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

1.01. Lleis i altres normes

1.01.03. Decrets llei

Resolució 533/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret 
llei 12/2019, del 9 de juliol, de mesures urgents en matèria tributària i 
de lluita contra el frau fiscal
203-00020/12

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 36, 25.07.2019, DSPC-P 63

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 25 de juliol de 2019, ha debatut el 
Decret llei 12/2019, del 9 de juliol, de mesures urgents en matèria tributària i de 
lluita contra el frau fiscal (tram. 203-00020/12), i ha aprovat la resolució següent, 
que, d’acord amb el que estableix l’article 158.6 del Reglament, s’ha de publicar en 
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Resolució
El Parlament de Catalunya, d’acord amb el que estableixen l’article 64.2 de l’Es-

tatut d’autonomia i l’article 158.1, 2 i 3 del Reglament del Parlament, valida el De-
cret llei 12/2019, del 9 de juliol, de mesures urgents en matèria tributària i de lluita 
contra el frau fiscal.

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2019
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Tor-

rent i Ramió

1.10. Acords i resolucions

Acord 3/12 del Parlament de Catalunya, de creació del Grup de 
Treball sobre les Oportunitats i els Riscos del Comerç Electrònic
251-00003/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Empresa i Coneixement, sessió 14, 18.07.2019, DSPC-P 318

La Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió tinguda el dia 18 de juliol de 
2019, d’acord amb l’article 55 del Reglament del Parlament, ha aprovat la constitució 
del Grup de Treball sobre les Oportunitats i els Riscos del Comerç Electrònic (tram. 
251-00003/12) mitjançant l’adopció del següent

Acord
S’acorda crear el Grup de Treball sobre les Oportunitats i els Riscos del Comerç 

Electrònic (GTORCE), amb les característiques següents: 

Motivació i objecte
Els anys de crisi que ha patit el comerç de proximitat els darrers temps s’ha con-

vertit en una oportunitat de replantejament i canvi cap un comerç més sostenible, 
més innovador i adaptat als nous hàbits de consum.

Dels diferents reptes que afronta el comerç els darrers anys, la transformació di-
gital és el més rellevant, ja que està revolucionant els hàbits de vida i compra dels 
ciutadans. La quarta revolució industrial ha aterrat al sector comercial d’una manera 
molt evident.
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En aquest sentit, tots els informes afirmen que el comerç de consum tradicional 
veu frenat gradualment el seu creixement, mentre que el comerç electrònic es manté 
en expansió. Segons el darrer informe anual de la Comissió Nacional dels Mercats i 
la Competència (CNMC), durant el 2017 les vendes digitals a Espanya van superar 
per primera vegada els 30.000 milions d’euros, un 26% més que l’any 2016. Des que 
la CNMC va començar a registrar dades sobre el comerç electrònic, l’any 2012, el 
creixement del comerç electrònic (e-commerce) ha estat sempre de dos dígits.

Segons l’Observatori de Pimec sobre venda digital, el 32’27% dels comerços ca-
talans consultats van utilitzar algun tipus de canal de venda digital durant la cam-
panya de Nadal 2017-2018. Aquest estudi va constatar que una gran part del comerç 
de proximitat encara no està sensibilitzat, i que li queda molt per a fer i molt per a 
aprendre sobre comerç electrònic.

El comerç electrònic, la mobilitat de les persones consumidores i el seu ús de tot 
el que és digital ha arribat per a quedar-se i, per tant, continuarà creixent la propor-
ció de persones consumidores que compren en línia o que s’ajuden de tecnologies 
digitals en llurs decisions de compra. Conseqüentment, el comerç de proximitat s’ha 
d’adaptar i ha de desenvolupar nous avantatges competitius sostenibles que facin 
d’aquests canvis una palanca per a proporcionar un valor superior al consumidor i, 
així, fer que augmentin les vendes.

Davant la revolució digital, el comerç té molts reptes que caldrà abordar de ma-
nera urgent. La transformació de la botiga, la logística i la mobilitat, la regulació, 
la fiscalitat, les condicions laborals o la professionalització del sector són només 
alguns dels reptes en què caldrà treballar i en què caldrà plantejar mesures que per-
metin crear un model dual, un model híbrid en què el comerç tradicional –el comerç 
físic– i el comerç electrònic coexisteixin de manera equilibrada.

La llei de comerç, serveis i fires que es va aprovar al juliol del 2017 no afronta-
va els reptes de futur del comerç electrònic. Per aquest motiu es va incorporar una 
disposició addicional, la quarta, amb què s’instava el Govern a constituir un «òrgan 
d’estudi i seguiment integrat per representants del departament competent en matè-
ria de comerç, els ajuntaments, les entitats representatives del sector i les cambres 
de comerç per a estudiar els efectes de la venda de productes i prestació de serveis 
per Internet o a distància en el territori».

Atès que no s’ha constituït aquest òrgan, i en vista de la necessitat cada dia més 
urgent d’afrontar les oportunitats i els riscos del comerç electrònic, proposem la 
creació d’aquest grup de treball en la Comissió d’Empresa i Coneixement.

Composició i funcionament
El grup de treball es compon d’un màxim de dos representants de cadascun dels 

grups parlamentaris, i treballa d’acord amb el règim general establert pel Reglament 
del Parlament per a les comissions, amb representació ponderada dels grups parla-
mentaris.

