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3. Tramitacions en curs

3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de foment de l’associacionisme
200-00006/13

DEBAT DE TOTALITAT

Ple del Parlament, sessió 31, tinguda el 25.05.2022, DSPC-P 63.

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini: 5 dies hàbils (del 30.05.2022 al 03.06.2022).
Finiment del termini: 07.06.2022; 10:30 h.

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei sobre l’ús i l’aprenentatge de les llengües oficials 
en l’ensenyament no universitari
202-00046/13

SOL·LICITUD DE DICTAMEN AL CONSELL DE GARANTIES ESTATUTÀRIES

Presentació: GP VOX, GP Cs, G Mixt (reg. 61716).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2022.

N. de la r.: La sol·licitud es reprodueix en la secció 4.67.

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’equiparació dels règims disciplinaris 
dels cossos de policies locals amb els altres cossos policials que 
actuen a Catalunya
250-00562/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 56772 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 25.05.2022

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 56772)

Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació entre el punt 1 i el punt 2 

Nou punt únic. Que l’Avantprojecte de llei del sistema de policia de Catalunya que 
està elaborant el Departament d’Interior inclogui l’equiparació dels règims disciplina-
ris dels cossos de policies locals i de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra.
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Proposta de resolució sobre la taula de treball sobre les persones 
desaparegudes sense causa aparent
250-00575/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 56771 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 25.05.2022

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 56771)

Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 1 

1. Aprovar, en el termini màxim de tres mesos, la creació de la taula de treball 
sobre persones desaparegudes sense causes aparents.

Esmena 2
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 2

2. Convocar, en el termini màxim de cinc mesos, la sessió constitutiva de la tau-
la de treball sobre persones desaparegudes sense causes aparents, i s’aporti per a la 
primera sessió un esborrany de reglament de funcionament de la taula, així com les 
actes de reunions que s’hagin realitzat de la Comissió Interdepartamental.

Esmena 3
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De supressió al punt 3

3. Convocar a la primera reunió de la taula de treball a què fan referència els dos 
primers punts d’aquesta resolució, els consellers o conselleres titulars dels Departa-
ments d’Interior, Justícia, Salut, Drets Socials i Educació., el cap de l’àrea d’inves-
tigació de la Unitat Central de Persones Desaparegudes dels Mossos d’Esquadra, 
representants de les Associacions de Familiars de Persones Desaparegudes i un re-
presentant de cadascun dels grups parlamentaris del Parlament de Catalunya.

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les 
conseqüències de les polítiques aplicades en matèria d’acció 
climàtica
302-00145/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 57134; 57801 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2022

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 57134)

A la Mesa del Parlamento
Ignacio Martín Blanco, portavoz, Matías Alonso Ruiz, diputado del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 161.4 del Regla-
mento del Parlamento, presentan las siguientes enmiendas a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre les conseqüències de les polítiques aplicades en 
matèria d’acció climàtica (tram. 302-00145/13).
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Enmienda 1
GP de Ciutadans
De adición de un nuevo punto preliminar

Preliminar. El Parlamento de Cataluña apoya todas aquellas medidas que con-
tribuyan a un medio ambiente sostenible que propicie un medio rural que ofrezca 
prosperidad e igualdad de oportunidades de formación, trabajo y vida a quienes vi-
ven en él, siempre dentro del marco de la Política Agraria Común y otras políticas 
de la Unión Europea.

Palacio del Parlamento, 18 de mayo de 2022
Ignacio Martín Blanco, portavoz; Matías Alonso Ruiz, diputado, GP Cs

GRUP MIXT (REG. 57801)

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu del Grup Mixt, d’acord amb el 

que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenta les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les conseqüències de 
les polítiques aplicades en matèria d’acció climàtica (tram. 302-00145/13).

Esmena 1
Grup Mixt
D’addició d’un nou apartat 10 bis

10 bis. Instar al gobierno de España a cesar la campaña de descrédito del sector 
primario nacional en instancias europeas.

Esmena 2
Grup Mixt
D’addició a l’apartat 11

11. Promover las energías renovables inagotables, como la fotovoltaica, eólica e 
hidráulica, así como también el hidrogeno verde y la biomasa, para fortalecer la so-
beranía energética de la nación española.

Palau del Parlament, 23 de maig de 2022
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu G Mixt

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
turístiques
302-00146/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 57793; 57799; 57851 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2022

GRUP PARLAMENTARI D’EN COMÚ PODEM (REG. 57793)

A la Mesa del Parlament
Joan Carles Gallego i Herrera, diputat, David Cid Colomer, portaveu del Grup 

Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Re-
glament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre les polítiques turístiques (tram. 302-00146/13).
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Esmena 1
GP d’En Comú Podem
De addició al punt 2

2. Impulsar el més aviat possible el debat en seu parlamentària de la futura nova 
llei de turisme, un cop incorporat el resultat de la participació dels agents econò-
mics i socials i els ens municipals. Aquesta Llei hauria d’incorporar, entre d’altres 
qüestions: 

Esmena 2
GP d’En Comú Podem
D’addició d’un nou punt 2.a bis

2.a bis. Incorporar els principis de l’economia circular per tal d’avançar cap a un 
impacte regeneratiu de l’activitat turística en el territori i la societat

Esmena 3
GP d’En Comú Podem
D’addició d’un nou punt 2.g.iii

iii) incloure la les organitzacions representatives de les persones treballadores 
del sector

Esmena 4
GP d’En Comú Podem
D’addició d’un nou punt 2.r

2.r. Establir els mecanismes de participació per a entitats, organitzacions sindi-
cals i agents econòmics en els que es comparteixi i es decideixin el destí dels Fons 
Next Generation en el sector turístic

Esmena 5
GP d’En Comú Podem
D’addició d’un nou punt 2.s

2.s. Presència de la marca turística Catalunya als mercats de turisme social (uni-
versitari o sènior) amb un fort retorn econòmic i major eficiència ambiental

Esmena 6
GP d’En Comú Podem
D’addició d’un nou punt 2.t

2.t Reequilibrar la distribució territorial del turisme a Catalunya, diversificant 
circuits en funció de les portes d’entrada diferents al port i l’aeroport de Barcelona.

Esmena 7
GP d’En Comú Podem
D’addició d’un nou apunt 2.v

2.v Potenciar el turisme cultural y patrimonial complementàriament als destins 
madurs

Esmena 8
GP d’En Comú Podem
D’addició d’un nou punt 4

4. Donar compliment a la Moció 25/XII del Parlament de Catalunya, sobre les 
condicions laborals dels treballadors del sector turístic i la creació d’un segell de 
treball just i de qualitat per al sector de l’hostaleria i la restauració aprovada el 22 
de novembre de 2018 i la Resolució 101/XIV del Parlament de Catalunya, sobre les 
condicions laborals dels treballadors del sector turístic i la creació d’un segell de 
treball just i de qualitat per al sector de l’hostaleria i la restauració de 23 de setem-
bre 2021.

Palau del Parlament, 20 de maig de 2022
Joan Carles Gallego i Herrera, diputat; David Cid Colomer, portaveu, GP ECP
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GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - UN NOU 

CICLE PER GUANYAR (REG. 57799)

A la Mesa del Parlament
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Uni-

tat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 
del Reglament del Parlament, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques turístiques (tram. 302-00146/13).

Esmena 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
D’addició d’un nou punt 4

4. Crear una comissió d’experts independent per tal d’elaborar un estudi de la 
capacitat de càrrega turística (internacional i domèstica, turistes i visitants) del país 
i que es pugui concretar per les zones que abans de la pandèmia rebien més impacte 
turístic. Aquest estudi haurà de de ser públic abans del debat parlamentari de la llei 
de turisme per poder debatre sobre una base documentada el model turístic que la 
llei ha de sostenir i protegir.

Palau del Parlament, 23 de maig de 2022
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu GP CUP-NCG

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 57851)

A la Mesa del Parlament
Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, 

Mònica Sales de la Cruz, 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 
polítiques turístiques (tram. 302-00146/13).

Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 1

1. Complir amb l’acord aprovat a la Moció 56/XIV del Parlament de Catalunya, 
sobre les polítiques de turisme i impulsi un Compromís Pacte Nacional pel Turisme. 
En aquest sentit, el Govern presentarà al sector turístic i als diferents grups parla-
mentaris una proposta de calendari i metodologia per tal de que aquest Compromís 
Pacte Nacional pel Turisme sigui una realitat aquest mateix any.

