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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.15. Mocions

Moció 149/XII del Parlament de Catalunya, sobre les desigualtats 
territorials a Catalunya
302-00192/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 49, 13.02.2020, DSPC-P 88

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 13 de febrer de 2020, d’acord amb 
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre les desigualtats territorials a Catalunya (tram. 302-00192/12), presen-
tada pel diputat Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 
Podem, i les esmenes presentades pel Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 58136), pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar (reg. 
58240) i pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Re-
publicà (reg. 58251).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Impulsar una agenda rural de Catalunya com a eina de governança partici-

pativa i planificació estratègica que permeti potenciar les oportunitats del món ru-
ral i afrontar els reptes que plantegen tant les desigualtats territorials creixents que 
afecten les àrees rurals com les dinàmiques de despoblament. Aquesta agenda rural 
haurà d’avançar en coherència amb els objectius de desenvolupament sostenible per 
al 2030 i coordinar-se amb la ja existent Agenda Urbana de Catalunya.

b) Posar plenament en funcionament, tal com va aprovar el Ple amb la Moció 
108/Xll del Parlament de Catalunya, sobre la gestió del territori, la lluita contra el 
despoblament rural i els ajuts a zones que han patit incendis forestals, la Comissió 
Interdepartamental sobre Despoblament Rural i a presentar-ne les conclusions i ac-
cions. El Parlament també lamenta la manca, per part del Govern, d’un projecte in-
tegral de país, amb accions i finançament concrets, per a contrarestar la despoblació, 
l’empobriment i l’envelliment de moltes zones rurals.

c) Acabar durant el 2020 la xarxa pública de molt alta capacitat (fibra òptica) a 
totes les capitals de comarca i a continuar desplegant-la a la resta de municipis, amb 
l’objectiu que tots els nuclis de població de més de cinquanta habitants hi estiguin 
connectats el 2023.

d) Garantir, per mitjà del Servei Català de la Salut, una gestió integrada i equi-
tativa dels serveis i les rutes assistencials a tot el territori, independentment de quin 
sigui el gestor, i amb guies clíniques i protocols unificats, amb l’objectiu de garantir 
l’equitat territorial pel que fa als temps d’espera per a proves, visites a l’especialista 
o intervencions.

e) Recuperar el pressupost i els serveis sanitaris perduts durant els anys de reta-
llades tant per a l’atenció primària com per als hospitals comarcals, com un element 
clau per a fixar la població al territori, i a presentar durant els propers tres mesos un 
programa d’incentius econòmics i laborals per als professionals sanitaris que treba-
llen a les zones rurals amb una cobertura més difícil.

f) Reclamar al Govern de l’Estat que apliqui la disposició addicional tercera de 
l’Estatut en matèria d’infraestructures i compleixi els compromisos de finançament 
del Pla de rodalies, prioritzant les infraestructures que permeten reduir els dèficits 
de mobilitat en el món rural.
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g) Posar en pràctica, conjuntament amb les diputacions i els ajuntaments, un pla 
de suport financer i de manteniment per a garantir que tots els nuclis de població 
disposin d’un accés rodat de qualitat, amb vies asfaltades, segures i amb un man-
teniment adequat, i a reclamar al Govern de l’Estat que els serveis ferroviaris de 
llarga distància tinguin parades a les ciutats mitjanes, en concret l’Avlo a Lleida i al 
Camp de Tarragona i l’Euromed a l’Aldea, per a donar servei als habitants d’aquests 
territoris.

h) Reclamar al Govern de l’Estat que faci efectiva la transferència de les beques i 
els ajuts universitaris pendents de fa dècades, i a crear alhora un sistema d’ajuts pú-
blics per a tots els estudiants que hagin de residir fora de llur domicili a causa dels 
estudis que cursen. Aquest sistema hauria de superar l’actual de beques i esdevenir 
universal i progressiu segons el nivell de renda, i compensar, si més no en part i de 
manera vinculada als resultats acadèmics, les despeses de transport i allotjament 
dels estudiants durant el curs acadèmic.

