climàtiques, a la gestió sostenible de l’aigua i de la resta de recursos 
naturals.

a) Continuar amb la implantació de nous cultius per donar valor afegit a l’agri-
cultura de muntanya i finalitzar els treballs de la redacció del Pla Estratègic per a 
la Ramaderia Extensiva de Muntanya, impulsat pel Departament d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca i Alimentació, com una eina clau per donar continuïtat i viabilitat a 
l’activitat ramadera a les zones de muntanya de Catalunya. 

b) Impulsar el Programa de Foment de la Producció Agrària Ecològica (2015-
2020).

c) Impulsar les mesures necessàries per a què les explotacions agràries puguin 
generar-se l’energia elèctrica que necessitin pel seu funcionament, en el marc del 
Pacte Nacional per a la Transició Energètica.

d) Impulsar un pla per reduir l’ús de fitosanitaris de síntesi química i fertilitzants 
químics en l’àmbit agrícola orientat a garantir la protecció i sostenibilitat del medi.

Esmena 12
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació total del punt 9.3

Presentar abans que acabi l’any 2019 un pla estratègic, seguint els principis de 
la bioeconomia cirbular, per a la conversió de les dejeccions ramaderes en oportu-
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nitats d’obtenció d’energia (metà) i adobs orgànics d’alt rendiment, prioritzant els 
recursos i subproductes procedents del marc agrari i seguint els criteris de sosteni-
bilitat socioeconòmica i ambiental.

Esmena 13
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació total del punt 9.4

Finalitzar dins d’aquest any 2019 els treballs per aprovar el Pla Estratègic Fores-
tal, que inclogui les pràctiques de producció i aprofitament de la massa forestal, les 
mesures de conservació de la biodiversitat però també, la formació que necessiten 
els treballadors forestals.

Esmena 14
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació total del punt 9.5

Aprovar en el marc de l’estratègia alimentària de Catalunya, que acabarà en el 
Pacte Nacional per a la política alimentària de Catalunya, un pla per promocionar 
la venda de proximitat.

Esmena 15
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 10.1

En el marc del procés d’elaboració de la nova llei de prevenció i gestió de residus 
i d’ús eficient dels recursos a Catalunya que el Govern ja ha acordat iniciar, caldrà 
considerar en el marc competencial que correspongui i, si escau, instar a l’Estat, en 
aspectes com: 

Esmena 16
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació total del punt 10.2

Reduir la utilització d’envasos i productes de plàstic d’un sol ús, en les dependèn-
cies dels departaments, organismes del sector públic i en els actes que s’organitzen.

Esmena 17
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició al punt 10.3

Establir Estudiar les modificacions legals necessàries per a que en els sectors 
hosteler i restauració es serveixi aigua d’aixeta de manera gratuïta.

Esmena 18
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació total del punt 10.4

Continuar impulsant actuacions de suport al món local i privat, que facilitin una 
estratègia per a la reducció dels residus amb incidència als centres de producció, els 
ajuntaments i la ciutadania en general amb l’objectiu de reduir el malbaratament 
de recursos i fomentar la reparabilitat, durabilitat, reutilització, el reciclatge i l’eco-
disseny de productes.

Esmena 19
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició al punt 11.1

Donar suport a les mesures orientades a la Aprovar un pla de rehabilitació ener-
gètica i estructural d’edificis públics i habitatges per avançar en l’eficiència energè-
tica prioritzant els barris més vulnerables.
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Esmena 20
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició al punt 11.3

Elaborar Promoure una guia de bones pràctiques pel planejament urbanístic amb 
perspectiva de gènere i ambiental adreçada i en col·laboració amb els Ajuntaments.

Esmena 21
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió al punt 12.1

Establir una estratègia de contractació verda amb clàusules ambientals. Amb 
incorporació de criteris ambientals al plec de clàusules administratives particulars 
dels contractes d’obres i monitoratge en continu sobre les emissions contaminants 
a l’atmosfera amb exposició pública de les dades i de forma comprensible per a la 
ciutadania.

Esmena 22
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació total del punt 12.2

Disposar de nous perfils professionals públics o adequar-ne els existents a les 
diferents funcions que s’hagin de prestar com a conseqüència de l’establiment de les 
polítiques públiques per combatre el canvi climàtic, protegir el medi ambient i reduir 
l’impacte mediambiental de les activitats sobre l’entorn natural.

Esmena 23
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició al punt 12.3

Presentar al Parlament de Catalunya els pressupostos de carboni durant el 4t tri-
mestre de 2020, tal com preveu la Llei de Canvi climàtic.

Esmena 24
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició al punt 13.1

Modificar amb urgència la Llei del canvi climàtic Agilitzar els treballs perquè 
l’impost sobre vehicles contaminants es pugui començar a aplicar I’1 de gener de 
2020.

Esmena 25
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació total del punt 13.2

Continuar treballant en el desenvolupament de la llei de finançament del trans-
port públic per a determinar les mesures fiscals que puguin contribuir a millorar el 
finançament del sistema de transport públic.

Esmena 26
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició al punt 13.3

Generalitzar la fiscalitat sobre abocament i incineració de residus sòlids amb ti-
pus impositius prou significatius per estimular la reutilització i el reciclatge. Intro-
duir Estudiar amb la participació de tots els sectors la gestió dels envasos i els seus 
residus, considerant també les possibilitats dels sistemes de dipòsit, devolució, re-
torn per recuperar determinats residus (com ara els envasos de begudes).



plE 35
10 de juliol de 2019

27 Dossier

Esmena 27
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició al punt 13.6

Instar al govern de l’estat a revisar la imposició energètica per modular-la en 
funció de les emissions de CO

2
 i defensar a escala europea crear un impost sobre el 

carboni i/o reformar el mercat de permisos d’emissions per assegurar un preu prou 
elevat.

Esmena 28
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació total del punt 14.2

Reclamar al Govern de l’Estat una aportació econòmica a l’ATM de Barcelona 
adequada a les necessitats de finançament del sistema de transport públic metropo-
lità com també una contribució adequada al conjunt de serveis de transport urbà 
de Catalunya.

Esmena 29
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació total del punt 14.3

Continuar amb els treballs per implementar el canvi tecnològic de la T-mobili-
tat entre els anys 2019 i 2020 i aplicar a partir del 2021 un nou sistema tarifari i de 
pagament que deixi enrere l’actual basat en zones i la seva extensió al conjunt del 
territori de Catalunya.