Esmena 2
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 2

2. Continuar la tramitació de l’Avantprojecte de la Llei de turisme, d’acord amb 
el calendari de l’agenda legislativa del Govern i el Pla normatiu. La tramitació de 
l’Avantprojecte es farà en paral·lel als treballs del Compromís Nacional per un Tu-
risme Responsable i haurà d’incorporar, entre d’altres qüestions, els objectius de 
model turístic definit en el Compromís.
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Esmena 3
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 3

3. Impulsar, a fi i efecte d’acomplir amb el Compromís, taules de treball tant sec-
torials com territorials amb els agents públics i privats vinculats a l’activitat econò-
mica.

Palau del Parlament, 23 de maig de 2022
Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Mònica Sales de la Cruz, GP JxCat, portaveus

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’accés als 
serveis bàsics en el món rural
302-00147/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 57136; 57853 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2022

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 57136)

A la Mesa del Parlament
Ignacio Martín Blanco, portaveu, Matías Alonso Ruiz, 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 l’accés als serveis bàsics en el món rural (tram. 302-00147/13).

Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició al punt 5.f

5.f. Promocionar el model d’escolarització de 0-3 amb convenis amb les entitats 
municipals i amb les escoles bressol de titularitat privada que garanteixin la gratu-
ïtat del servei per a les famílies.

Palau del Parlament, 18 de maig de 2022
Ignacio Martín Blanco, portaveu; Matías Alonso Ruiz, diputat, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 57853)

A la Mesa del Parlament
Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, 

Mònica Sales de la Cruz, 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 l’ac-
cés als serveis bàsics en el món rural (tram. 302-00147/13).

Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 1

1. Desplegar amb la màxima celeritat l’Agenda Rural, una vegada aprovada en 
els propers dies, que inclou les accions necessàries per posar en valor el món rural 
i per poder generar una visió positiva de la ruralitat.
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Esmena 2
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 2

2. Desenvolupar les accions que preveu l’Agenda Rural en termes de cooperació 
per avançar en la cohesió territorial de Catalunya i el repoblament del món rural.

Esmena 3
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 3

3. Impulsar la creació d’un Observatori de la Ruralitat, en el marc de governan-
ça que preveu l’Agenda Rural, per exercir les funcions de mecanisme per garantir 
que el món rural sigui tingut en compte en la presa de decisions i pugui revisar les 
polítiques públiques assegurant que aquestes donen resposta a les necessitats dels 
territoris rurals.

Esmena 4
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’encapçalament del punt 4

4. En matèria de sanitat i salut pública, desenvolupar les accions previstes a 
l’Agenda Rural, i en concret: 

Esmena 5
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 4.c

4.c. Proporcionar facilitats per tal que professionals de la medicina familiar i 
comunitària vulguin exercir a les zones rurals, mitjançant mesures econòmiques i 
d’habitatge, i facilitant-ne el desenvolupament de la carrera professional, als resi-
dents d’aquesta especialitat.

Esmena 6
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 4.d

4.d. Implementar nous mecanismes, a partir de les eines tecnològiques imple-
mentades en l’àmbit sanitari que permetin la prestació de nous serveis sanitaris als 
hospitals comarcals per evitar els desplaçaments llargs a pacients i familiars i per 
garantir l’accés als serveis sanitaris bàsics als ciutadans de les àrees rurals.

Esmena 7
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 4.e

4.e. Garantir el servei de transport sanitari no urgent en zones rurals i poc po-
blades.

Esmena 8
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’encapçalament del punt 5

5. En matèria d’educació, desenvolupar les accions previstes a l’Agenda Rural, 
i en concret: 

Esmena 9
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 5.a

5.a. Promoure la continuïtat de les escoles i zones escolars rurals amb un pro-
jecte educatiu viable i facilitar l’obertura d’escoles bressol dins les escoles rurals.
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Esmena 10
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 5.b

5.b. Recomanar que en els sistemes de provisió per als llocs de les escoles rurals 
es pugui fer la continuïtat de la persona que l’ocupa fins un màxim de tres anys, amb 
el vistiplau de la persona interessada i de la direcció del centre.

Esmena 11
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 5.c

5.c. Seguir considerant els centres rurals com a centres d’especial dificultat per-
què puguin disposar del personal necessari per portar a terme l’escola inclusiva.

Esmena 12
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 5.e

5.e. Revisar la regulació del transport i del menjador escolars per garantir a 
l’alumnat de nuclis agregats sense escola als municipis rurals un accés al transport 
i al servei de menjador escolar, en condicions d’equitat amb la resta de l’alumnat.

Esmena 13
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 5.f

5.f. Continuar amb la consolidació del model d’escolarització de 0-3 amb conve-
nis amb les entitats municipals.

Esmena 14
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’encapçalament del punt 6

6. En matèria de serveis socials i assistencials, desenvolupar les accions previs-
tes a l’Agenda Rural, i en concret: 

Esmena 15
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 6.b

6.b. Mantenir la línia de subvencions per a obres d’arranjament a l’interior dels 
habitatges per a les persones grans que ja atorga la Generalitat de Catalunya.

Esmena 16
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’encapçalament del punt 7

7. En matèria de transport públic i mobilitat, desenvolupar les accions previstes 
a l’Agenda Rural, i en concret: 

Esmena 17
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 7.c

7.c. Continuar amb els treballs de la Taula de la Mobilitat de les Terres de l’Ebre 
i amb les administracions locals de l’Alt Pirineu i Aran per a la planificació i millora 
dels serveis de transport públic en aquests territoris.

Esmena 18
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 7.f

7.e. Mantenir el Pla de millora per al manteniment dels accessos a nuclis habitats.

Palau del Parlament, 23 de maig de 2022
Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Mònica Sales de la Cruz, GP JxCat, portaveus
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la seguretat 
viària amb relació als modes de mobilitat
302-00148/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 57135; 57802; 57863 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2022

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 57135)

A la Mesa del Parlament
Ignacio Martín Blanco, portaveu, Matías Alonso Ruiz, 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 la seguretat viària amb relació als modes de mobilitat (tram. 302-
00148/13).

Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt preliminar

Preliminar. El Parlament de Catalunya constata que la inversió en transport pú-
blic de la Generalitat ha estat pràcticament inexistent des de fa més de deu anys i 
que, en conseqüència, més enllà dels discursos grandiloqüents que volen dissimular 
aquesta trista realitat, no ha fet res perquè la xarxa de transport públic millori en 
extensió, capacitat i interoperabilitat.

Palau del Parlament, 18 de maig de 2022
Ignacio Martín Blanco, portaveu; Matías Alonso Ruiz, diputat, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 57802)

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Jordi Terrades Santacreu, 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 la seguretat viària amb relació als modes de mo-
bilitat (tram. 302-00148/13).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició al punt 3

3. Fa palès que els problemes de congestió i d’accidentalitat no es solucionen 
amb la política viària clàssica de fer créixer sense límits els carrils i la capacitat de 
la xarxa en les vies d’alta capacitat existents ni reduint el nombre de carrils sense 
oferir, en paral·lel, alternatives viables de transport públic.

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt 5 bis

5 bis. Implementar mecanismes de gestió del trànsit que garanteixin una utilitza-
ció correcta dels carrils BUS-VAO en vies d’alta capacitat.

Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició al punt 7

7. Implementar, des del Servei Català de Trànsit, senyalització variable intel·li-
gent i estudiar, conjuntament amb els ajuntaments, la implementació de la tecnolo-
gia de cruïlles intel·ligents.
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Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició al punt 10

10. Implementar en els panells d’informació a la carretera prop d’estacions de 
tren quan hi passa el proper tren, amb la finalitat de donar als usuaris de la via in-
formació de transport alternatiu al motoritzat per planificar futurs viatges, posant a 
disposició de la ciutadania aparcaments a l’entorn de les estacions de ferrocarrils.

Esmena 5
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició al punt 12

12. Incrementar la inspecció de tacògrafs digitals a vehicles de transport de mer-
caderies i incrementar la inspecció de l’estat de vehicles de transport de persones, 
donant compliment a la Resolució 275/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la 
detecció de manipulacions als tacògrafs dels camions.