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

j) Dotar de recursos i eines de gestió suficients, en el marc de la creació de 
l’Agència de la Natura, el conjunt del Sistema d’Espais Naturals Protegits de Cata-
lunya.

k) Reactivar la Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre per a con-
sensuar mesures urgents destinades a frenar la regressió i la subsidència del delta i 
assegurar la sostenibilitat futura de les Terres de l’Ebre.

l) Culminar les accions previstes en el Pla d’acció de la fruita dolça 2018-2020 i 
donar-hi continuïtat, amb l’objectiu d’afrontar la crisi de preus i assegurar un futur 
viable per al sector.

m) Avaluar l’impacte territorial de les mesures i les accions que impulsa.
n) Definir i presentar un calendari d’inversions específic per a les Terres de Llei-

da, l’Alt Pirineu i Aran i les Terres de l’Ebre per a compensar els dèficits d’inversió 
pública en aquests territoris, que són també els que pateixen més despoblació.

o) Presentar, en el marc de la Comissió Interdepartamental sobre Despoblament 
Rural, un seguit de mesures fiscals, financeres i normatives que facilitin l’activitat 
econòmica en les zones amb risc de despoblació i la qualitat de vida de les persones 
que hi viuen.

p) Potenciar entre les administracions públiques de Catalunya, de l’Estat i de la 
Unió Europea la comunicació i la coordinació de les accions necessàries per a llui-
tar contra la despoblació.

q) Recuperar per als alumnes que viuen en nuclis agregats sense escola els ajuts 
per al transport i els menjadors escolars.

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2020
La secretària quarta, Rut Ribas i Martí; el president, Roger Torrent i Ramió
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Moció 150/XII del Parlament de Catalunya, sobre la manca d’un 
finançament just de la cultura
302-00187/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 49, 13.02.2020, DSPC-P 88

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 13 de febrer de 2020, d’acord amb 
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la manca d’un finançament just de la cultura (tram. 302-000187/12), 
presentada pel diputat Rafel Bruguera Batalla, del Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciutadans 
(reg. 58080) i pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari 
Republicà (reg. 58243).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
El Parlament de Catalunya: 
a) Constata la insuficiència del pressupost del Departament de Cultura per al 

2020 per a afrontar els reptes dels sector cultural.
b) Constata l’enorme distància que hi ha en inversió cultural entre Catalunya i els 

països i les regions del nostre entorn, tant en percentatge sobre el total dels pressu-
postos com en inversió per habitant.

c) Insta el Govern a presentar-li un pla amb un calendari concret d’execució per 
a arribar en un termini de temps raonable al 2% en inversió cultural.

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2020
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; el president, Roger Torrent i Ramió

Moció 151/XII del Parlament de Catalunya, sobre la situació dels joves
302-00188/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 49, 13.02.2020, DSPC-P 88

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 13 de febrer de 2020, d’acord amb 
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la situació dels joves (tram. 302-00188/12), presentada pel diputat Pol 
Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem (reg. 58084), pel 
Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 58229) i pel Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 58252).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Ampliar el parc d’habitatge dotacional públic per a joves i fomentar, conjun-

tament amb les administracions locals, tinences alternatives d’habitatge per a com-
batre l’especulació immobiliària.

b) Implantar ajuts al lloguer per als menors de trenta-cinc anys amb la finalitat 
de facilitar-los el pagament del lloguer de l’habitatge habitual.

c) Incrementar l’activitat inspectora amb relació als falsos autònoms, especial-
ment als riders, col·lectiu de repartidors a domicili format en gran part per joves.
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d) Posar en marxa un pla de retorn juvenil que ofereixi als joves emigrants un con-
tracte de llarga durada, preferiblement indefinit, en empreses situades a Catalunya.

e) Implantar ajuts per a sufragar les despeses de desplaçament, trasllat, etc. dels 
beneficiaris del pla de retorn juvenil.

f) Convocar un grup de treball per a establir un marc català de qualitat de les 
pràctiques, d’acord amb la Moció 75/XII del Parlament de Catalunya, que reculli 
les recomanacions del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya i tingui com 
a model base el document que va adoptar el Fòrum Europeu de la Joventut sobre 
aquesta qüestió.

g) Impulsar les pràctiques remunerades per als ensenyaments de grau superior.
h) Implantar la targeta T-cultura, amb una bonificació de 100 € per als joves que 

compleixin divuit anys, perquè puguin consumir cultura en tots els seus àmbits (mu-
seus, teatre, música, cinema, llibres, etc.).