Esmena 30
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació total del punt 14.5

Mantenir l’impuls i donar continuïtat al pla de foment del vehicle elèctric a Ca-
talunya mitjançant el Pla estratègic per al desplegament d’infraestructura de recàr-
rega per al vehicle elèctric a Catalunya ‒PIRVEC‒), integrant les convocatòries del 
programa MOVES de forma coordinada per assolir uns resultats que permetin avan-
çar de forma ràpida en el desenvolupament de la mobilitat elèctrica.

Esmena 31
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició al punt 15.1

Aprovar abans que acabi l’any 2019 Agilitzar els treballs de redacció del nou pla 
de qualitat de l’aire 2020-2025 amb l’objectiu de no superar mai els límits fixats per 
les directives comunitàries.

Esmena 32
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació total del punt 15.2

Automatitzar progressivament les dades que proporcionen les estacions de me-
surament de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica i a 
proporcionar necessàriament dades horàries d’ozó, diòxid de nitrogen i PM10, i dels 
altres contaminants de què sigui de relleu recollir-les específicament d’acord amb la 
situació concreta de l’estació de control.

Esmena 33
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició al punt 15.3

Donar suport al Habilitar el sistema de Registre metropolità de vehicles autorit-
zats abans que acabi el 2019, que està desenvolupant l’Àrea Metropolitana de Barce-
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lona i continuar adoptant les eines necessàries per a la seva implementació, incloent 
el reforçament del transport públic, l’ampliació d’aparcaments d’enllaç («parks & 
ride») i la instal·lació de senyalització d’aproximació.

Esmena 34
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició al punt 15.4

Presentar, abans que acabi l’any, Iniciar els tràmits d’una nova llei de qualitat 
de l’aire catalana. Amb la voluntat d’establir, entre d’altres mesures, mecanismes 
de finançament per al desenvolupament de les polítiques contra la contaminació at-
mosfèrica.

Esmena 35
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició al punt 15.5

Incorporar al Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire les a la comar-
quesca d’Osona i Ribera de l’Ebre com a zonesa de protecció especial una estratègia 
per a reduir l’ozó troposfèric.

Esmena 36
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió al punt 16.1

Presentar abans que finalitzi l’any 2019 un projecte de llei de la conservació de la 
biodiversitat i el patrimoni natural, així com el catàleg de fauna en perill d’extinció.

Esmena 37
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació a la lletra c) del punt 16.2

A partir del Grup de Treball d’Edafologia de la Comissió Tècnica de Geologia i 
Geofísica de la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya (CT4: GG) im-
pulsar l’elaboració de criteris tècnics que facilitin la coordinació de treballs edafo-
lògics que es portin a terme a Catalunya i de les metodologies, normes i estàndards 
que es considerin adequades per a l’execució de les activitats en els àmbits d’edafo-
logia i disciplines relacionades.

Esmena 38
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 18.1

Continuar recuperant els cabals de manteniment establerts al Pla sectorial de 
cabals de manteniment, segons el que indica el Pla de gestió del districte de conca 
fluvial de Catalunya 2016-2021.

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2019
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus
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Punt 18 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la crisi 
ecològica i els conflictes ambientals i territorials
302-00128/12

PRESENTACIÓ: SP CUP-CC

Reg. 41663 i 41939 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 01.07.2019 i 

04.07.2019

A la Mesa del Parlament
Carles Riera Albert, representant, Natàlia Sànchez Dipp, diputada del Subgrup 

Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb 
el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenten la següent mo-
ció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la crisi ecològica i els conflictes 
ambientals i territorials (tram. 300-00153/12).

Moció
El Parlament de Catalunya insta: 
1. Al Govern de la Generalitat a elaborar i presentar en un termini de noranta 

dies l’estat i el pla d’execució de totes les mesures amb l’objectiu de fer efectiu el 
contingut dels articles anul·lats per Tribunal Constitucional de la Llei 16/2017 del 
canvi climàtic com els que fan referència als objectius de reducció d’emissions o el 
tancament de les nuclears el 2027.

2. Insta al Govern de la Generalitat a iniciar, de forma urgent, els tràmits de 
redacció del Pla Especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natu-
ral de l’Alt Pirineu, tal i com estableix l’article 5 del Decret 194/2003, de l’1 d’agost, 
de creació del Parc Natural de l’Alt Pirineu i l’article 5 de la Llei 12/1985, de 13 de 
juny, d’espais naturals.

3. Insta al Govern a impulsar un referèndum o una consulta vinculant sobre els 
Jocs Olímpics d’Hivern, perquè sigui la població del Pirineu que decideixi si les in-
versions que comportaran han de ser la prioritat de les properes dècades pel territo-
ri, fomentant un debat públic obert i transparent on s’exposi tota la informació am-
biental, econòmica i territorial necessària perquè els veïns i veïnes puguin decidir.

4. Insta al Govern a paralitzar immediatament les obres relacionades amb els 
Jocs Olímpics d’hivern ja iniciades (l’ampliació de Coll de Pal i l’ampliació de la 
C-16) al Berguedà i tots els projectes vinculats als JJOO d’Hivern i a aprovar una 
moratòria fins que aquests no hagin estat aprovats per referèndum.

5. Insta al govern a iniciar la reversió a control públic de totes les concessions 
hidroelèctriques caducades i que vetlli pel compliment explícit dels cabals ecològics 
dels cursos fluvials amb aprofitaments hidroelèctrics.

6. Insta al Govern a demanar a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) el 
traspàs definitiu de totes les competències en matèria de concessions de les conques 
de l’Ebre de Catalunya i a crear una Confederació hidrogràfica pròpia per a la conca 
hidrogràfica de la Garona.

7. Insta al Govern de la Generalitat a desestimar l’execució del perllongament de 
la C-32 fins a Lloret de Mar, i a anul·lar els compromisos que suposin la implantació 
de peatges a l’ombra, un augment de tarifa dels peatges actuals, o un allargament 
del període de concessió d’aquests.

8. Insta al Govern de la Generalitat que es recuperi el projecte EI-TX-05610 de 
desdoblament de la carretera Lloret-Blanes, aprovat per la Generalitat de Catalu-
nya l’any 2012, i es faci la dotació pressupostària que permeti la seva execució, que 
compta amb un cost previst inferior al del projecte de prolongació de la C-32 i que 
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respecta el medi natural dels paratges d’El Vilar, Sant Pere del Bosc, L’Àngel i Les 
Alegries.