Esmena 6
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt 17 bis

17 bis. Comprometre recursos anualment en els pressupostos de la Generalitat 
per implementar l’Estratègia Catalana de la Bicicleta 2025, que dissenyi infraes-
tructures ciclables segregades de les infraestructures viàries.

Esmena 7
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt 17 ter

17 ter. Presentar, en un termini de 6 mesos, un pla català d’accessibilitat del 
transport públic per desenvolupar les actuacions necessàries per tenir un transport 
públic 100% accessible per a tothom, tant en els vehicles com en les instal·lacions.

Esmena 8
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt 17 quater

17 quater. Crear uns xarxa de carrils BUS-VAO metropolitans en totes les vies, 
autopistes i autovies metropolitanes.

Palau del Parlament, 19 de maig de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Jordi Terrades Santacreu, diputat, GP PSC-

Units

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 57863)

A la Mesa del Parlament
Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalu-

nya, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, pre-
senta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la seguretat viària amb relació als modes de mobilitat (tram. 302-00148/13).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya
D’addició al punt 7

Implementar, des del Servei Català de Trànsit, amb la col·laboració de la Direc-
ció General d’Infraestructures de Mobilitat en les vies de titularitat de la Generali-
tat, senyalització variable intel·ligent i estudiar la implementació de la tecnologia de 
cruïlles intel·ligents.
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Esmena 2
GP de Junts per Catalunya
D’addició al punt 8

Implementar, des del Servei Català de Trànsit, amb la col·laboració de la Direc-
ció General d’Infraestructures de Mobilitat en les vies de titularitat de la Generali-
tat, un pla pilot de senyalitzadors temporals automàtics per indicar la presència de 
ciclistes en la via.

Palau del Parlament, 23 de maig de 2022
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les inversions 
empresarials
302-00149/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 57184; 57794; 57803; 57857 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2022

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 57184)

A la Mesa del Parlament
Ignacio Martín Blanco, portaveu, Joan García González, 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 inversions empresarials (tram. 302-00149/13).

Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt preliminar

Preliminar. El Parlament de Catalunya constata que la inacció, la manca d’una 
priorització adient de les polítiques per a les empreses i el seu ecosistema, i la ca-
rència de seguretat jurídica han estat la causa directa que Catalunya hagi perdut 
molt bones oportunitats d’inversió en els darrers anys, com per exemple (la llista no 
és exhaustiva) l’Agència Europea del Medicament, que hauria portat 7.000 llocs de 
treball de qualitat i immillorables sinèrgies per al sector farmacèutic, o la fàbrica 
de bateries elèctriques, amb 3.000 llocs de treball directes, 10.000 d’indirectes i més 
activitat per al port de Sagunt.

Palau del Parlament, 18 de maig de 2022
Ignacio Martín Blanco, portaveu; Joan García González, diputat, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI D’EN COMÚ PODEM (REG. 57794)

A la Mesa del Parlament
Joan Carles Gallego i Herrera, diputat, David Cid Colomer, portaveu del Grup 

Parlamentari d’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 inversions empresarials (tram. 302-00149/13).

Esmena 1
GP d’En Comú Podem
De modificació del punt 1

1. Constata que els incompliments sistemàtics del Governs del Partit Popular du-
rant el període 2012-2017 pel que fa a la inversió d’infraestructures per part de l’Es-
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tat espanyol és un dels principals esculls a superar per a continuar atraient inversions 
que reindustrialitzin Catalunya. Tal com s’ha quantificat des del departament d’Eco-
nomia i la Universitat de Barcelona executant el 100% de les inversions pressuposta-
des hauria suposat que Catalunya guanyés 2,6 punts de PIB entre 2012 i 2017.

Esmena 2
GP d’En Comú Podem
D’addició al punt 2

2. Considera imprescindible que, en un context d’inflació creixent, es garanteixi 
el poder adquisitiu de les rendes dels i les treballadores privades i públiques, per tal 
d’assegurar que la pujada de preus no es tradueix en més desigualtat i en polítiques 
camuflades de devaluació interna.

Esmena 3
GP d’En Comú Podem
D’addició al punt 3.c

c. Mantenir l’atractiu de Catalunya com una regió puntera a l’hora de captar 
inversió industrial estrangera, millorant el capital humà i físic, utilitzant la xarxa 
d’ACCIÓ per a captar noves inversions a Catalunya per a tal de desenvolupar econo-
mies s permetin construir una economia industrialitzada, diversificada i sostenible.

Esmena 4
GP d’En Comú Podem
D’addició d’un nou punt 3.d

3.d. Reforçar les capacitats pròpies com autoritat laboral per garantir l’aplicació 
de les millores contemplades a la reforma laboral aprovada recentment, especial-
ment als elements que fan referència a l’estabilitat laboral i el compliment de l’apli-
cació del nou Salari Mínim Interprofessional (SMI).

Esmena 5
GP d’En Comú Podem
De modificació del punt 4.a

4.a. Desenvolupi les inversions licitades i projectades i acabi amb la discrimi-
nació sistèmica que suposa l’execució per sota del pressupostat dels seus projectes 
a Catalunya, especialment pel que fa a la mobilitat ferroviària de mercaderies, i 
executi les partides pendents de manera urgent en propers exercicis pressupostaris.

Palau del Parlament, 20 de maig de 2022
Joan Carles Gallego i Herrera, diputat; David Cid Colomer, portaveu, GP ECP

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 57803)

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat 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 inversions empresarials (tram. 302-00149/13).

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

a. Impulsar els canvis normatius necessaris per al desplegament efectiu de la Llei 
18/2020 de facilitació de l’activitat econòmica per tal de complir amb els objectius 
pels quals va ser aprovada.
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Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’una nova lletra d al punt 3

d. Impulsar espais de coordinació i complicitat entre institucions públiques i pri-
vades per aconseguir que Catalunya sigui un territori atractiu per rebre noves inver-
sions i projectes empresarials innovadors i estratègics.

Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’una nova lletra e al punt 3

e. Impulsar una taula de treball amb el Govern de l’Estat per tal de reflexionar 
i coordinar tots els projectes empresarials i públics finançats amb Fons Europeus 
Next Generation.

Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’una nova lletra f al punt 3

f. Revisar i prioritzar la posada en funcionament de la Finestreta Única Em-
presarial en els termes previstos a la Llei 18/2020, de 28 de desembre per tal de 
simplificar i facilitar els tràmits administratius i burocràtics de les empreses de Ca-
talunya.

Esmena 5
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’una nova lletra g al punt 3

g. Recuperar el 70% del pressupost perdut del pressupost de polítiques indus-
trials del Departament d’Empresa i Treball.

Esmena 6
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’una nova lletra h al punt 3

h. Preveure, dins del nou Pacte Nacional d’Indústria que està impulsant el Go-
vern, una comissió de seguiment i control del compliment dels objectius i els recur-
sos, amb els diferents sectors afectats, per tal d’evitar el seu incompliment.

Esmena 7
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’una nova lletra i al punt 3

i. Desencallar les tramitacions administratives i impulsar la instal·lació d’ener-
gies renovables a Catalunya per d’avançar en la transició energètica, que permeti 
abaratir el cost energètic de les nostres empreses i indústria i millorar la competi-
tivitat.

Esmena 8
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’una nova lletra j al punt 3

j. Impulsar de manera urgent mesures i recursos per reforçar la Formació Pro-
fessional i millorar les competències i coneixements dels treballadors/es per facilitar 
la seva adaptació a les necessitats del mercat i resoldre el greu problema actual per 
cobrir llocs de treball especialitzats en molts sectors econòmics.

Esmena 9
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’una nova lletra k al punt 3

k. Complir amb les resolucions aprovades al Parlament i posar en marxa, durant 
els propers 3 mesos, el nou servei de Rodalies de Lleida, amb una millora del servei 
amb més freqüències i horaris.
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Esmena 10
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’una nova lletra l al punt 3

l. Iniciar una campanya institucional de suport a l’emprenedoria, l’empresa i la 
indústria innovadora, digital i sostenible i donar a conèixer la importància que te-
nen pel progrés econòmic i social del país.

Esmena 11
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’una nova lletra m al punt 3

m. Garantir la cobertura de fibra òptica i la cobertura de telefonia mòbil al con-
junt de Catalunya, posant especial èmfasi a les zones més aïllades i rurals de Cata-
lunya, mitjançant projectes innovadors com el programa pilot d’internet per satèl·lit 
que es farà a la Vall d’Aran amb la col·laboració d’Hispasat.