El grup de treball pot sol·licitar la compareixença d’experts, d’acord amb el Re-
glament del Parlament.

Termini de lliurament de l’informe o de les conclusions
La proposta i els resultats s’han de lliurar a la Comissió en el termini de sis me-

sos a comptar de la constitució del grup de treball.

Resultat dels treballs
Els treballs han de donar lloc a un informe amb la proposta objecte del grup de 

treball, amb les recomanacions i conclusions corresponents, i també amb les propos-
tes d’iniciatives parlamentàries, si escau.

Palau del Parlament, 18 de juliol de 2019
El secretari de la Comissió, Jordi Munell i Garcia; el president de la Comissió, 

José María Cano Navarro
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1.15. Mocions

Moció 108/XII del Parlament de Catalunya, sobre la gestió del 
territori, la lluita contra el despoblament rural i els ajuts a zones que 
han patit incendis forestals
302-00129/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 36, 25.07.2019, DSPC-P 63

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 25 de juliol de 2019, d’acord amb 
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les accions del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació amb relació a la gestió del territori (tram. 302-00129/12), presentada pel dipu-
tat Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i 
les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Republicà i el Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya (reg. 43507).

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

Moció
1. El Parlament de Catalunya: 
a) Lamenta la manca, per part del Govern, d’un projecte integral de país, amb 

accions i finançament concrets, per a contrarestar la despoblació, l’empobriment i 
l’envelliment que pateixen moltes de les comarques rurals.

b) Reclama la implicació del conjunt del Govern en l’aprofundiment i l’agilitació 
de les tasques de la Comissió Interdepartamental sobre Despoblament Rural que 
permetin analitzar el fenomen de la despoblació i fer propostes per a fer-hi front i 
per a potenciar el desenvolupament rural del conjunt del país, amb l’objectiu d’evitar 
el retrocés econòmic i social de les zones menys poblades.

c) Reclama una resposta integral a les problemàtiques i els reptes de les comar-
ques rurals, amb una acció coordinada i conjunta de tots els departaments de la Ge-
neralitat i del conjunt d’administracions públiques de Catalunya, de l’Estat i de la 
Unió Europea, en el marc de la Comissió Interdepartamental sobre Despoblament 
Rural.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Convocar en el termini de tres mesos la Comissió Interdepartamental sobre 

Despoblament Rural, amb la participació del conjunt de les administracions pú-
bliques, dels grups d’acció local (GAL) i de les altres entitats la participació de 
les quals es consideri necessària, perquè prossegueixi l’anàlisi de la situació actual 
del món rural i impulsi una resposta conjunta que permeti d’afrontar d’una manera 
transversal els reptes demogràfics i territorials actuals i de futur.

b) Presentar-li en el termini de tres mesos un informe i un calendari d’accions 
concretes, establertes en el marc de la Comissió Interdepartamental sobre Despobla-
ment Rural, amb l’objectiu d’impulsar el desenvolupament rural i la lluita contra la 
despoblació, i a traslladar-li posteriorment el pla de finançament i de mesures legis-
latives que l’esmentada comissió presenti al Govern amb l’objectiu de dur a terme el 
calendari d’accions aprovat, que ha d’incloure, entre altres mesures: 

1r. Una bateria de mesures fiscals i financeres que facilitin l’activitat econòmi-
ca i la qualitat de vida de les persones que viuen en zones amb risc de despoblació.

2n. Mesures legislatives de suport a les zones rurals que tinguin en compte les 
conclusions que adopti la Comissió Interdepartamental sobre Despoblament Rural, 
incloent-hi l’estudi de la possibilitat d’impulsar decrets de suport als municipis ru-
rals amb despoblació, l’aprovació definitiva pel Govern dins el primer trimestre del 
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2020 de l’avantprojecte d’una nova llei de muntanya i el desplegament de la Llei 
3/2019, del 17 de juny, d’espais agraris.

c) Revisar i millorar la gestió forestal i impulsar la silvicultura, per mitjà del Pla 
general de política forestal de Catalunya 2014-2024, i, amb aquest objectiu, augmen-
tar els recursos econòmics que hi destina la Generalitat i millorar la coordinació en-
tre tots els propietaris i les entitats implicades.

d) Presentar-li en el termini d’un mes el conjunt d’actuacions i línies d’ajuts eco-
nòmics liderades pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
aprovades per donar suport als afectats pels incendis de la Ribera d’Ebre, el Segrià i 
les Garrigues i orientades a la recuperació de la capacitat productiva, com la neteja 
de la superfície forestal cremada i la restitució de les parcel·les de conreu, les xar-
xes de regadiu i les explotacions ramaderes, amb una coordinació de tot el conjunt 
basada en dues oficines tècniques situades en el territori afectat.

e) Presentar davant la comissió parlamentària corresponent els informes i les ac-
tuacions del Govern resultants d’aquesta moció.

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2019
La secretària quarta, Adriana Delgado i Herreros; el president, Roger Torrent 

i Ramió

Moció 109/XII del Parlament de Catalunya, sobre la Catalunya rural
302-00134/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 36, 25.07.2019, DSPC-P 63

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 25 de juliol de 2019, d’acord amb 
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la Catalunya rural (tram. 302-00134/12), presentada pel diputat Marc 
Parés Franzi, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar (reg. 43500), pel 
Grup Parlamentari Republicà i el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 
43515) i pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 43519).