9. Insta al Govern de la Generalitat a tenir en consideració totes les al·legacions al 
Pla Director Urbanístic (PDU) de sòls no sostenibles presentades per IAEDEN-Sal-
vem l’Empordà amb l’objectiu d’implementar un pla valent i una estratègia de des-
classificació massiva de sòls que elimini sectors urbanitzables o els falsos sòls ur-
bans que encara no s’han executat.

10. Insta al Govern a no fer efectiva la compra dels terrenys on s’ha d’ubicar el 
recinte de casinos de Hard Rock (abans coneguts com BCN World) a través l’Institut 
Català del Sòl o qualsevol altre ens del sector públic català.

11. Insta al Govern de la Generalitat que paralitzin immediatament els tràmits 
del projecte de macro abocador de Riba-roja d’Ebre tal i com demana el Consell 
Comarcal de la Ribera d’Ebre.

12. Al Govern de la Generalitat a sol·licitar la realització d’un estudi independent 
de la qualitat de l’aire de les àrees metropolitanes de Barcelona i el Camp de Tarra-
gona en el termini de sis mesos.

13. Al Govern de la Generalitat la creació d’una comissió permanent de segui-
ment dels acords pel retorn dels cabals del riu Ter signats a la Taula del Ter. Aquests 
òrgan ha de garantir de forma transparent i regular la veracitat del compliment dels 
acords de la Taula del Ter desplegant totes les eines i procediments informatius que 
siguin necessaris.

14. Al Govern a incrementar les partides pressupostàries destinades a la preven-
ció d’incendis tendint a un equilibri progressiu entre el percentatge destinat a extin-
ció i el destinat a prevenció, assolint l’equilibri total en un període de 5 anys garan-
tint també la dotació pressupostària per les actuacions planificades als PPP.

15. Al Govern de la Generalitat que adopti mesures efectives per a resoldre la 
manca de planificació històrica en la implantació de les explotacions ramaderes, te-
nint en compte les limitacions reals dels recursos disponibles, afegida a la manca 
real i efectiva del control dels programes de repartició de les dejeccions ramaderes 
al sòl agrari.

16. Al Govern de la Generalitat que garanteixi la bona qualitat i disponibilitat de 
les aigües subterrànies en base a la Directiva Marc de l’Aigua, en el seu article 1d) i 
que doni compliment efectiu a la obligació següent «garanteixi la reducció progres-
siva de la contaminació de l’aigua subterrània i eviti noves contaminacions» i prio-
ritzi i faci efectiu l’ús racional i sostenible de l’aigua, com a bé natural, d’especial 
interès públic, estratègic, i cada vegada més escàs.

17. Al Govern de la Generalitat que dicti la suspensió de les tramitacions i llicèn-
cies de totes les granges mentre es redacta el Pla Director Urbanístic de les explo-
tacions ramaderes. D’acord amb l’article 73 de la Llei 1/2010 de 3 d’agost pel qual 
s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme, el Departament de Territori i Sosteni-
bilitat té potestat de suspendre les tramitacions i llicències d’instal·lacions o amplia-
cions de les activitats que regula l’esmentat Pla.

18. Al Govern de la Generalitat que declarin la crisi que viu la ciutat de Barcelo-
na com la ciutat europea que suporta més contaminació derivada dels creuers i que, 
per tant, prenguin conjuntament les següents mesures: 

a) Restringir l’entrada als vaixells que utilitzin combustibles altament contami-
nants amb la creació d’una Àrea de Control d’Emissions (ECA per les seves sigles 
en anglès), i als que no tinguin instal·lats sistemes de filtres de partícules i catalitza-
dors d’òxids de nitrogen.

b) Pla d’electrificació progressiva del Port de Barcelona i de connexió de creuers 
i dels vaixells de mercaderies a la xarxa elèctrica local quan estan atracats al port.
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c) Potenciar definitivament el transport ferroviari de mercaderies que poden ser 
transportades d’origen a destí en aquest mitjà.

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2019
Carles Riera Albert, representant; Natàlia Sànchez Dipp, diputada, SP CUP-CC

ESMENES PRESENTADES

Reg. 42198, 42226, 42236, i 42241, 42293 i 42360 / Admissió a tràmit: Mesa del 

Parlament i Presidència del Parlament, 09.07.2019 i 10.07.2019

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 42198)

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, David Cid Colomer, 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 la crisi ecològica i els conflictes ambientals i ter-
ritorials (tram. 302-00128/12).

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou punt 19

19. Instar al Govern de la Generalitat ha declarar una moratòria immediata en 
la venda d’oliveres monumentals

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 42226)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 
161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció sub-
següent a la interpel·lació al Govern sobre la crisi ecològica i els conflictes ambien-
tals i territorials (tram. 302-00128/12).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt

19. Al Govern de la Generalitat ha preparar la II Cimera Catalana del Canvi Cli-
màtic a la que estaran convidats a participar tots els sectors ambientals, econòmics, 
socials, polítics i acadèmics a fi i efecte d’acordar un full de ruta, coordinat amb 
l’Estat i la Unió Europea, a curt i mig termini per tal d’afrontar les polítiques de mi-
tigació i adaptació als fenòmens del canvi climàtic i que afectaran a Catalunya, tal 
com ja ens indica el tercer informe de canvi climàtic de Catalunya. La cimera hau-
ria de celebrar-se en un termini màxim de 6 mesos.

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, diputat, GP PSC-

Units
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GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 42236)

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu, Marina Bravo Sobrino, portaveu adjunta del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Re-
glament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre la crisi ecològica i els conflictes ambientals i territo-
rials (tram. 302-00128/12).

Esmena 1
GP de Ciutadans
De modificació del punt 5, que quedaria redactat de la següent manera

5. El Govern a vetllar pel compliment de tots els requisits legals en els aprofita-
ments hidroelèctrics i pel compliment explícit dels cabals ecològics de tots els cursos 
fluvials de les conques internes de Catalunya.

Esmena 2
GP de Ciutadans
De modificació del punt 7, que quedaria redactat de la següent manera

7. El Govern a presentar en seu parlamentària un informe detallat sobre el com-
pliment dels requisits ambientals de la prolongació de la C-32 i un altre sobre la for-
ma de finançament prevista, així com garantir que en cap cas l’execució d’aquestes 
obres es farà a costa d’una prolongació de la concessió existent.