Esmena 12
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt 5

5. Que el Secretari General del Departament d’Empresa i Treball presenti davant 
la Comissió d’Empresa i Treball l’estat del desplegament de la llei de facilitació de 
l’activitat econòmica.

Palau del Parlament, 20 de maig de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 57857)

A la Mesa del Parlament
Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalu-

nya, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, pre-
senta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les inversions empresarials (tram. 302-00149/13).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya
De modificació i addició del punt 3.c

Mantenir l’atractiu de Catalunya com una nació líder a l’hora de captar inver-
sió industrial estrangera, utilitzant la xarxa d’ACCIÓ i les delegacions del Govern 
per a captar noves inversions a Catalunya per a tal de desenvolupar economies s 
permetin construir una economia competitiva, industrialitzada, diversificada i sos-
tenible.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya
D’addició d’una nova lletra d al punt 3

Instar al govern de la Generalitat a promoure la formació públic-privada desti-
nada a cobrir la manca de personal qualificat a la indústria.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya
D’addició d’una nova lletra e al punt 3

Instar al govern de la Generalitat a accelerar el diàleg social per fer efectiu el 
salari mínim de referència del 60% del salari mig, per primers de 2023.
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Esmena 4
GP de Junts per Catalunya
D’addició d’una nova lletra d al punt 4

Exigir a l’Estat que destini a Catalunya el 19% de les inversions del fons NGEU en 
el període 2021-23.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya
D’addició d’una nova lletra e al punt 4

Exigir a l’Estat invertir el 19% del pressupost d’infraestructures en el període 
2021-23.

Palau del Parlament, 23 de maig de 2022
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la necessitat 
d’abordar el fenomen de les criptomonedes
302-00150/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 57804; 57847 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2022

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 57804)

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Jordi Riba Colom, diputat del Grup Parlamen-

tari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del 
Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre la necessitat d’abordar el fenomen de les criptomo-
nedes (tram. 302-00150/13).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició al final del punt 2

2. Vigilar la publicitat relacionada amb les criptomonedes i exercir les accions 
de cessació de la publicitat enganyosa que preveu la Llei General de Publicitat, des 
de l’Advocacia de la Comunitat Autònoma, especialment en els casos de publicitat 
dirigida a menors. Així mateix, estudiar les apps i serveis web d’inversió en cripto-
monedes en els casos en què els sigui d’aplicació la Llei 15/1984, de 20 de març, del 
joc, degut a aquest enfoc enganyós.

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt 2 bis

2 bis. Augmentar la prevenció i vigilància de les addiccions comportamentals 
vinculades a les criptomonedes, tant les vinculades a l’aposta compulsiva com les de 
caire tecnològic. Així mateix, estudiar la possibilitat que l’Agència de Salut Pública 
de Catalunya en faci un seguiment específic en el marc de l’observatori sobre dro-
gues i addiccions comportamentals.

Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició al punt 7

7. Insta el Govern a mantenir un registre de criptocaixers i garantir que les actuals 
i futures normes sobre blanqueig i regulació borsatil els hi siguin de plena aplicació.
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Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició al punt 10

10. Estudiar les possibilitats de la tecnologia blockchain aplicada a l’activitat fi-
nancera per facilitar la creació d’una banca pública d’inversió i un servei obert de 
plataforma pública a la que tothom pugui accedir.

Palau del Parlament, 20 de maig de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Jordi Riba Colom, diputat, GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 57847)

A la Mesa del Parlament
Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalu-

nya, Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presen-
ten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la 
necessitat d’abordar el fenomen de les criptomonedes (tram. 302-00150/13).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació del punt 2

2. Vigilar la publicitat relacionada amb les criptomonedes i exercir les accions 
de cessió de la publicitat enganyosa que preveu la Llei General de Publicitat, des de 
l’Advocacia de la Comunitat Autònoma l’Agència Catalana de Consum, especial-
ment en els casos de publicitat dirigida a menors.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
D’addició del punt 3

3. Establir els mecanismes per garantir el compliment de les obligacions fiscals i 
tributàries derivades de la possessió i de les operacions econòmiques amb criptomo-
nedes pel que fa als tributs que gestiona l’Agència Tributària de Catalunya.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De fusió del punt 5 i 7 en un únic punt

5. Instar el Govern a fer les gestions oportunes amb el Govern de l’Estat perquè 
els criptocaixers estiguin subjectes al compliment de les obligacions derivades de la 
normativa sobre el blanqueig de capitals i amb aquesta finalitat mantenir un registre 
dels criptocaixers.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació del punt 6

6. Instar el Govern a promoure la col·laboració amb la Comissió Nacional del 
Mercat de Valors i el Banc d’Espanya en totes les qüestions relacionades amb les 
criptomonedes.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació del punt 8

8. Insta el Govern a minimitzar l’impacte ambiental, assegurant que els usuaris 
d’aparells elèctrics i electrònics de les activitats de mineria de criptomonedes s’ocu-
pen de gestionar els residus d’aparells elèctrics i electrònics que generen d’acord 
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amb el Reial Decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus de aparells elèctrics 
i electrònics i que per tant es compleix amb la normativa actual de responsabilitat 
ampliada del productor.

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De supressió del punt 10

10. Estudiar les possibilitats de la tecnologia blockchain aplicada a l’activitat fi-
nancera per facilitar la creació d’una banca pública i un servei obert de plataforma 
pública a la que tothom pugui accedir.

Palau del Parlament, 23 de maig de 2022
Mònica Sales de la Cruz, GP JxCat; Marta Vilalta i Torres, GP ERC, portaveus

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el balanç d’un 
any de mal govern
302-00151/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 57843; 57858 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2022

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 57843)

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt del 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix 
l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Mo-
ció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el balanç d’un any de mal govern 
(tram. 302-00151/13).

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

1. Reconoce que el proceso independentista ha supuesto para Cataluña un perío-
do de inacción y desatención de las auténticas prioridades de gobierno, del que aún 
no hemos salido y que ha tenido como resultado la pérdida de empuje económico, el 
aislamiento y el surgimiento de una mala imagen internacional de Cataluña.

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 7

7. Asumir que, en un Estado de Derecho, las resoluciones judiciales deben ser 
cumplidas por todos y todas, incluidos los poderes públicos, como es el caso de la 
reciente sentencia del Tribunal Superior de justicia de Cataluña en relación con el 
25% de castellano en las aulas.

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

8. No hacer de la educación una herramienta ideológica, al servicio de una cons-
trucción identitaria nacionalista, y apostar por una educación de calidad basada en 
la excelencia, que promueva el talento, que no discrimine ni deja a nadie atrás, y que 
fomente la convivencia y el respeto a la diversidad.
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Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 22

22. Condena cualquier tipo de contacto producido entre el Govern de la Genera-
litat con representantes del entorno ruso cuyo objetivo haya sido interceder, favore-
cer o participar de cualquier manera en el proceso independentista.

Esmena 5
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 24.e

24.e. Constatar que la única salida a la situación política actual pasa por el 
diálogo, la negociación y el pacto e insta al President de la Generalitat a convocar 
una mesa de diálogo entre los partidos con representación parlamentaria para pro-
mover el acuerdo entre catalanes y catalanas.

Palau del Parlament, 19 de maig de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt, GP 

PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE VOX EN CATALUÑA (REG. 57858)

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto 

del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de acuerdo con lo que establece el ar-
tículo 161.4 del Reglamento del Parlamento, presentan las siguientes enmiendas a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el balanç d’un any de mal 
govern (tram. 302-00151/13).

Enmienda 1
GP de VOX en Cataluña
De supresión y adición en el punto 1

1) Reconoce que el proceso independentista separatista iniciado por el Sr. Artur 
Mas hace más de diez años desde la Transición sobre la base del nacionalismo pu-
jolista catalanista ha supuesto para Cataluña un período de inacción, derroche del 
dinero público y completo desvío respecto de las auténticas prioridades de gobierno, 
del que aún no hemos salido y que ha tenido como resultado la pérdida de empuje 
económico, el aislamiento y el surgimiento de una mala imagen internacional de 
Cataluña como un lugar lleno de conflictos y donde no rige el Estado de Derecho.