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, en el marc de la Comissió Interdepartamental sobre Despoblament 

Rural, liderada pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, 
un pla d’equitat territorial amb l’objectiu d’erradicar les enormes desigualtats ter-
ritorials que afecten les àrees rurals i despoblades de Catalunya, tot diversificant i 
dinamitzant l’economia rural d’acord amb les característiques específiques de cada 
zona i amb la participació dels grups d’acció local (GAL) del programa Leader, de 
manera que sigui el mateix territori qui impulsi les pròpies iniciatives de desenvolu-
pament. Aquest pla, dotat suficientment de recursos, ha d’impulsar accions territo-
rialitzades per a avançar cap a un accés equitatiu als mateixos nivells de renda i de 
serveis en qualsevol punt del territori. Aquestes accions han de: 

1r. Afavorir l’assentament i la fixació de població en el medi rural, tot incorpo-
rant l’impacte i la perspectiva demogràfica en l’elaboració de lleis, plans i progra-
mes d’inversió. Així mateix, cal treballar en la conscienciació de la ciutadania i les 
institucions en l’eliminació dels estereotips, tot posant en valor la imatge i la repu-
tació dels territoris més afectats pels riscos demogràfics i el paper imprescindible 
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que tenen tant en la producció d’aliments com en la conservació i la gestió de la 
biodiversitat.

2n. Garantir una connectivitat territorial plena, amb una cobertura adequada 
d’Internet de banda ampla i de telefonia mòbil en tot el territori, d’acord amb l’Agen-
da digital europea 2020.

3r. Estudiar un nou esquema de suport als municipis, sobre la base que s’impe-
deixi castigar els més petits i es posin en valor les aportacions d’aquests municipis 
al conjunt de la societat. En aquest sentit, cal millorar i reestructurar el finançament 
municipal, contemplar models de fiscalitat diferenciada per al medi rural, en el marc 
de la llei de finances locals, avançar en la simplificació normativa i administrativa 
per als ajuntaments dels petits municipis i contemplar accions específiques per als 
micropobles.

4t. Aprovar un programa d’intervenció integral i transversal per als territoris més 
vulnerables del país. Aquest programa, que hauria de preveure en el marc del pro-
per període financer europeu una coordinació millor dels fons europeus a Catalunya 
per a aconseguir el màxim cofinançament, ha de consistir en l’impuls i finançament 
de projectes territorials d’intervenció integral i transversal específics per a diferents 
territoris, amb inversió pública i un enfocament transversal de les polítiques públi-
ques per a abordar les problemàtiques dels territoris on s’apliquin. Aquests projectes 
han de: 

– Establir mecanismes de governança entre els diferents departaments de la Ge-
neralitat, els ajuntaments, els consells comarcals, les organitzacions socials i els 
ciutadans dels territoris on s’apliquin per tal de diagnosticar, planificar i implantar 
els programes d’actuació respectius.

– Donar suport i fomentar les iniciatives socialment innovadores, especialment 
les orientades a la producció de béns i serveis, les de generació i distribució d’ener-
gies netes i renovables, les d’emprenedoria femenina o jove i les vinculades a pro-
jectes cooperatius i a l’accés i l’aprofitament d’espais agraris abandonats no recupe-
rables per a la producció d’aliments.

– Millorar els mecanismes de col·laboració entre actors, potenciant la incorpora-
ció dels factors demogràfics en la responsabilitat social del sector privat per tal de 
convertir aquests territoris en escenaris d’oportunitats.

b) Definir durant l’any 2020 els programes territorials d’intervenció integral i 
transversal de les vegueries i comarques que més ho requereixen, començant per les 
Terres de l’Ebre, que incloguin, com a mínim, les actuacions següents: 

1r. Un programa específic de política forestal, amb una atenció especial a l’apro-
fitament energètic de la biomassa de la zona en el marc de l’Estratègia per a promou-
re l’aprofitament energètic de la biomassa forestal i agrícola 2014-2020.

2n. Un programa d’actuacions de xoc en àmbits estratègics (cobertura TIC, sane-
jament, accessibilitat, serveis i equipaments) i polítiques específiques d’habitatge, en 
el marc de les previsions del Pla territorial sectorial d’habitatge, i d’inserció laboral.

3r. La valoració d’un pla d’industrialització que inclogui el desenvolupament dels 
polígons de Camposines i Catalunya Sud, a les Terres de l’Ebre, sobre la base del 
Pacte nacional per a la indústria.

4t. L’impuls de les inversions necessàries per a millorar la competitivitat del ter-
ritori, entre les quals destaquen l’adequació del port dels Alfacs, de Sant Carles de 
la Ràpita (Montsià).

5è. Un pla de transició justa per quan es tanquin les centrals nuclears.

c) Avançar cap al preu just agrari, tot lluitant contra l’abús que exerceixen, per 
llur posició dominant, els grans oligopolis de la distribució i de l’agroindústria. En 
aquest sentit, s’ha d’ampliar, al més aviat possible, l’àmbit d’actuació de l’Observa-
tori Agroalimentari de Preus, començant pels sectors més sensibles i amb compor-
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tament de la cadena més desequilibrat i amb l’objectiu d’incorporar progressivament 
la resta de sectors.

d) Fomentar la producció, la transformació, la distribució i el consum de produc-
tes locals i de proximitat, posant en valor tant llur qualitat com els beneficis per a 
la salut i per al medi ambient i garantint el compliment de la legislació en matèria 
d’etiquetatge, traçabilitat i frau alimentari mitjançant les mesures següents: 

1r. L’elaboració del projecte de llei de creació de l’Agència de Control Oficial de 
la Cadena Agroalimentària.