Esmena 3
GP de Ciutadans
De modificació del punt 15, que quedaria redactat de la següent manera

15. El Govern a establir un pla d’ajudes per a les empreses de producció càrnica 
per a augmentar la seva sostenibilitat en el territori.

Esmena 4
GP de Ciutadans
De modificació i supressió del punt 18, que quedaria redactat de la següent 
manera

18. El Govern a deixar d’incomplir els terminis previstos a les actuacions inclo-
ses en el Pla d’Actuació per a la Millora de la Qualitat de l’Aire de la Conurbació 
de Barcelona, i a vetllar per l’estricte compliment de la legalitat de tots els vaixells 
en matèria mediambiental.

a) Restringir l’entrada als vaixells que utilitzin combustibles altament contami-
nants amb la creació d’una Àrea de Control d’Emissions (ECA per les seves sigles 
en anglès), i als que no tinguin instal·lats sistemes de filtres de partícules i catalitza-
dors d’òxids de nitrogen.

b) Pla d’electrificació progressiva del Port de Barcelona i de connexió de creuers 
i dels vaixells de mercaderies a la xarxa elèctrica local quan estan atracats al port.

c) Potenciar definitivament el transport ferroviari de mercaderies que poden ser 
transportades d’origen a destí en aquest mitjà.

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Marina Bravo Sobrino, portaveu adjunta, GP Cs
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 42241, 42293 I 42360)

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

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la crisi ecològica i 
els conflictes ambientals i territorials (tram. 302-00128/12).

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

1. El Govern de la Generalitat a presentar al Parlament de Catalunya:
a) Un pla de mesures després de la sentència del Tribunal Constitucional.
b) Un calendari d’execució dels aspectes pendents de la Llei 16/2017, d’1 d’a-

gost, del Canvi Climàtic, i
c) mesures concretes que transformin en temes pràctics la declaració d’emergèn-

cia climàtica del Govern de la Generalitat de Catalunya.

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

2. Insta al Govern de la Generalitat a iniciar, una vegada finalitzats els actuals 
Plans en redacció, de forma urgent, els tràmits de redacció del el Pla Especial de 
protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de l’Alt Pirineu, tal i com 
estableix l’article 5 del Decret 194/2003, de l’1 d’agost, de creació del Parc Natural 
de l’Alt Pirineu i l’article 5 de la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals.

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

Insta al Govern a impulsar un procés participatiu sobre els Jocs Olímpics d’Hi-
vern, perquè el conjunt de la ciutadania i, molt especialment la població del Pirineu, 
pugui aportar les seves opinions, necessitats, propostes i expectatives, fomentant un 
debat públic, obert i transparent on s’exposi tota la informació ambiental, econòmi-
ca i territorial necessària pel debat. També insta als ens locals afectats, ajuntaments 
i consells comarcals, a pronunciar-se a través dels seus respectius plenaris.

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

Insta al Govern a iniciar les extincions de totes les concessions hidroelèctriques 
caducades per tal de determinar la seva reversió o la restitució del medi, i que vet-
lli pel compliment dels cabals ecològics de totes les conques internes de Catalunya.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició al punt 6

Insta el Govern a demanar al Ministeri per a la Transició Ecològica a la Confe-
deració Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) el traspàs definitiu de totes les competències 
en matèria de concessions de les conques de l’Ebre de Catalunya i a crear una Con-
federació Hidrogràfica pròpia per a la conca hidrogràfica de la Garona.
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Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 8

8. Insta el Govern de la Generalitat a impulsar l’estudi previ dels corredors BRCat 
de Blanes a Lloret de Mar, possibilitant l’establiment del servei BRT (bus ràpid tràn-
sit) que millori l’actual xarxa de serveis i especialment que potenciï la velocitat co-
mercial dels serveis de transport públic en autobús per fer lo competitiu amb el vehicle 
privat proporcionant un sistema de transport col·lectiu que pugui assolir els nivells de 
capacitat d’un sistema ferroviari, però amb  la flexibilitat de l’autobús.»

Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 9

El Govern de la Generalitat, tal i com marca la legislació vigent, analitzarà totes 
les al·legacions al Pla Director Urbanístic (PDU) de sòls no sostenibles, i tindrà en 
consideració aquelles que coincideixin amb els objectius fixats al PDU, tals com la 
desclassificació de sòls que elimini sectors urbanitzables que encara no s’han exe-
cutat.

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

El Govern a no assumir cap despesa ni risc associats, presents o futurs, a l’hora 
de garantir la disponibilitat dels terrenys on s’ha d’ubicar el projecte de Hard Rock 
Entertainment World.

Esmena 9
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 11

El Govern de la Generalitat a continuar amb el procés de revisió administrati-
va del projecte de l’abocador a Riba-roja de l’Ebre, des del punt de vista ambiental, 
urbanístic i de l’adequació de les futures llicències municipals al Pla Especial Ur-
banístic vigent.

Esmena 10
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 12

12. El Govern de la Generalitat a automatitzar progressivament les dades que 
proporcionen les estacions de mesurament de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la 
Contaminació Atmosfèrica i a proporcionar necessàriament dades horàries d‘ozó, 
diòxid de nitrogen i PM10, i dels altres contaminants de què sigui de relleu reco-
llir-les específicament d‘acord amb la situació concreta de l‘estació de control.

Esmena 11
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modifiació al punt 14

14. Al Govern a incrementar les partides pressupostàries destinades a la preven-
ció i a l’extinció d’incendis, establint un programa coordinat entre ambdues actua-
cions que estableixi, de manera conjunta, mesures de gestió efectives que contribu-
eixin a reduir el nombre d’actuacions d’extinció.
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Esmena 12
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 18

18. Al Govern de la Generalitat que prengui les següents mesures: 

Esmena 13
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació total de la lletra a del punt 18

El Govern de la Generalitat a prioritzar l’entrada als vaixells, en el Port de Bar-
celona, que utilitzin combustibles de baixa contaminació i als que tinguin instal·lats 
sistemes de filtres de partícules i catalitzadors d’òxids de nitrogen, així com impulsar 
la creació d’una Àrea de Control d’Emissions (ECA per les seves sigles en anglès).

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2019
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus
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Punt 19 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la salut mental i 
l’atenció al suïcidi juvenil
302-00125/12

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 41659 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 01.07.2019

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

que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenta la següent moció, 
subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la salut mental i l’atenció al suïcidi 
juvenil (tram. 300-00151/12).