Enmienda 2
GP de VOX en Cataluña
De modificación en el punto 3

3) Cerrar todas las delegaciones del Govern en el exterior.

Enmienda 3
GP de VOX en Cataluña
De adición en el punto 5

5) Comprometerse a despolitizar el nombramiento de unos directores de TV3 y 
Catalunya Ràdio mientras se realizan los trámites necesarios para su cierre, con los 
criterios de profesionalidad previstos por la ley, renunciando al control político de 
los medios públicos al servicio de ideologías determinadas y favoreciendo la des-
contaminación ideológica de los medios para que todos los catalanes puedan sentir-
se representados en ellos.
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Enmienda 4
GP de VOX en Cataluña
De adición en el punto 10

10) Represtigiar el Cuerpo de Mossos d’Esquadra, mientras se procede a su rein-
tegración a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por medio de transmi-
tir a la ciudadanía sus mejores virtudes de profesionalidad y eficacia, abandonando 
los intentos de politizar su funcionamiento interno por la vía de depurar de puestos 
de responsabilidad a las personas que no son del agrado de la cúpula del Departa-
mento.

Palacio del Parlamento, 23 de mayo de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

GP VOX

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’atenció a les 
víctimes del delicte
302-00152/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 57133; 57856 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2022

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 57133)

A la Mesa del Parlament
Ignacio Martín Blanco, portaveu, Anna Grau Arias, diputada 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 l’atenció a les víctimes del delicte (tram. 302-00152/13).

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

4. Expressa el seu suport a les víctimes del terrorisme, dona el seu suport a les 
accions encaminades a reparar el dany que van patir, i rebutja qualsevol intent de 
revictimitzar-les per la via de l’oblit institucional, de l’assetjament per part de per-
sones que van donar i continuen donant suport al terrorisme, o de la normalització 
de la violència o la intimidació com a mètodes suposadament legítims d’acció po-
lítica.

Palau del Parlament, 18 de maig de 2022
Ignacio Martín Blanco, portaveu; Anna Grau Arias, diputada, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE VOX EN CATALUÑA (REG. 57856)

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

Sergio Macián de Greef, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 
acuerdo con lo que establece el artículo 161.4 del Reglamento del Parlamento, pre-
sentan las siguientes enmiendas a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre l’atenció a les víctimes del delicte (tram. 302-00152/13).



BOPC 319
27 de maig de 2022

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions 22

Enmienda 1
GP de VOX en Cataluña
De adición en el punto 2.a

2. Insta el Govern de la Generalitat a: 
a) Aprovar un pla estratègic d’atenció a la víctima del delicte, per assegurar que 

totes les víctimes, especialment les víctimes de l’organtizació terrorista ETA i de la 
violència separatista, son reconegudes i protegides de la victimització secundària i 
de la victimització institucional.

Palacio del Parlamento, 23 de mayo de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Sergio Macián de Greef, diputado, GP VOX

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el sistema 
ferroviari
302-00153/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 57861; 57864; 57865; 57866 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2022

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 57861)

A la Mesa del Parlamento
Ignacio Martín Blanco, portavoz, Marina Bravo Sobrino, portavoz adjunta 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 el sistema ferroviari (tram. 302-00153/13).

Enmienda 1
GP de Ciutadans
De modificación del punto 1

1. El impulso del sistema ferroviario debe ser una prioridad para garantizar un 
sistema de transporte sostenible, al igual que la inversión en innovación para la 
descarbonización de otros modos de transporte como el viario o la promoción del 
transporte colectivo de viajeros.

Enmienda 2
GP de Ciutadans
De adición de un nuevo punto 8

8. Impulsar la realización de una investigación independiente sobre el accidente 
de Sant Boi de Llobregat del pasado 16 de mayo a cargo de un comité de expertos 
en accidentes ferroviarios, y llevar a cabo las medidas que resulten necesarias para 
que no vuelva a producirse un accidente similar.

Palacio del Parlamento, 23 de mayo de 2022
Ignacio Martín Blanco, portavoz; Marina Bravo Sobrino, portavoz adjunta, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 57864)

A la Mesa del Parlament
Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalu-

nya, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, pre-
senta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
el sistema ferroviari (tram. 302-00153/13).
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Esmena 1
GP de Junts per Catalunya
De modificació i supressió al punt 1

1. L’impuls del sistema ferroviari per ser de la màxima prioritat en matèria de 
mobilitat i, per aquest motiu, s’acorda la moratòria per la construcció qualsevol nova 
infraestructura viària, limitant les intervencions a la xarxa.

Palau del Parlament, 23 de maig de 2022
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 57865)

A la Mesa del Parlament
Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, 

d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenta 
les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el 
sistema ferroviari (tram. 302-00153/13).

Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana
De modificació de l’apartat 1

1. L’impuls del sistema ferroviari per ser la màxima prioritat en matèria de mobi-
litat, i en paral·lel replantejar el model viari per evitar futurs projectes innecessaris 
de construcció de noves infraestructures viàries d’alta capacitat.

Palau del Parlament, 23 de maig de 2022
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 57866)

A la Mesa del Parlament
Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalu-

nya, Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presen-
ten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el 
sistema ferroviari (tram. 302-00153/13).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De supressió i addició al punt 2

2. Redactar, fent especial atenció a un cop analitzades les propostes de les enti-
tats de la societat civil que estan treballant en l’àmbit de la mobilitat sostenible, un 
Pla Director (o aquella altra figura que tècnicament sigui més escaient) on es pro-
jecti de forma integral quin ha de ser el Sistema Servei ferroviari de Catalunya pels 
propers anys. Aquest Pla Integral de Servei Ferroviari per a Catalunya s’iniciarà 
abans d’acabar l’any 2022 i haurà de contemplar entre les seves directrius el reequi-
libri territorial i l’augment la resiliència del territori.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
D’addició al punt 2.a

a. La connexió i suficiència de servei preferentment per a totes les viles i ciutats 
de més de 10.000 habitants, orientada al reequilibri territorial i a augmentar la resi-
lència climàtica.
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Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De supressió i addició al punt 2.b
b. Aquest Pla director prioritzarà un model diferent de l’espanyol, no radial 
centralitzat a Barcelona, en favor d’un mapa que faciliti també els desplaçaments 
sense passar per la capital del país.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
D’addició al punt 2.c

c. Sol·licitar al Govern de l’Estat, portar a terme de forma urgent els treballs ne-
cessaris per l’execució del corredor mediterrani, el quart cinturó ferroviari i la línia 
orbital Mataró-Vilanova (pendent des del 2006) per ser infraestructures estratègi-
ques de país.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De supressió i addició al punt 6.c

c. Un estudi de fiscalització de tots els ens públics que participen en la gestió del 
sistema servei ferroviari català.

Palau del Parlament, 23 de maig de 2022
Mònica Sales de la Cruz, GP JxCat; Marta Vilalta i Torres, GP ERC, portaveus
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4. Informació

4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris i dels diputats

Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries

PRESENTACIÓ: GP VOX, GP CS, G MIXT

Reg. 61716

A la Mesa del Parlamento
Ignacio Garriga Vaz de Concicao, presidente del Grupo Parlamentario de Vox, 

Carlos Carrizosa Torres, presidente del Grupo Parlamentario de Ciutadans, y Ale-
jandro Fernández Álvarez, presidente-portavoz del Grupo Mixto, Joan Garriga Do-
ménech, portavoz del Grupo Parlamentario de VOX, Antonio Gallego Burgos, por-
tavoz adjunto del Grupo Parlamentario de VOX, María E. García Fuster, portavoz 
adjunta del Grupo Parlamentario de VOX, Mónica Lora Cisquer, diputada del Gru-
po Parlamentario de VOX, Isabel Lázaro Pina, diputada del Grupo Parlamentario de 
VOX, Alberto Tarradas Paneque, diputado del Grupo Parlamentario de VOX, An-
tonio R. López Gómez, diputado del Grupo Parlamentario de VOX, Sergio Macián 
de Greef, diputado del Grupo Parlamentario de VOX, Andrés Bello Sanz, diputado 
del Grupo Parlamentario de VOX, Manuel J. Acosta Elías, diputado del Grupo Par-
lamentario de VOX, Ignacio Martín Blanco, portavoz del Grupo Parlamentario de 
Ciutadans, Matías Alonso Ruiz, diputado del Grupo Parlamentario de Ciutadans, 
Marina Bravo Sobrino, diputada del Grupo Parlamentario de Ciutadans, Joan Gar-
cía González, diputado del Grupo Parlamentario de Ciutadans, Anna Grau Arias, 
diputada del Grupo Parlamentario de Ciutadans, Lorena Roldán Suárez, diputada 
del Grupo Mixto, de acuerdo con lo que establecen los artículos 16.1.b y 23.b de la 
Ley 2/2009, de 12 de febrero, del Consejo de Garantías Estatutarias, solicitan: 

Dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias sobre la adecuación al Estatuto 
y a la Constitución de la Proposició de llei sobre l’ús i l’aprenentatge de les llengües 
oficials en l’ensenyament no universitari (tram. 202-00046/13), y de forma especial 
de los preceptos que a continuación se detallan: 

Fundamentos jurídicos
La presente solicitud se fundamenta en el artículo 2 de la mencionada proposi-

ción de ley.
Sobre el artículo 2: Vulneración de los artículos 3.1, 3.2 y 27 de la Constitución 

Española, y del artículo 6 del Estatuto de Autonomía de Cataluña.
Constitución Española. Artículo 3
1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tie-

nen el deber de conocerla y el derecho a usarla.
2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comu-

nidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.
3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimo-

nio cultural que será objeto de especial respeto y protección.

Constitución Española. Artículo 27
1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza.
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana 

en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y liber-
tades fundamentales.

3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que 
sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias 
convicciones.

4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita.
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5. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante 
una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los 
sectores afectados y la creación de centros docentes.

6. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros 
docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales.

7. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control 
y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, 
en los términos que la ley establezca.

8. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para 
garantizar el cumplimiento de las leyes.

9. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisi-
tos que la ley establezca.

10. Se reconoce la autonomía de las Universidades, en los términos que la ley 
establezca.

Estatut d’Autonomia de Catalunya. Article 6. La llengua pròpia i les llengües 
oficials 

1. La llengua pròpia de Catalunya és el català. Com a tal, el català és la llengua 
d’ús normal i preferent4 de les administracions públiques i dels mitjans de comuni-
cació públics de Catalunya, i és també la llengua normalment emprada com a vehi-
cular i d’aprenentatge en l’ensenyament.

2. El català és la llengua oficial de Catalunya. També ho és el castellà, que és 
la llengua oficial de l’Estat espanyol. Totes les persones tenen el dret d’utilitzar les 
dues llengües oficials i els ciutadans de Catalunya tenen el dret i el deure de conèi-
xer-les. Els poders públics de Catalunya han d’establir les mesures necessàries per 
a facilitar l’exercici d’aquests drets i el compliment d’aquest deure. D’acord amb el 
que disposa l’article 32, no hi pot haver discriminació per l’ús de qualsevol de les 
dues llengües.

3. La Generalitat i l’Estat han d’emprendre les accions necessàries per al reconei-
xement de l’oficialitat del català a la Unió Europea i la presència i la utilització del 
català en els organismes internacionals i en els tractats internacionals de contingut 
cultural o lingüístic.

4. La Generalitat ha de promoure la comunicació i la cooperació amb les altres 
comunitats i els altres territoris que comparteixen patrimoni lingüístic amb Cata-
lunya. A aquests efectes, la Generalitat i l’Estat, segons que correspongui, poden 
subscriure convenis, tractats i altres mecanismes de col·laboració per a la promoció 
i la difusió exterior del català.

5. La llengua occitana, denominada aranès a l’Aran, és la llengua pròpia d’aquest 
territori i és oficial a Catalunya, d’acord amb el que estableixen aquest Estatut i les 
lleis de normalització lingüística.

El deber de conocer el castellano (art. 3 CE) está ligado al derecho a la educa-
ción, reconocido en el artículo 27 CE, y se reconoce también en el artículo 6 del 
Estatuto de Autonomía de Cataluña. Negar por parte de la Administración conocer 
la lengua española y el derecho de los ciudadanos a usarla es impedir su derecho a 
la educación.

La expresa y torticera ambigüedad con la que la presente proposición de ley re-
conoce como lengua vehicular únicamente la lengua catalana, choca frontalmente 
con lo resuelto por el Tribunal Constitucional, el cual establece que: 

«Siendo así que ambas lenguas han de ser no sólo objeto de enseñanza, 
sino también medio de comunicación en el conjunto del proceso educativo, 
es constitucionalmente obligado que las dos lenguas cooficiales sean reco-
nocidas por los poderes públicos competentes como vehiculares, siendo en 
tales términos los particulares titulares del derecho a recibir la enseñanza en 
cualquiera de ellas. Por lo tanto, resulta perfectamente “legítimo que el ca-
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talán, en atención al objetivo de la normalización lingüística en Cataluña, sea 
el centro de gravedad de este modelo de bilingüisme”, aunque siempre con el 
límite de que “ello no determine la exclusión del castellano como lengua do-
cente de forma que quede garantizado su conocimiento y uso en el territorio 
de la Comunidad Autónoma” (STC 337/1994, FJ 10).»

Además, «corresponde a los poderes públicos competentes, en atención a los ob-
jetivos de la normalización lingüística en Cataluña y a los propios objetivos de la 
educación, organizar la enseñanza que ha de recibirse en una y otra lengua en re-
lación con las distintas áreas de conocimiento obligatorio en los diferentes niveles 
educativos para alcanzar un resultado proporcionado con estas finalidades; y ello 
al objeto de garantizar el derecho de los ciudadanos a recibir, durante los estudios 
básicos en los Centros docentes de Cataluña, enseñanza en catalán y en castellano. 
Derecho que se deriva no sólo de los arts. 3 y 27 CE sino del art. 3 del EAC» (STC 
337/1994, FJ 10), afirmación que, ceñida entonces al contexto de la cuestión resuel-
ta en la citada STC 337/1994, ha de generalizarse aquí para el conjunto del proceso 
educativo.

Esta contrariedad a lo resuelto a la Constitución no es baladí, pues para autori-
dades como las de la Generalitat, toda su actuación debe ser conforme a la Cons-
titución según lo resuelto por el Tribunal Constitucional. Como afirmó el TC en la 
STC 42/2014, FJ 4 c, «requiere que toda decisión del poder quede, sin excepción, 
sujeta a la Constitución, sin que existan, para el poder público, espacios libres de la 
Constitución o ámbitos de inmunidad frente a ella» (STC 259/2015, 4 b). De manera 
que, como más adelante se reitera en esa misma Sentencia, «[e]n el Estado social y 
democrático de Derecho configurado por la Constitución de 1978 no cabe contrapo-
ner legitimidad democrática y legalidad constitucional en detrimento de la segunda: 
la legitimidad de una actuación o política del poder público consiste básicamente en 
su conformidad a la Constitución y al ordenamiento jurídico. Sin conformidad con 
la Constitución no puede predicarse legitimidad alguna. En una concepción demo-
crática del poder no hay más legitimidad que la fundada en la Constitución» (STC 
259/2015, FJ 5).

En esta línea, la interpretación que se hace en la presente proposición de ley so-
bre la no vehicularidad del castellano es manifiesta e injustificadamente contraria a 
lo resuelto por el Tribunal Constitucional, el cual establece, en la argumentación de 
la Sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010, de 28 de junio de 2010, que «no 
puede ponerse en duda la legitimidad constitucional de una enseñanza en la que el 
vehículo de comunicación sea la lengua propia de la Comunidad Autónoma y lengua 
cooficial en su territorio, junto al castellano (STC 137/1986, fundamento jurídico 1), 
dado que esta consecuencia se deriva del art. 3 CE y de lo dispuesto en el respectivo 
Estatuto de Autonomía» (STC 337/1994, de 23 de diciembre, FJ 9), si bien «ha de te-
nerse presente que en la STC 6/1982, fundamento jurídico 10, hemos dicho tempra-
namente que corresponde al Estado velar por el respeto de los derechos lingüísticos 
en el sistema educativo y, en particular, “el de recibir enseñanza en la lengua oficial 
del Estado”; pues no cabe olvidar que el deber constitucional de conocer el castella-
no (art. 3.1 CE) presupone la satisfacción del derecho de los ciudadanos a conocerlo 
a través de las enseñanzas recibidas en los estudios básicos» (STC 337/1994, FJ 10). 
El catalán debe ser, por tanto, lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza, 
pero no la única que goce de tal condición, predicable con igual título del castellano 
en tanto que lengua asimismo oficial en Cataluña. [...] Pero desde ahora hemos de 
dejar sentado en nuestra argumentación que, como principio, el castellano no puede 
dejar de ser también lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza.