2n. L’augment dels recursos i les inspeccions dutes a terme pel Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i per l’Agència Catalana del Con-
sum.

3r. L’avançament en el reconeixement de drets d’informació dels consumidors 
mitjançant l’etiquetatge clar i veraç, especialment en els camps de la traçabilitat i la 
composició dels productes.

4t. El foment dels canals curts, els mercats locals i les experiències de consum 
associatiu dins de la distribució alimentària, especialment de productes de rama-
deria i agricultura ecològica, i facilitar la interrelació i el diàleg entre productors i 
consumidors i la recuperació del reconeixement i el valor de la biodiversitat agrària.

5è. La flexibilització dels requeriments sanitaris en atenció a les necessitats es-
pecífiques de cada model de negoci, tot adaptant els requeriments estructurals i 
burocràtics a la dimensió dels operadors i sense que això comporti una pèrdua de 
garanties per al consumidor, i recollint, si s’escau, els diferents supòsits i les excep-
cions que estableix la reglamentació comunitària en una normativa catalana que en 
reculli les adaptacions.

e) Donar suport a les petites explotacions de ramaderia extensiva, amb l’adopció 
de les mesures següents, com a mínim: 

1r. La promoció de convenis de silvopastura entre els ajuntaments, els propietaris 
forestals i les explotacions ramaderes.

2n. L’impuls i el manteniment dels escorxadors mòbils i els escorxadors descen-
tralitzats i a petita escala que promoguin la venta directa, abarateixin els costos i 
facilitin la gestió per part de les petites explotacions ramaderes.

f) Elaborar el planejament territorial sectorial previst en la Llei 3/2019, del 17 de 
juny, dels espais agraris. En concret: 

1r. Promoure, d’acord amb l’interès del territori i en el termini de nou mesos a 
comptar de l’aprovació del reglament de la Llei 3/2019, els plans territorials secto-
rials agraris específics dels territoris que es considerin prioritaris, com les Terres de 
l’Ebre, les Terres de Lleida, l’Alt Pirineu o el Penedès. Aquestes actuacions han de 
permetre la redacció del Pla territorial sectorial agrari de Catalunya.

2n. Elaborar, en el termini de divuit mesos a comptar de l’aprovació del regla-
ment de la Llei 3/2019, una proposta de Pla territorial sectorial agrari de Catalunya.

g) Revisar i actualitzar, per mitjà d’un procés participatiu ampli i plural, el Pla 
general de política forestal 2014-2024, amb l’objectiu de fer viable i sostenible la 
gestió i l’explotació de les masses forestals, preservar un part dels boscos protegits 
de Catalunya per a l’evolució natural, promoure la multifuncionalitat i impulsar la 
recuperació d’hàbitats i espais d’alta funcionalitat ecològica, com els boscos de ri-
bera, els sistemes de transició agroforestal o els espais connectors.

h) Intensificar l’adopció de mesures en el marc de l’Estratègia per promoure 
l’aprofitament energètic de la biomassa forestal i agrícola, per tal d’assolir els objec-
tius fixats per a l’any 2020. En aquest sentit, és especialment important: 

1r. Augmentar la inversió pública en instal·lacions productores d’energia amb 
biomassa forestal i agrícola.
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2n. Incentivar la demanda de biomassa per a usos energètics, també en el sector 
industrial.

3r. Impulsar la mecanització, la innovació en maquinària i els treballs forestals 
professionalitzats.

i) Posar en marxa mesures per a fer efectiu el reconeixement de la rellevància de 
l’arquitectura i el patrimoni de la pedra seca a Catalunya, i també el seu valor histò-
ric, etnològic, artístic, tipològic, estètic, paisatgístic i identitari, amb el compromís 
per la preservació, l’estudi, la catalogació i la difusió d’aquesta arquitectura i aquest 
patrimoni.

j) Aprovar amb urgència un conjunt d’actuacions i mesures liderades pel Depar-
tament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per a assegurar la continuïtat 
i la viabilitat de les explotacions agràries afectades per l’incendi de la Ribera d’Ebre, 
les Garrigues i el Segrià del mes de juny passat, orientades a recuperar la capacitat 
productiva de les zones afectades: neteja de la superfície forestal cremada, restitu-
ció de les parcel·les de conreu, xarxes de regadiu i explotacions ramaderes. Tot això, 
coordinat des de dues oficines tècniques situades al mateix territori.

k) Fomentar, des del Consell Assessor de Dones del Món Rural i Marítim, actua-
cions que afavoreixin el desenvolupament de la dona al medi rural i marítim, com 
la formació específica dirigida a l’economia del coneixement, l’emprenedoria i la 
integració de les dones al món rural, entre altres.

l) Facilitar l’atenció personalitzada pel que fa a formació i itineraris laborals, 
transport, accessibilitat i serveis de proximitat, que garanteixin la promoció de l’au-
tonomia i l’atenció a la dependència.

m) Impulsar un pla de millora orientat a augmentar la proximitat als serveis sa-
nitaris i assistencials bàsics, amb la garantia d’un accés equitatiu a les proves diag-
nòstiques i les visites mèdiques a tot el territori.

n) Fomentar mesures perquè, al llarg de les diferents etapes educatives, els alum-
nes del medi rural tingui facilitats de transport, accés als centres, beques formatives 
i, si escau, allotjament, per tal de garantir les mateixes oportunitats que es garan-
teixen a la població urbana, de manera que l’educació no sigui un motiu més d’afa-
voriment del despoblament rural, sinó que ajudi a l’establiment i la fixació de les 
famílies més joves.