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

j) Destinar una part de l’increment pressupostari en salut mental per a millorar 
l’atenció als joves als centres de salut mental infantil i juvenil i als centres de salut 
mental d’adults.

k) Organitzar campanyes de prevenció i sensibilització del perill que compor-
ta l’addició al joc, adreçades als joves, i aplicar estratègies de prevenció en l’àmbit 
educatiu per a alumnes d’educació primària, secundària i batxillerat i llurs famílies. 
Aquestes campanyes han d’ésser dissenyades des de la perspectiva de la salut públi-
ca i s’han de dotar de pressupost.

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2020
La secretària tercera, Laura Vílchez Sánchez; el president, Roger Torrent i Ramió

Moció 152/XII del Parlament de Catalunya, sobre la implantació 
d’unitats forenses que puguin atendre les víctimes de gènere i 
sobre diverses mesures retributives per al personal al servei de 
l’Administració de justícia i per als funcionaris de la Generalitat
302-00189/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 49, 13.02.2020, DSPC-P 88

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 13 de febrer de 2020, d’acord amb 
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’Administració de justícia (tram. 302-00189/12), presentada per la dipu-
tada María Francisca Valle Fuentes, del Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esme-
nes presentades pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem (reg. 58049), 
pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar (reg. 58237) i pel Subgrup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 58241).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a implantar amb la màxima urgèn-

cia en els partits judicials de més població les unitats de valoració forense integral, 
a fi que es pugui donar una resposta apropiada i efectiva a totes les víctimes de la 
violència de gènere.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
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a) Revisar el complement específic que reben els funcionaris de l’Administració 
de justícia a Catalunya, que no ha estat revisat des de l’any 2006, i equiparar-lo a la 
mitjana de la resta d’Espanya, amb efectes de l’1 de gener de 2020.

b) Complir en el termini de dos mesos el contingut de la Resolució 575/XII del 
Parlament de Catalunya, sobre el pagament de les quantitats reconegudes als advo-
cats del torn d’ofici i assistència al detingut.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a complir el compromís que va ad-
quirir de reintegrar a tots els funcionaris de la Generalitat el 60% de la paga extra-
ordinària del 2013, que encara està pendent d’abonar.

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2020
La secretària quarta, Rut Ribas i Martí; el president, Roger Torrent i Ramió

Moció 153/XII del Parlament de Catalunya, sobre la protecció contra 
l’assetjament escolar
302-00190/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 49, 13.02.2020, DSPC-P 88

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 13 de febrer de 2020, d’acord amb 
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la protecció dels menors a les escoles (tram. 302-00190/12), presen-
tada per la diputada Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar (reg. 
58239) i pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Re-
publicà (reg. 58244).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Oferir dades oficials sobre assetjament escolar, com ara el nombre de vícti-

mes, el nombre de protocols que s’obren i el resultat que se n’obté, amb les deriva-
cions necessàries als centres de salut.

b) Visibilitzar la problemàtica de l’assetjament escolar, com a primer pas per a 
posar-hi fi.

c) Incloure el tractament de l’assetjament escolar en els projectes educatius de 
centre i en els plans d’acció tutorial.

d) Incorporar l’educació emocional i l’educació afectiva i sexual durant tota 
l’educació obligatòria, des de l’etapa infantil, per contribuir a evitar situacions de 
violència masclista i d’assetjament.

e) Impulsar la formació del professorat en matèria de prevenció de l’assetjament 
escolar.

f) Dotar els centres escolars de plans de prevenció de l’assetjament escolar, com 
el programa TEI, de tutoria entre iguals.

g) Crear un pla específic per a erradicar l’assetjament escolar a alumnes LGBTI.