Exposició de motius
Cap persona hauria de morir per una causa evitable com és el suïcidi. Avui en 

dia, però, es constitueix com la primera causa de mort no natural entre els joves i 
això suposa un repte que traspassa fronteres.

La salut mental és una prioritat de les polítiques públiques a nivell internacional 
i així queda reflectit en European Mental Action Plan.

La prevenció del suïcidi és un repte a nivell internacional i per això és una es-
tratègia prioritària en les diferents Polítiques Públiques de l’OMS i de la Comissió 
Europea (The european Mental Health Action Plan per tal de reduir de les taxes de 
suïcidi entre la població general i en els subgrups relacionats amb l’edat, el gènere, 
l’ètnia, i d’altres grups vulnerabilitzats.

L’atenció a la població infantil i juvenil i en especial les persones amb TMG i els 
col·lectius en situació de vulnerabilitat és una prioritat en la línia de les polítiques 
internacionals, l’OMS ha efectuat diferents propostes en relació amb la seva salut, 
inclosa la salut mental i estableix la prevenció del suïcidi com una prioritat.

Les polítiques adreçades específicament a la població adolescent culminen amb 
la Declaració internacional sobre salut mental juvenil, avalada per l’Associació In-
ternacional per la Salut Mental de l’any 2013 que estableix la reducció de la morta-
litat evitable com un objectiu prioritari de salut pública.

L’OMS l’any 2014 va publicar el document «Health for the world’s adolescents» 
en que s’estableixen les polítiques en relació a la salut dels adolescents i joves. Se-
gons aquest informe més de la meitat de les malalties mentals greus, comencen en 
l’etapa adolescent i tenen una gran incidència al voltant dels 20 anys. El consum de 
substàncies, cada cop més freqüent entre els adolescents, afegeix complexitat i es-
devé un factor de risc important. Per tot això, l’informe estableix que les polítiques 
en matèria de salut mental han d’incloure necessàriament propostes específicament 
adreçades a la població adolescent i jove, especialment als col·lectius més vulnera-
bilitats.

Catalunya, participa dels projectes de lluita contra la depressió i la prevenció del 
suïcidi des de l’any 2005. Formem part de l’Aliança Europea contra la Depressió.

A Catalunya som pioners a tot Europa a impulsar un codi risc suïcidi i a tenir 
un registre a nivell de país. I també pionera, a tot l’estat espanyol, en desenvolupar 
polítiques basades de la prevenció de suïcidi.

Per fer prevenció l’entorn educatiu és imprescindible, també, perquè esdevé el 
lloc on es manifesten més precoçment els signes d’alerta sobre problemes de salut, 
en els quals una detecció precoç pot ser la primera acció per iniciar un procés d’aju-
da a les necessitats. Per això l’escola ha de jugar un paper clau en les polítiques de 
prevenció del suïcidi juvenil.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Republicà presenta la següent: 
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Moció
El Parlament insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Fer una revisió de la cartera de serveis dels Centres de Salut Mental Infantil i 

Juvenil i el Centre de Salut Mental d’Adults, que permeti millorar l’acompanyament 
en el traspàs entre aquests serveis de salut mental.

2. Fer de la participació ciutadana, una eina imprescindible per seguir avançant 
amb les polítiques encarades a millorar la salut mental juvenil.

3. Incorporar, en els òrgans de participació de Salut Mental del Departament de 
Salut, la perspectiva juvenil, així com la dels supervivents.

4. Elaborar un estudi permeti entendre les evidències científiques de la associa-
ció entre l’ús de tecnologies mòbils i la depressió en els adolescents. Aquest estudi 
s’elaborarà amb perspectiva de gènere.

5. Establir un equip d’avaluació dels resultats del programa del Codi Risc Suïcidi 
per planificar noves actuacions i si s’escau, elaborar un Pla específic de prevenció 
de la conducta suïcida.

6. Seguir millorant el registre del Codi Risc Suïcidi fent una anàlisi de les dife-
rències entre centres i territoris.

7. Seguir apoderant l’atenció primària per tenir diagnòstics més precoços i fer 
una major prevenció de l’intent suïcida entre els i les joves del nostre país.

8. Impulsar major coordinació entre departaments pel què fa a les polítiques de 
millora de la salut mental de la població jove.

9. Entendre l’escola com un entorn promotor de la salut dels adolescents. Apostar 
per accions de promoció de la salut, de prevenció de les situacions de risc i d’atenció 
precoç per als problemes relacionats amb la salut mental, la salut afectiva i sexual, 
el consum de drogues, alcohol i tabac, en col·laboració amb els centres educatius i 
els serveis de salut comunitària presents en el territori.

10. Elaborar formacions descentralitzades del nou programa Salut i Escola, per 
assolir una òptima divulgació.

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

ESMENES PRESENTADES

Reg. 42214, 42227, 42235 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 42214)

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

del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix 
l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Mo-
ció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la salut mental i l’atenció al suïcidi 
juvenil (tram. 302-00125/12).

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

1. Fer una revisió de la cartera de serveis dels Centres de Salut Mental Infantil i 
Juvenil i el Centre de Salut Mental d’Adults, que permeti millorar l’acompanyament 
en el traspàs entre aquests serveis de salut mental, incorporant la perspectiva juvenil 
i garantint l’equitat territorial. Per aquesta finalitat, desenvolupar una bona reco-
llida de dades dels CSMIJ i CSMA per identificar i agrupar les dades per la franja 
d’edat jove (de 16 a 29 anys) que actualment no estan disponibles.
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Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició al punt 4

4. Elaborar un estudi que permeti entendre les evidències científiques de l’asso-
ciació entre l’ús de tecnologies mòbils i la depressió en els adolescents. Aquest estu-
di s’elaborarà amb perspectiva de gènere, amb perspectiva intercultural i territorial.

Esmena 3
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició al punt 6

6. Seguir millorant el registre del Codi Risc Suïcidi fent una anàlisi de les dife-
rències entre centres i territoris així com assegurar un seguiment específic del feno-
men del suïcidi juvenil.

Esmena 4
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou punt 9 bis

9 bis. Donar impuls a l’educació emocional a les escoles i instituts reforçant la 
formació continuada del professorat i oferir, des del Departament d’Educació con-
tinguts de qualitat per a que s’incorpori l’educació emocional a la programació en 
tota l’etapa educativa.