Por lo tanto, la presente proposición de ley solamente sería constitucional si, en 
todo caso: 

1. Se garantizase, que no lo hace, el carácter vehicular del castellano.
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2. Se garantizase, que no lo hace, según lo que ya es jurisprudencia consolida-
da del TSJC con confirmación del TS, que la vehicularidad se fija en el mínimo del 
25% de las asignaturas troncales que no sean la propia lengua castellana para cada 
lengua y, por tanto, para el castellano.

3. El tratamiento de las lenguas cooficiales en Cataluña fuese igualitario, que no 
lo es, y, por tanto, covehicular (sin perjuicio de que en la medida que sea necesario 
para la normalización lingüística se pueda justificadamente impartir enseñanza en 
una proporción diferente a la igualitària, pero en todo caso respetando el mínimo 
del 25% en ambas lenguas).

Subsidiariamente, en cuanto al apartado 2 del artículo 2 de la proposición de ley 
objeto de solicitud de dictamen, solamente sería constitucional si se interpretase en 
el sentido de lo que la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Cata-
luña exigen, no la enseñanza del catalán y castellano para garantizar su dominio lin-
güístico, sino la enseñanza en catalán y en castellano. Es decir, no enseñar la lengua, 
sino enseñar en esa lengua.

En base a todo ello, el condicionamiento injustificado de la Administración a una 
declaración judicial firme contra la misma equivale a la imposición de un obstácu-
lo injustificado e injustificable que implica que el derecho a la enseñanza vehicular 
en castellano esté en una situación de discriminación respecto a la enseñanza vehi-
cular en catalán. Discriminación que está explícitamente proscrita por Ley. Discri-
minación que es doble pues afecta a los ciudadanos, imponiéndoles de una manera 
injustificada la carga de señalarse y de litigar contra la Administración. Este hecho 
resulta injustificable en Derecho, porque ese derecho de los ciudadanos dimana de 
la propia Constitución y la normativa orgánica básica estatal.

El derecho de los ciudadanos es a recibir de la Administración de la Generalitat 
docencia en lengua castellana en una proporción razonable, con el mínimo del 25% 
de asignatura. No es el derecho a que la Generalitat no desobedezca las sentencias 
después de que tenga que ser demandada como consecuencia de las injustas, arbi-
trarias y no ajustadas resoluciones de las mismas que comportan la exclusión del 
castellano como lengua vehicular.

El propio Consejo de Garantias Estatutarias dictamina, en su Dictamen 21/2014, 
que: «Així, el Tribunal Constitucional va confirmar que aquest caràcter del cata-
là només té una excepció: que no comporti l’exclusió del castellà com a llengua 
docent» (rectius, vehicular) [sic]1, y que «A l’últim, i amb relació amb l’anterior, 
també és doctrina constitucional consolidada que els poders públics han d’obser-
var el límit de la no-exclusió del castellà com a llengua docent i han de garantir-ne 
el seu ús i coneixement en el territori de la comunitat autònoma (STC 337/1994, 
FJ 10, i STC 31/2010, FJ 24).», por lo que el mismo CGE es consciente en sus pro-
pios dictámenes que el Estatuto y la CE exigen que el castellano sea llengua vehi- 
cular.

Sobre el artículo 2: Vulneración del artículo 35 del Estatuto de Autonomía de 
Cataluña.

Estatuto de Autonomía de Cataluña. Artículo 35. Derechos lingüísticos en el ám-
bito de la enseñanza.

1. Todas las personas tienen derecho a recibir la enseñanza en catalán, de acuer-
do con lo establecido por el presente Estatuto. El catalán debe utilizarse normal-
mente como lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza universitaria y en la 
no universitaria.

1. Es evidente que el CGE en sus dictámenes señalados no ha podido obviar que lo que establecen esas sen-
tencias del Tribunal Constitucional es que el castellano sea lengua vehicular no simplemente docente puesto 
que es evidente que una institución estatutaria como el CGE no habría realizado una cita o copia por extracto 
injustificada e intencionadamente errónea de unos fundamentos jurídicos de sentencias del TC en los que 
meridiana y literalmente se indica que «que con la mención del catalán no se priva al castellano de la condi-
ción de lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza»
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2. Los alumnos tienen derecho a recibir la enseñanza en catalán en la enseñanza 
no universitaria. Tienen también el derecho y el deber de conocer con suficiencia 
oral y escrita el catalán y el castellano al finalizar la enseñanza obligatoria, sea cual 
sea su lengua habitual al incorporarse a la enseñanza. La enseñanza del catalán y el 
castellano debe tener una presencia adecuada en los planes de estudios.

3. Los alumnos tienen derecho a no ser separados en centros ni en grupos de cla-
se distintos por razón de su lengua habitual.

4. Los alumnos que se incorporen más tarde de la edad correspondiente al siste-
ma escolar de Cataluña gozan del derecho a recibir un apoyo lingüístico especial si 
la falta de comprensión les dificulta seguir con normalidad la enseñanza.

5. El profesorado y el alumnado de los centros universitarios tienen derecho a 
expresarse, oralmente y por escrito, en la lengua oficial que elijan.

El artículo 2 de la presente proposición de ley es inconstitucional y antiestatuta-
rio por contrariedad al artículo 35 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, según lo 
ha interpretado el TC en la STC 31/2010 y posteriores.

Subsidiariamente, sus apartados 2.3 y 2.4. solamente serían constitucionales y 
estatutarios si, y solo en el caso que: 

1. Se garantizase, que no lo hace, el carácter vehicular del castellano. 
2. Se garantizase, que no lo hace, según lo que ya es jurisprudencia consolidada 

del TSJC con confirmación del TS que la vehicularidad se fijase en el mínimo del 
25% de las asignaturas troncales que no sean la propia lengua castellana para cada 
lengua y, por tanto, para el castellano.

En cuanto a la definición de la lengua catalana como «la lengua normalmente 
utilizada como vehicular y de aprendizaje en la enseñanza», hemos de recordar que 
«no puede ponerse en duda la legitimidad constitucional de una enseñanza en la 
que el vehículo de comunicación sea la lengua propia de la Comunidad Autónoma 
y lengua cooficial en su territorio, junto al castellano (STC 137/1986, fundamento 
jurídico 1), dado que esta consecuencia se deriva del art. 3 CE y de lo dispuesto en 
el respectivo Estatuto de Autonomía» (STC 337/1994, de 23 de diciembre, FJ 9), si 
bien «ha de tenerse presente que en la STC 6/1982, fundamento jurídico 10, hemos 
dicho tempranamente que corresponde al Estado velar por el respeto de los derechos 
lingüísticos en el sistema educativo y, en particular, “el de recibir enseñanza en la 
lengua oficial del Estado”; pues no cabe olvidar que el deber constitucional de cono-
cer el castellano (art. 3.1 CE) presupone la satisfacción del derecho de los ciudada-
nos a conocerlo a través de las enseñanzas recibidas en los estudios básicos» (STC 
337/1994, FJ 10). El catalán debe ser, por tanto, lengua vehicular y de aprendizaje 
en la enseñanza, pero no la única que goce de tal condición, predicable con igual 
título del castellano en tanto que lengua asimismo oficial en Cataluña. En la medida 
en que el concreto régimen jurídico de los derechos lingüísticos en el ámbito de la 
enseñanza se regula en el art. 35 EAC, desde ahora hemos de dejar sentado en nues-
tra argumentación que, como principio, el castellano no puede dejar de ser también 
lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza.