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2020
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; el president, Roger Torrent i Ramió
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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 mesures fiscals, financeres, administratives i del 
sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que 
incideixen en el medi ambient
200-00012/12

PROPOSTES D’AUDIÈNCIA D’ORGANITZACIONS, GRUPS SOCIALS I EXPERTS 

PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Admissió a tràmit: Mesa de la CEH, 18.02.2020

Grup Parlamentari de Ciutadans
Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Espanyola 

d’Assessors Fiscals (tram. 352-01520/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi de l’Advocacia 

de Barcelona (tram. 352-01521/12)
Proposta d’audiència en comissió de Sebastián Ferragut Camino, president de 

l’organització no governamental Generación O2 (tram. 352-01522/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Internacio-

nal de Línies de Creuer (tram. 352-01523/12)
Proposta d’audiència en comissió d’Alicia Richart, directora general de l’Asso-

ciació Espanyola per a la Digitalització (tram. 352-01524/12)
Proposta d’audiència en comissió d’Alberto Armendi, fiscalista (tram. 352-

01525/12)

Grup Parlamentari Catalunya en Comú Podem
Proposta d’audiència en comissió de Xavier Casanovas, representant de la Plata-

forma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària (tram. 352-01526/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Comissions Obreres 

(tram. 352-01527/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Unió General de Tre-

balladors (tram. 352-01528/12)
Proposta d’audiència en comissió de Llorenç Planagumà Guàrdia, coordinador 

del Centre per a la Sostenibilitat Territorial (tram. 352-01529/12)

ACORD DE LA COMISSIÓ SOBRE LES AUDIÈNCIES PROPOSADES

Comissió d’Economia i Hisenda, 18 de febrer de 2020, DSPC-C 439

Compareixences d’organitzacions, grups socials i experts rebutjades
Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Espanyola 

d’Assessors Fiscals (tram. 352-01520/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi de l’Advocacia 

de Barcelona (tram. 352-01521/12)
Proposta d’audiència en comissió de Sebastián Ferragut Camino, president de 

l’organització no governamental Generación O2 (tram. 352-01522/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Internacio-

nal de Línies de Creuer (tram. 352-01523/12)
Proposta d’audiència en comissió d’Alicia Richart, directora general de l’Asso-

ciació Espanyola per a la Digitalització (tram. 352-01524/12)
Proposta d’audiència en comissió d’Alberto Armendi, fiscalista (tram. 352-

01525/12)
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Compareixences d’organitzacions, grups socials i experts retirades
Proposta d’audiència en comissió de Xavier Casanovas, representant de la Plata-

forma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària (tram. 352-01526/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Comissions Obreres 

(tram. 352-01527/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Unió General de Tre-

balladors (tram. 352-01528/12)
Proposta d’audiència en comissió de Llorenç Planagumà Guàrdia, coordinador 

del Centre per a la Sostenibilitat Territorial (tram. 352-01529/12)

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 8 dies hàbils (del 19.02.2020 al 
28.02.2020).
Finiment del termini: 02.03.2020; 10:30 h.

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament alimentari
202-00001/12

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 545)

En el BOPC 545, a la pàgina 14
Títol o epígraf: Recomanacions de la ponència a l’article 5
On hi diu: 
«La Ponència recomana l’adopció d’una transacció entre el text de la Proposició 

i l’esmena núm. 31 que consisteix [...]»

Hi ha de dir: 
«La Ponència recomana l’adopció d’una transacció entre el text de la Proposició 

i l’esmena núm. 30 que consisteix [...]»

A la pàgina 67
Títol o epígraf: Recomanacions de la ponència a la disposició addicional setena
On hi diu: 
«La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre el text de la Pro-

posició i les esmenes núm. 155, 157, [...]»

Hi ha de dir: 
«La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre el text de la Pro-

posició i les esmenes núm. 154, 155, 157, [...]»
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