Esmena 5
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició al punt 10

10. Elaborar formacions descentralitzades del nou programa Salut i Escola, per 
assolir una òptima divulgació garantint els instruments per als i les professionals re-
latius a l’actuació en casos de detecció de conductes suïcides. Alhora, el programa 
haurà de comptar específicament amb un projecte centrat en la prevenció del suïcidi 
juvenil que s’articuli a través del treball en salut mental i educació emocional.

Esmena 6
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició nou punt 11

11. Impulsar un pla formatiu al professorat per a la gestió emocional de l’escola i 
institut, dotar d’eines i recursos a l’alumnat i professorat en materia de salut mental 
i prevenció del suïcidi juvenil i elaborar les guies i protocols necessaris per a l’acom-
panyament al professorat per l’abordatge del dol en casos de suïcidi.

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Concepción Abellán Carretero, diputada, 

GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 42227)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 
161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció sub-
següent a la interpel·lació al Govern sobre la salut mental i l’atenció al suïcidi juve-
nil (tram. 302-00125/12).
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Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició al punt 1

1. Fer una revisió de la cartera de serveis dels Centres de Salut Mental Infantil i 
Juvenil i el Centre de Salut Mental d’Adults, que permeti millorar l’acompanyament 
en el traspàs entre aquests serveis de salut mental, assegurant, a través de protocols 
específics, la continuïtat assistencial entre un i altre centre.

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

2. Fer de la participació ciutadana, una eina imprescindible per seguir avançant 
amb les polítiques encarades a millorar la salut mental juvenil i facilitar eines a la 
població general per identificar problemàtiques de suïcidi i actuar de forma ràpida 
a través del sistema de salut, l’escola o la família.

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

3. Incorporar, en els òrgans de participació de Salut Mental del Departament de 
Salut, la perspectiva juvenil, així com la dels supervivents, fomentant la participació 
d’associacions de joves i d’afectats i familiars.

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

4. Elaborar un estudi que permeti entendre les evidències científiques de l’asso-
ciació entre l’ús de tecnologies mòbils i la depressió en els adolescents, i l’existència 
prèvia de trets de la malaltia. Aquest estudi s’elaborarà amb perspectiva de gènere, 
de classe social i nivell educatiu, atenent que els determinants bàsics en salut mental 
són emocionals, familiars i socials.

Esmena 5
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió de part del punt 5

5. Establir un equip d’avaluació dels resultats del programa del Codi Risc Suïcidi 
per planificar noves actuacions i si s’escau, elaborar un Pla específic de prevenció 
de la conducta suïcida.

Esmena 6
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició al final del punt 6

6. Seguir millorant el registre del Codi Risc Suïcidi fent una anàlisi de les dife-
rències entre centres i territoris, incorporant les possibles causes que poden deter-
minar diferències territorials o de centre.

Esmena 7
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 7

7. Dotar de recursos i mecanismes l’atenció primària per tenir diagnòstics més 
precoços i fer una major prevenció de l’intent suïcida entre els i les joves del nostre 
país a través de: 

7.1. la millora de la capacitat d’atenció dels CSMIJ i CSMA, elaborant un pla per 
reduir els temps d’espera en primera visita.



plE 35
10 de juliol de 2019

Dossier 40

7.2. la dotació als centres d’atenció primària de psicòlegs i psiquiatres clínics 
que permetin un diagnòstic precoç més acurat.

7.3. l’establiment de mecanismes de coordinació entre la primària i els centres 
especialitzats.

Esmena 8
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició al punt 8

8. Impulsar major coordinació entre departaments pel què fa a les polítiques de 
millora de la salut mental de la població jove i entre la vessant preventiva de salut 
pública i el CatSalut.

Esmena 9
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició al punt 9

9. Entendre l’escola com un entorn promotor de la salut dels adolescents. Apostar 
per accions de promoció de la salut, de prevenció de les situacions de risc i d’atenció 
precoç per als problemes relacionats amb la salut mental, la salut afectiva i sexual, 
el consum de drogues, alcohol i tabac, en col·laboració amb els centres educatius i 
els serveis de salut comunitària presents en el territori. Apostar de manera clara per 
la infermera escolar com a mecanisme de prevenció, promoció i atenció en l’entorn 
escolar.

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

10. Elaborar formacions descentralitzades del nou programa Salut i Escola, per 
assolir una òptima divulgació i presentar, anualment, davant el Parlament un in-
forme del programa en relació amb la salut mental, indicant les deteccions, deriva-
cions, consultes, etc. que s’han dut a terme.

Esmena 11
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt 

11. Elaborar una formació específica en competència emocional adreçada als 
professionals que interactuen amb infants i joves.

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP PSC-

Units

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 42235)

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 161.4 
del Reglamento del Parlamento, presentan las siguientes enmiendas a la Moció sub-
següent a la interpel·lació al Govern sobre la salut mental i l’atenció al suïcidi juve-
nil (tram. 302-00125/12).
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Esmena 1
GP de Ciutadans
De modificació del punt 1

1. Fer una revisió de la cartera de serveis i dotar de recursos humans els centres 
de salut mental infantil i juvenil i d’adults per garantir que hi hagi personal suficient 
per millorar l’acompanyament al traspàs entre aquests serveis de salut mental.

Esmena 2
GP de Ciutadans
De modificació del punt 5

5. Establir un equip d’avaluació de resultats del programa del Codi Risc Suïci-
di per planificar noves actuacions, definir i implantar Programes de prevenció del 
suïcidi a la població de risc detectada pel Codi Risc Suïcidi i Programes de suport 
als supervivents del suïcidi dotant de recursos a tots els Centres de Salut Mental 
d’Adults (CSMA) i els Centres de Salut Mental Infantojuvenil (CSMIJ) de Catalu-
nya per garantir l’equitat en l’accés als mateixos a tot el territori i elaborar un Pla 
interdepartamental específic de prevenció de la conducta suïcida i de suport als 
supervivents, implementant-lo i dotant-lo de recursos a tots els territoris.

Esmena 3
GP de Ciutadans
De modificació del punt 7 

7. Dotar de recursos a l’atenció primària per tal de garantir la detecció de diag-
nòstics més precoços i fer una major prevenció de l’intent suïcida entre els i les joves 
i formar els professionals de l’àmbit social, educatiu, i de la societat civil per ser 
subjectes actius en un pla de prevenció del suïcidi.