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2019
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Tor-

rent i Ramió

Moció 110/XII del Parlament de Catalunya, sobre la prevenció i 
l’extinció d’incendis
302-00130/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 36, 25.07.2019, DSPC-P 63

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 25 de juliol de 2019, d’acord amb 
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la prevenció i l’extinció d’incendis (tram. 302-00130/12), presentada pel 
diputat Carles Castillo Rosique, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-
çar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem 
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(reg. 43506), pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari 
Republicà (reg. 43514) i pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 43516).

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: 
a) Estudiar les necessitats concretes derivades de l’increment del risc d’incendi i 

a adaptar-hi els dispositius operatius.
b) Impulsar, a partir de les anàlisis del Servei de Prevenció d’Incendis Forestals 

del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i amb la participa-
ció del Cos d’Agents Rurals i del Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya, 
estudis per a conèixer el risc de patir grans incendis forestals a Catalunya i per a es-
catir les accions que cal prioritzar pel que fa a la gestió preventiva del foc i a la dis-
minució del risc i de l’impacte dels incendis.

c) Avançar en el model complementari de bombers professionals i voluntaris, 
fent noves convocatòries de personal voluntari i dotant de la formació, la infraes-
tructura i el material necessaris aquest personal.

d) Identificar les mesures per a millorar l’avituallament dels bombers que treba-
llen en un incendi i a aplicar-les.

e) Dotar els grups operatius de suport dels mitjans necessaris perquè puguin re-
partir en condicions l’avituallament als bombers.

f) Elaborar, per a les intervencions més rellevants, i sempre que sigui un gran 
incendi forestal, un informe detallat sobre el cost públic que ha comportat la inter-
venció, inclosos els costos de tots els mitjans que s’han fet servir i de les hores dels 
treballadors.

g) Complir en un temps raonable tot el que determini la Inspecció de Treball en 
els seus informes o les seves conclusions.

h) Establir uns estàndards mínims de qualitat per a la roba i la resta de material 
que el Departament d’Interior compra per al Cos de Bombers de la Generalitat, a 
vetllar perquè la Comissió Central de Subministraments faci el seguiment i la valo-
ració dels productes comprats i a estudiar quin òrgan administratiu s’ha d’encarregar 
expressament de fer el seguiment de les empreses subcontractades i de tramitar les 
denúncies o penalitzacions administratives.

i) Mantenir, en la mesura del possible, un estoc adequat de begudes isotòniques 
i de barretes energètiques, a garantir que tenen les condicions adequades per a ésser 
consumides i a fer-ne un inventari periòdic en què en constin les dates de caducitat.

j) Destinar tot el personal que fa una segona activitat a dur a terme i ordenar les 
tasques de prevenció i planificació, i també a la gestió operativa i a les tasques de 
suport al Cos de Bombers de la Generalitat.

k) Recuperar la periodicitat de les pràctiques de bombers, a garantir-ne les con-
dicions òptimes de seguretat i a fer-ne un calendari en el moment que es recuperin 
per a vetllar per aquesta periodicitat.

l) Recuperar la periodicitat dels simulacres amb els ajuntaments, les policies lo-
cals i la població implicada, i a fer-ne un mínim de dos anuals a tot Catalunya i un 
calendari en el moment que es recuperin per a vetllar per aquesta periodicitat.

m) Incidir en les mesures de seguretat publicades en les instruccions internes del 
Cos de Bombers de la Generalitat i a garantir que es compleixen.

n) Revisar anualment tot el material emmagatzemat que ha d’estar a disposició 
dels bombers i a garantir la reposició immediata del que tingui desperfectes o esti-
gui caducat i que encara està en ús.

o) Potenciar, d’acord amb la dotació de personal, els relleus parcials quan les 
condicions ambientals i la càrrega de treball així ho requereixin, i a activar el con-
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ductor de refresc sempre que la càrrega de treball o la duració del servei així ho re-
quereixin, i no només en els relleus matinals.

p) Garantir la cobertura territorial i a intentar que no es tanqui cap parc quan hi 
ha l’emergència d’un foc forestal.

q) Declarar, en el termini de tres mesos, el Sistema d’Emergències Mèdiques 
com a servei essencial, tal com estableix la lletra k de la Moció 95/XII del Parlament 
de Catalunya, sobre els serveis d’emergències.

r) Revisar i millorar els continguts del curs de formació bàsica per a policies a 
fi de donar unes pautes de primera intervenció en incendis des de la vesant de les 
competències de la policia.

s) Fer un estudi sobre la incorporació de noves eines tecnològiques amb un gran 
valor afegit, com ara els drons o els organitzadors personals als vehicles de bombers 
perquè rebin en directe les imatges i la localització exacta de l’incident.

t) Impulsar la modificació del Decret 151/1998, de 23 de juny, de regulació de les 
juntes locals de seguretat, per a incloure-hi els agents rurals com a tècnics assessors 
de les juntes locals de seguretat i a promoure una sessió mínima anual monogràfica 
a tots els municipis sobre prevenció i extinció d’incendis.