En consecuencia, el segundo enunciado del art. 35.1 EAC no se considera in-
constitucional interpretado en el sentido de que con la mención del catalán no se pri-
va al castellano de la condición de lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñan-
za. Si la redacción en dichos artículos del Estatuto de Autonomía de Cataluña, Ley 
Orgánica, es constitucional si se interpreta según lo resuelto por el TC, en el sentido 
de que no impide el eficaz ejercicio a recibir la enseñanza en castellano como len-
gua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza, la proposición de ley que nos ocu-
pa solamente es constitucional y estatutaria si se interpreta en el mismo sentido, en 
la medida en que no impide el eficaz ejercicio a recibir la enseñanza en castellano 
como lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza.
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Sobre el artículo 2: Vulneración de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia 
de Cataluña de 16 de diciembre de 2020.

La intencionada ambigüedad con la que la presente proposición de ley omite la 
obligatoria y constitucional vehicularidad del castellano pone de relieve una vez más 
la expresa voluntad de seguir incumpliendo los preceptos constitucionales mencio-
nados en el apartado anterior, así como la reciente sentencia del Tribunal Superior 
de Justicia de Cataluña de 16 de diciembre de 2020.

Tras la referida sentencia de la sección quinta del TSJC de 16 de diciembre de 
2020 y su firmeza por la inadmisión a trámite el 18 de noviembre de 2021 por el Tri-
bunal Supremo del recurso de casación de la Generalitat, es jurídicamente incontro-
vertido e indiscutible que el deber de garantizar la enseñanza sostenida con fondos 
públicos por las autoridades públicas de la Generalitat de Cataluña con vehiculari-
dad del castellano, al menos, en un 25% de las asignaturas.

Ello deriva directamente de la Constitución y, por tanto, no es modificable, al-
terable ni incumplible sobre la base de ninguna normativa inferior (Ley Orgánica, 
ordinaria, ley autonómica, normas o directrices autonómicas) ni por supuesto de 
ninguna interpretación que, por definición, sería irracional por contrariar directa-
mente la propia Constitución.

El 25% es un suelo inderogable que se debe garantizar en todo caso. Este 25% 
deriva directamente de la Constitución, es consecuencia del ejercicio de derechos 
fundamentales de cualquier ciudadano, pero a su vez obliga a que proactivamente 
sea garantizado a todos los ciudadanos por las autoridades públicas de la Generali-
tat. Esto es, debe ser garantizado proactivamente en todos los centros educativos y 
para todos los alumnos (sin necesidad de solicitud extrajudicial ni de tutela judicial) 
por las autoridades públicas competentes de la Generalitat de Cataluña.

Y a pesar de la obviedad de la obligación constitucional de garantizar ese derec-
ho, hay que recordar que las sentencias judiciales relativas al mismo son meramente 
declarativas, no constitutivas, pues dicho derecho deriva directamente de la Consti-
tución y correlativamente obliga directamente a las autoridades públicas de la Ge-
neralitat de Cataluña, sin necesidad de la intervención de autoridad judicial alguna.

En consecuencia, Roma locuta, causa finita. A las autoridades de la Generalitat 
de Cataluña competentes no les queda más opción que garantizar el mencionado 
derecho fundamental. Para ello deben «d’adoptar les mesures que siguin necessà-
ries als efectes de garantir que, als ensenyaments compresos al sistema educatiu de 
Catalunya, tots els alumnes rebin de manera efectiva i immediata l’ensenyament 
mitjançant la utilització vehicular normal de les dues llengües oficials en els per-
centatges que es determinin, que no podran ser inferiors al 25% en un i altre cas.»

Asimismo, debido a la intencionada omisión de los sucesivos Governs de es-
tablecer el porcentaje adecuado de uso del castellano como lengua vehicular en la 
enseñanza con fondos públicos, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña «fija la 
presencia mínima del castellano como lengua vehicular, en el curso y clase donde el 
hijo de los recurrentes sigue sus estudios, en un 25% de las horas efectivamente lec-
tivas, debiendo impartirse en dicha lengua oficial, además del área, materia o asig-
natura lingüística correspondiente a su aprendizaje, cuanto menos otra área, materia 
o asignatura no lingüística curricular de carácter troncal o análoga».

Además, el Tribunal Supremo en sus sentencias de 25 y 28 de abril de 2015 re-
cuerda que el 25% de horas lectivas efectivamente impartidas en lengua castellana 
no actúa como límite máximo de la enseñanza en castellano, sino como mínimo in-
franqueable por debajo del cual no puede hablarse de que dicha lengua tenga carác-
ter vehicular.

De hecho, recientemente el Tribunal Constitucional en su reciente sentencia de 
11 de abril de 2019 vuelve a reiterar el carácter necesariamente vehicular del caste-
llano, refiriéndose en este caso no al conjunto de las enseñanzas, cuestión que no fue 
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objeto de enjuiciamiento sino a la enseñanza en Arán2, la enseñanza para adultos y 
la enseñanza inicial para alumnos inmigrantes3 que eran las cuestiones enjuiciadas.

Dichas resoluciones parten de un irrazonablemente intencionado entendimiento 
del Estatuto de Autonomía de Cataluña y la Ley de Educación de Cataluña como si 
los mismos no debiesen ser interpretados de conformidad con lo resuelto por el Tri-
bunal Constitucional precisamente para salvar la constitucionalidad de las mismas 
según dispuso la STC 31/2010. Es decir, las autoridades de la Generalitat parten in-
explicablemente del entendimiento del Estatuto de Autonomía de Cataluña y la Ley 
de Educación de Cataluña: 

1. Como si no hubiese sido objeto de interpretación por parte del Tribunal Cons-
titucional para salvar precisamente su conformidad con la Constitución.

2. Como si no se viesen afectadas por la Constitución o la Ley Orgánica de Edu-
cación y debiesen de ser interpretadas de conformidad con una norma de rango su-
perior y con la Norma Suprema de nuestro ordenamiento.

3. Como si no existiesen las múltiples sentencias de las que han sido parte conde-
nada precisamente por realizar intencionada e injustificadamente una interpretación 
no conforme a la Constitución.

En definitiva, la proposición de ley es inconstitucional y contraria a los dictados 
de los Tribunales, por no recoger al castellano como lengua vehicular en la enseñan-
za, y no garantizar en modo alguno que todos los alumnos van a recibir forma efec-
tiva e inmediata la enseñanza mediante la utilización vehicular normal del castella-
no, en porcentaje no inferior al 25%.

Por todo lo anterior, 
Solicitamos al Consejo de Garantías Estatutarias dictamen sobre la adecuación 

de la proposición de ley (202-00046/13) sobre el uso y el aprendizaje de las lenguas 
oficiales en la enseñanza no universitaria, a aquellos artículos señalados en la pre-
sente solicitud de dictamen a la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía 
de Cataluña, especialmente en relación con los diferentes artículos que entendemos 
vulnerados de la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Cataluña, y 
en especial sobre si solamente sería conforme a la Constitución Española y al Esta-
tuto de Autonomía de Cataluña en la medida en que quepa interpretarla en el sentido 
de que no impide el eficaz ejercicio del derecho a recibir la enseñanza en castellano 
como lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza, según lo reiteradamente 
resuelto por el Tribunal Constitucional, entre otras en su STC 21/2010, así como lo 
resuelto ya por doctrina reiterada por el CGE en sus propios dictámenes.

Palacio del Parlamento, 25 de mayo de 2022
Ignacio Garriga Vaz de Concicao, presidente GP Vox; Carlos Carrizosa Torres, 

presidente GP Cs; Alejandro Fernández Álvarez, presidente-portavoz G Mixto; Joan 
Garriga Doménech, Antonio Gallego Burgos, María García Fuster, Isabel Láza-
ro Pina, Alberto Tarradas Paneque, Antonio R. López Gómez, Sergio Macián De 
Greef, Mónica Lora Cisquer, Andrés Bello Sanz, Manuel J. Acosta Elías, Ignacio 
Martín Blanco, Matías Alonso Ruiz, Marina Bravo Sobrino, Joan García González, 
Anna Grau Arias, Lorena Roldán Suárez, diputats

2. En particular, el apartado 1 de este precepto, en su último inciso, cuando se refiere al aranés como lengua 
vehicular y de aprendizaje habitual en los centros educativos de Arán, no se refiere a esta lengua como la úni-
ca a utilizar en la enseñanza en este territorio pues, como dijimos ya en la STC 31/2010, al enjuiciar los pre-
ceptos del Estatuto de Autonomía catalán relativos a la enseñanza del catalán, «no podría hacerlo», ni podría 
«impedir igual utilización del castellano» (FJ 24)
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