Esmena 4
GP de Ciutadans
De modificació del punt 10

10. Elaborar formacions descentralitzades del nou programa Salut i Escola, per 
assolir una òptima divulgació i implementar programes de formació en habilitats 
socials i emocionals que han demostrat eficàcia per millorar la salut mental, durant 
tot el currículum acadèmic de l’educació obligatòria, a tot el territori.

Palacio del Parlamento, 5 de julio de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada, 

GP Cs
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Punt 20 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les accions que 
perjudiquen la convivència
302-00126/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 41660 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 01.07.2019

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 161 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente moción subsiguiente a la Interpel·lació al Govern sobre les accions que per-
judiquen la convivència (tram. 300-00155/12).

Moción
1. El Parlamento de Cataluña reconoce y agradece el esfuerzo y la dedicación de 

todos los voluntarios, servidores públicos de la administración autonómica de la Ge-
neralitat y de las administraciones locales, y de la Unidad Militar de Emergencias 
de las Fuerzas Armadas en las labores de control y extinción del devastador incen-
dio iniciado en Torre de l’Espanyol el pasado 26 de junio de 2019.

2. El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
2.1. Mostrar su agradecimiento y reconocimiento público a los voluntarios, ser-

vidores públicos de la administración autonómica de la Generalitat y de las admi-
nistraciones locales, y a la Unidad Militar de Emergencias de las Fuerzas Armadas 
que han ayudado a controlar y extinguir el devastador incendio iniciado en Torre 
de l’Espanyol.

2.2. Elaborar un plan específico de evaluación y reparación de los daños ocasio-
nados a los ciudadanos por éste.

2.3. Asumir el compromiso de comparecer a petición propia en sede parlamenta-
ria para exponer las causas y las consecuencias que el incendio ha dejado a su paso.

3. El Parlamento de Cataluña condena las lamentables, menospreciativas e insul-
tantes expresiones del Conseller de Interior, Sr. Miquel Buch, de desconsideración 
de servidores públicos de nuestro país como los pertenecientes a la Unidad Militar 
de Emergencias de las Fuerzas Armadas.

4. El Parlamento de Cataluña condena todos los actos de discriminación e into-
lerancia, especialmente los perpetrados con violencia, que se han producido antes o 
durante la celebración del orgullo LGTBI.

5. El Parlamento de Cataluña insta al Govern a no volver a: 
5.1. Olvidarse de los graves y crecientes problemas sociales de todos los ciudada-

nos con su continuada e injustificada inacción para todo aquello que no sea alargar 
el procés a su conveniencia.

5.2. Despreciar las leyes vigentes de nuestro Estado Democrático y de Derecho.
5.3. Incumplir las resoluciones judiciales.
5.4. Dar privilegios a los políticos por razón de su ideología.
5.5. Convertir los actos Institucionales y los actos relacionados con festividades 

autonómicas en eventos en que se promociones posicionamientos políticos del Go-
vern.

5.6. Dar o por cualquier medio imponer órdenes o instrucciones ilegales a los 
servidores públicos, especialmente aquellos que tienen encomendadas las funciones 
de seguridad ciudadana y orden público.

5.7. Permitir o promover acciones que tengan por fin: (i) impedir que otros po-
deres públicos actúen en caso de acciones ilegales, y (ii) obstaculizar los derechos y 
libertades de otros ciudadanos.
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5.8. Engañar, incluso a los votantes de opciones políticas independentistas, con 
actuaciones al margen de la Ley que tienen como único resultado el de tener que 
asumir las consiguientes responsabilidades legales.

5.9. Engañar irresponsablemente a parte de la ciudadanía haciéndole creer que 
los derechos y libertades no tienen los límites aceptados en todas las democracias 
liberales, como los derechos de los restantes ciudadanos, la seguridad jurídica y el 
orden constitucional.

5.10. Hablar en nombre de Cataluña o de los catalanes empleando ideas y po-
sicionamientos que solamente comparten los ciudadanos que se identifican con las 
opciones políticas independentistas.

5.11. Insultar y menospreciar a los catalanes por razón de su ideología, su grado 
de defensa de nuestra Constitución o su identificación con los principios y valores 
de la Unión Europea.

5.12. Apelar a conflictos bélicos violentos ni a alentar acciones violentas como 
vías para conseguir sus objetivos políticos.

5.13. Negarse a condenar toda forma de violencia como fin ilegítimo e ilícito en 
democracia para perseguir objetivos políticos.

5.14. Olvidar y abandonar a las víctimas de la barbarie terrorista como ha vuelto 
a suceder recientemente en el aniversario de la matanza de Hipercor en Barcelona 
perpetrada por ETA, mientras se promociona y blanquea a individuos ex miembros 
de la banda terrorista.

5.15. Perseguir a los ciudadanos que retiran simbología política colocada con vo-
cación de permanencia indefinida en el espacio pública mientras que su colocación 
realizada por ciudadanos independentistas queda intencionadamente impune.

Palacio del Parlamento, 1 de julio de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 42228, 42231 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 42228)

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 les accions que perjudiquen a la convivència 
(tram. 302-00126/12).

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

Nou punt 1 bis. El Parlament de Catalunya mostra la seva solidaritat envers els 
ramaders, pagesos i totes les persones afectades per l’incendi que va cremar més de 
6000 hectàrees a la Ribera d’Ebre, les Garrigues i el Segrià el passat mes de juny.

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Alícia Romero Llano, diputada, GP PSC-

Units



plE 35
10 de juliol de 2019

Dossier 44

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 42231)

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 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les accions que 
perjudiquen la convivència (tram. 302-00126/12).

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

1. El Parlament de Catalunya mostra el seu agraïment públic als voluntaris, ser-
vidors públics de la Generalitat, de les administracions locals, del Govern de l’Estat 
i de Comunitats Autònomes que van col·laborar directament o oferir la seva col·la-
boració per a l’extinció de l’incendi iniciat en la Torre de l’Espanyol el passat 26 de 
Juny de 2019.

Esmena 2
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 2.1

2.1. Mostrar el seu agraïment públic als voluntaris, servidors públics de la Gene-
ralitat, de les administracions locals, del Govern de l’Estat i de Comunitats Autòno-
mes que van col·laborar directament o oferir la seva col·laboració per a l’extinció de 
l’incendi iniciat en la Torre de l’Espanyol el passat 26 de Juny de 2019.