2. El Parlament de Catalunya, atès que a partir del gener del 2020 el Sistema 
d’Emergències Mèdiques assumirà les funcions assistencials durant els rescats i les 
intervencions que duguin a terme els bombers, amb un format d’equips multidisci-
plinaris i amb professionals d’ambdues institucions, insta el Govern a: 

a) Dotar el Servei d’Emergències Mèdiques de la plantilla i els recursos sufi-
cients perquè dugui a terme l’assistència amb plenes garanties.

b) Posar en pràctica un pla específic de formació perquè el personal del Servei 
d’Emergències Mèdiques pugui dur a terme la tasca assistencial amb les màximes 
condicions de seguretat. Aquest pla ha d’incloure una formació bàsica de bombers 
en cas d’haver d’intervenir en zona calenta i la formació per a tripulant d’helicòpter 
de rescat.

c) Definir els equips d’intervenció i de protecció individual necessaris i a garan-
tir-ne el subministrament perquè el Servei d’Emergències Mèdiques dugui a terme 
l’assistència amb condicions òptimes de seguretat.

d) Vehicular la inclusió del tècnic d’emergències sanitàries a les tasques assis-
tencials, que seran dutes a terme per totes les categories professionals necessàries.

e) Incorporar a les taules salarials del Servei d’Emergències Mèdiques, segons 
que es determini per conveni, un complement compensatori per l’alta complexitat i 
la preparació tècnica que comporta la intervenció assistencial en zona calenta.

f) Agrair i reconèixer la bona tasca que du a terme tot el personal del Sistema 
d’Emergències Mèdiques, que vetlla per donar el millor servei als ciutadans tot i que 
no sempre compta amb els mitjans adients per a fer-ho.

g) Garantir la creació d’una comissió integrada per la direcció del Servei d’Emer-
gències Mèdiques i els representants legals dels treballadors d’ambdues institucions 
per a garantir els drets d’aquests treballadors en el moment que el servei assumeixi 
les funcions assistencials el gener del 2020.

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2019
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Tor-

rent i Ramió
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Moció 111/XII del Parlament de Catalunya, sobre les operacions de 
rescat a la Mediterrània i les polítiques d’acollida de migrants
302-00131/12 i 302-00133/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 36, 25.07.2019, DSPC-P 63

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 25 de juliol de 2019, d’acord amb 
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les instal·lacions i els accessos als ports (tram. 302-00131/12), presentada 
per la diputada Elsa Artadi i Vila, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, i 
les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar (reg. 
43497), pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem (reg. 43510) i pel Grup 
Parlamentari de Ciutadans (reg. 43517) i la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la prohibició de les operacions de rescat a la Mediterrània (tram. 302-
00133/12), presentada pel diputat Ruben Wagensberg Ramon, del Grup Parlamen-
tari Republicà, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar (reg. 43499), pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem (reg. 
43509 i 43635) i pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 43517).

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

Moció
1. El Parlament de Catalunya: 
a) Constata que el 2018 van morir com a mínim 2.262 persones ofegades a la 

Mediterrània intentant arribar a Europa, i 1.064 van perdre la vida per la ruta occi-
dental, una catàstrofe humanitària de dimensions equiparables a les d’un genocidi, i 
denuncia la responsabilitat directa de les institucions europees i dels estats membres 
que no sols no compleixen amb el deure de salvar vides, sinó que han dificultat la 
tasca de les organitzacions de rescat que fan el que haurien de fer els estats.

b) Declara necessari i urgent l’establiment de vies legals i segures com l’expedi-
ció de visats humanitaris segurs i visats acadèmics, l’establiment de corredors hu-
manitaris segurs i els programes de reassentament i reubicació per a solucionar el 
problema, i es compromet a actualitzar, a l’inici de cada ple, el nombre de persones 
mortes a la Mediterrània comptabilitzades segons dades oficials de l’Organització 
Internacional de les Migracions, amb l’objectiu de reafirmar el compromís de tots 
els grups parlamentaris amb l’establiment d’aquestes vies legals i segures.

c) Expressa el seu suport a la tasca humanitària d’organitzacions no governamen-
tals i vaixells de rescat com Proactiva Open Arms, Aita Mari, Sea Watch 3 o Ocean 
Viking, entre d’altres, i en reconeix l’esforç de dur a terme les úniques operacions 
de rescat en marxa actualment a la Mediterrània malgrat la persecució per països 
membres de la Unió Europea.

d) Expressa el seu suport a la iniciativa de denúncia davant la Cort Penal Inter-
nacional perquè investigui crims contra la humanitat comesos per la Unió Europea 
a partir del 2014 derivats de la seva política de dissuasió de migrants.

e) Denuncia la responsabilitat de l’actual Govern de l’Estat en aquesta «necro-
política», i constata que quan el Partit Socialista Obrer Espanyol va accedir al go-
vern, la proporció de migrants que intentaven creuar la Mediterrània Central i que 
morien ofegats era d’un de cada quaranta-un, i actualment és d’un de cada vuit; un 
increment del nombre de morts, tal com constaten diferents organitzacions inter-
nacionals, provocat pel tancament de ports i el bloqueig a les embarcacions de res-
cat per part dels governs europeus, entre ells l’espanyol, que han deixat a la deriva 
persones en estat crític i amb alts nivells de deshidratació que han estat a punt de 
morir ofegades, i que han amenaçat amb sancions i fins i tot han portat als tribunals 
els tripulants d’aquestes embarcacions que treballen per a garantir el dret a la vida 
d’aquestes persones.
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f) Considera reprovable l’actuació de l’actual Govern de l’Estat davant d’aquesta 
catàstrofe humanitària, les conseqüències de la qual s’han agreujat amb l’incompli-
ment de les quotes d’acollida assignades per la Unió Europea i el bloqueig de les 
embarcacions de rescat als ports de l’Estat espanyol, i considera que aquests fets 
haurien de comportar la dimissió immediata del ministre de Foment i del ministre 
d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació.

g) Considera necessari trametre el contingut d’aquesta moció als membres del 
Parlament Europeu, i expressar-los el rebuig del Parlament de Catalunya al nome-
nament de Josep Borrell com a alt representant de la Unió Europea per a assumptes 
exteriors i política de seguretat.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
a) Reiterar el seu oferiment de contribuir a establir un corredor humanitari per 

als desplaçaments forçats, amb un procés d’acollida inclusiu, participat i finançat per 
la resta d’actors institucionals, socials i cívics de Catalunya.

b) Encarregar a la Comissió Interdepartamental de Ports Segurs un estudi eco-
nòmic, legal i logístic, amb un pla d’execució i un calendari detallat, per a l’establi-
ment d’un corredor humanitari per als desplaçaments forçats; presentar-lo al Ple del 
Parlament abans de la fi del 2019, i incloure en els pressupostos per al 2020 una par-
tida específica amb les previsions pressupostàries que es derivin del pla d’execució.

c) Exigir al Govern de l’Estat el compliment de les divuit sentències del Tribunal 
Constitucional, del Tribunal Suprem, de l’Audiència Nacional i del Tribunal Supe-
rior de Justícia de Madrid que l’obliguen a transferir a la Generalitat, al llarg del 
2019, la competència i els recursos per a l’acollida de les persones immigrades, sol-
licitants d’asil, refugiades i beneficiàries de protecció internacional.

d) Prendre les mesures legals pertinents davant les instàncies estatals i interna-
cionals competents per les violacions de drets humans que provoquen les polítiques 
migratòries mortíferes del Govern de l’Estat i el reiterat incompliment del dret in-
ternacional en matèria d’asil i refugi, i també per l’incompliment dels compromisos 
assolits pel que fa a les quotes de refugiats.

e) Prendre les mesures legals pertinents davant les instàncies estatals i interna-
cionals competents contra el Govern de l’Estat i els responsables polítics per qual-
sevol acció de bloqueig destinada a impedir a les embarcacions de rescat l’accés als 
ports de la Generalitat posats a disposició, i també per qualsevol amenaça de san-
cions econòmiques a organitzacions no governamentals per fer rescats.

f) Posar en coneixement de les entitats i les organitzacions que duen a terme ope-
racions humanitàries i de rescat a la Mediterrània la disponibilitat dels ports de la 
Generalitat com a ports segurs, i també, si s’escau, el seu compromís d’emprendre 
les mesures legals pertinents contra qualsevol acció de bloqueig de l’Estat espanyol 
que pretengui impedir que les embarcacions que rescaten refugiats i migrants a la 
Mediterrània accedeixin a les infraestructures declarades ports segurs per la Gene-
ralitat.

g) Posar en coneixement de l’Organització de les Nacions Unides la voluntat 
d’oferir els ports de Catalunya per a desembarcaments com a ports segurs davant els 
impediments del Govern espanyol.

h) Posar en coneixement de la Comissió Europea la voluntat d’assumir les quotes 
d’acollida pactades, com va fer el president Puigdemont el 2016.

i) Incloure en el proper pla anual de cooperació al desenvolupament de la Gene-
ralitat de Catalunya, en el marc del Pla director de cooperació, mecanismes per a 
oferir suport logístic i legal a entitats que fan tasques humanitàries i de rescat a la 
Mediterrània, amb l’objectiu que les puguin continuar duent a terme.

j) Reclamar al Govern de l’Estat la retirada del recurs presentat al Tribunal Eu-
ropeu de Drets Humans contra la decisió d’aquest mateix tribunal de considerar il-
legals les devolucions en calent, i exigir-li el compliment d’aquesta resolució aturant 
les devolucions en calent que es continuen produint.
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k) Exigir al Govern de l’Estat el compliment de la sentència del Tribunal Su-
prem que el condemna a l’execució dels compromisos de reubicació i reassentament 
acordats que obliguen a tramitar les sol·licituds d’asil de 19.500 persones, i en cas 
d’incompliment reiterat, posar-ho en coneixement de les institucions europees i in-
ternacionals pertinents i manifestar la voluntat del Govern de Catalunya d’acollir.

l) Exigir al Govern de l’Estat la derogació dels convenis de col·laboració en ma-
tèria migratòria que té amb dictadures i països que no compleixen els estàndards per 
a l’eliminació del tràfic de persones.