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

4. En motiu del dia de l’orgull LGTBI, El Parlament de Catalunya reafirma la 
seva condemna vers tots els actes de discriminació e intolerància, especialment 
aquells perpetrats amb violència amb l’objectiu de coartar els drets i opcions se-
xuals de col·lectius minoritzats. Així com mostra el seu ferm rebuig davant les orga-
nitzacions polítiques i socials que treballen activament per a fer retrocedir aquests 
drets, i fa una crida a les forces polítiques presents en aquesta cambra a no norma-
litzar l’activitat política d’aquestes organitzacions pactant amb ells de forma activa 
o passiva, emplaçant-los a construir un front unit en defensa dels drets i les lliber-
tats.

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2019
Anna Caula i Paretas, GP ERC; Albert Batet i Canadell, GP JxCat, portaveus



plE 35
10 de juliol de 2019

45 Dossier

Punt 21 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els casos de 
corrupció a Catalunya
302-00127/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 41662 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 01.07.2019

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Dimas Gragera Velaz, 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 els casos de corrupció a Catalunya (tram. 300-00154/12).

Moción
1. Insta al Govern de la Generalitat a: 
1.1. Recuperar con la máxima diligencia y transparencia el perjuicio patrimonial 

causado al Consorcio del Palau de la Música, instando en su caso, las correspondi-
entes acciones judiciales y embargos contra los condenados a título de autores, par-
tícipes o beneficiarios como Convergència Democràtica de Catalunya y cualquier 
entidad que, con independencia de su denominación, jurídicamente le suceda.

1.2. Perseguir con la máxima diligencia las malas prácticas y los graves indicios 
de corrupción en la adjudicación de contratos públicos millonarios para la gestión 
de centros tutelares de menores a entidades afines a determinados partidos políticos.

1.3. Personarse como acusación particular y perseguir proactivamente todos los 
casos en los que el patrimonio público se destina indebidamente a fines diferentes a 
los legalmente previstos.

1.4. Entablar todas las acciones judiciales disponibles contra los eventuales res-
ponsables de las acciones perjudiciales contra el patrimonio público de la Generali-
tat que se están conociendo a raíz de la instrucción de la causa del 3% en el Juzgado 
Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

1.5. Cesar en la injustificada concesión privilegios de personas condenadas por 
delitos vinculados a la corrupción por su mera vinculación familiar con líderes po-
líticos nacionalistas.

1.6. Abandonar la política de desprecio a la Justicia como Poder y servicio al ciu-
dadano y una de las principales herramientas de lucha contra la corrupción consis-
tente en no destinar recursos humanos y materiales a la Administración de Justicia.

1.7. Adoptar todas las medidas políticas y, en su caso, normativas pertinentes 
para garantizar que los cargos públicos catalanes que sean imputados por casos de 
corrupción dimitan de sus cargos públicos inmediatamente. Esta medida deberá 
aplicarse a diputados autonómicos y altos cargos del perímetro público de la Gene-
ralitat de Catalunya y todos sus organismos dependientes.

1.8. Adoptar todas las medidas políticas y, en su caso, normativas necesarias 
para la eliminación de privilegios injustificados para altos cargos y personas de es-
pecial responsabilidad pública del ámbito de la Generalitat de Cataluña como los 
aforamientos políticos.

1.9. Corregir inmediatamente todas las deficiencias e irregularidades y perse-
guir a los responsables de los fraudes y malas prácticas puestas de manifiesto en 
el Informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas relativo a la acción exterior de 
la Generalitat, priorizando las acciones a tomar en función de su gravedad para los 
intereses generales como es el caso del desvío de fondos públicos previstos para la 
cooperación al desarrollo de países en vías de desarrollo para fines partidistas.



plE 35
10 de juliol de 2019

Dossier 46

2. El Parlament de Cataluña se compromete a trabajar para aprobar durante la 
presente legislatura una ley de protección efectiva de los denunciantes de corrup-
ción.

3. El Parlament de Cataluña manifiesta que la utilización del indulto por la clase 
política comporta un doble e injustificado privilegio tanto para los políticos que lo 
solicitan como para los que se lo conceden.

Palacio del Parlamento, 01 de julio de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Dimas Gragera Velaz, diputado, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 42136 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 42136)

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Yolanda López Fernández, diputada del 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que 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 els casos de corrupció a Catalunya 
(tram. 302-00127/12).

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió i addició 

1.2. Perseguir con la máxima diligencia las malas prácticas y los graves indicios 
de corrupción en la adjudicación de contratos públicos millonarios para la gestión 
de obras públicas, otorgamiento de subvenciones, contratación de personal y cen-
tros tutelares de menores a entidades afines a determinados partidos políticos.

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

1.5. Cesar en la injustificada concesión privilegios de personas condenadas por 
cualquier tipo de delitos vinculados a la corrupción por su mera vinculación fami-
liar con líderes políticos nacionalistas, económicos o otros espacios influyentes.

Esmena 3
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació

1.6. Destinar los recursos adecuados para la modernización de la Justicia y la 
capacidad de investigar y resolver los casos anticorrupción.

Esmena 4
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació del punt 1.7 que queda redactat de la següent manera

1.7. Adoptar todas las medidas políticas y, en su caso, normativas pertinentes 
para garantizar que los cargos públicos catalanes en caso de imputación o investi-
gación judicial por delitos relacionados con la corrupción, la prevaricación, el trá-
fico de influencias, el enriquecimiento injusto con recursos públicos o privados, la 
malversación, la apropiación indebida de fondos públicos, el racismo, la xenofia, la 
violencia machista, la homofobia o cualquier actuación contra los derechos huma-
nos y los derechos de las trabajadoras y trabajadores censen de sus cargos públi-
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cos inmediatamente. Esta medida deberá aplicarse a diputados autonómicos y altos 
cargos del perímetro público de la Generalitat de Catalunya y todos sus organismos 
dependientes.

Esmena 5
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició

1.10. Creación de un observatorio de corrupción, independiente, que revise las 
denuncias de posibles casos de abusos en la función pública y vele por la protección 
jurídica, laboral y psicológica de las personas denunciantes.

Esmena 6
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició

1.11. Creación de la unidad contra la corrupción, la delincuencia económica y el 
fraude fiscal de los Mossos d’Esquadra.

Esmena 7
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició

1.12. Reforzamiento de la independencia, la transparencia, los medios humanos 
y logísticos, y la protección territorial de l’Oficina Antifrau de Catalunya.

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Yolanda López Fernández, diputada,  

GP CatECP
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