m) Reiterar els compromisos adoptats en la Resolució 797/XI del Parlament de 
Catalunya, sobre el suport a les vies legals i segures d’accés al dret d’asil i sobre 
l’exercici del dret a la llibertat de circulació, continuar-ne el compliment amb els 
programes iniciats com a resultat d’aquesta moció i tornar a reclamar al Govern de 
l’Estat el compliment dels punts que hi fan referència que encara no hagi complert.

n) Emetre un informe de compliment de la Resolució 797/XI durant l’onzena le-
gislatura per a poder-ne revisar cada apartat, tenir coneixement de fins a quin punt 
s’ha arribat i què cal emprendre en la present legislatura.

o) Reconèixer la inoperància demostrada fins ara en l’acollida i la integració dels 
refugiats i en la gestió de visats, i la manca de col·laboració entre les diferents admi-
nistracions públiques implicades.

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2019
La secretària tercera, Laura Vílchez Sánchez; el president, Roger Torrent i Ramió

Moció 112/XII del Parlament de Catalunya, sobre el problemes de 
mobilitat
302-00135/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 36, 25.07.2019, DSPC-P 63

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 25 de juliol de 2019, d’acord amb 
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre els problemes de mobilitat (tram. 302-00135/12), presentada per la 
diputada Marina Bravo Sobrino, del Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari 
Republicà (reg. 43495), pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar (reg. 
43501) i pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem (reg. 43505 i 43628).

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) Continuar la redacció del nou Pla director d’infraestructures 2021-2030, a 

incloure-hi un pla d’inversió orientatiu i un calendari per als propers cinc anys i a 
establir-hi les prioritats en infraestructures viàries, ferroviàries i de transport que 
són competència de la Generalitat, tenint en compte la situació actual d’emergència 
climàtica.

b) Presentar, en el termini de sis mesos, un pla de serveis de transport interurbà 
actualitzat que concreti els serveis de viatgers que cal oferir a mitjà i llarg termini 
tant per carretera com per ferrocarril, de manera que s’evitin duplicitats, s’optimit-
zin els recursos, s’ofereixin més i millors serveis i s’afronti l’emergència climàtica.

c) Posar en marxa l’1 de gener de 2021 i per mitjà de l’Autoritat del Transport 
Metropolità, i en el supòsit de noves dificultats sobrevingudes en l’entrada en fun-
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cionament de la T-Mobilitat, un nou model de corones i modalitats tarifàries no dis-
criminatòries que s’ajusti a les previsions de la T-Mobilitat.

d) Fer urgentment una campanya informativa sobre les restriccions de trànsit, 
tant actuals com futures, per contaminació, adreçada especialment a la població 
dels municipis de fora de l’àrea restringida i que informi sobre les alternatives de 
mobilitat.

e) Estudiar d’incorporar al Pla director d’infraestructures del transport públic 
col·lectiu de la regió metropolitana de Barcelona 2021-2030: 

1r. Els resultats de l’elaboració del Pla director urbanístic dels aparcaments d’in-
tercanvi modal transport públic - transport privat a l’àmbit de l’Autoritat del Trans-
port Metropolità per a executar aparcaments d’enllaç, o de dissuasió, prioritzant 
l’execució abans del final del 2020 dels que afavoreixin la complementarietat del ve-
hicle privat amb el transport públic fora de les zones de protecció especial de l’am-
bient atmosfèric per a poder accedir al transport públic en aquestes zones. Aquests 
aparcaments han de tenir, sempre que sigui possible, un accés fàcil des de les vies 
de comunicació principals i han de permetre un intercanvi ràpid del vehicle particu-
lar al ferrocarril o als serveis d’autobús ràpid.

2n. L’execució del perllongament pel nord de la línia 1 del metro, des de Santa 
Coloma de Gramenet fins al litoral de Badalona, en concret entre les estacions de 
Fondo, final actual de la línia, i l’estació de Badalona de Rodalies de Catalunya.

3r. La previsió de la inversió per a les obres més significatives, com la línia 9 del 
metro, fins que no fineixin.

4t. La unió del sistema de tramvies de Barcelona per l’avinguda de la Diagonal.
f) Donar a conèixer, una vegada acabat, l’estudi informatiu i de l’impacte am-

biental del tren lleuger (tren tramvia) que elabora Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya.

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2019
La secretària quarta, Adriana Delgado i Herreros; el president, Roger Torrent 

i Ramió

Moció 113/XII del Parlament de Catalunya, sobre la situació dels 
menors no acompanyats
302-00132/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 36, 25.07.2019, DSPC-P 63

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 25 de juliol de 2019, d’acord amb 
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la situació dels menors no acompanyats (tram. 302-00113/12), presentada 
pel diputat Santi Rodríguez i Serra, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar (reg. 43498), pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem (reg. 
43504), pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Repu-
blicà (reg. 43513) i pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 43518).

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

Moció
1. El Parlament de Catalunya rebutja les manifestacions, les agressions i els atacs 

que s’han produït recentment en alguns municipis i que han tingut per objecte els 
joves i adolescents migrats i els treballadors dels centres en què estan acollits.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
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a) Evitar les concentracions nombroses de joves i adolescents migrats en un ma-
teix centre d’acollida.

b) Complir els procediments amb els mitjans adequats i en tots els aspectes, 
d’acord amb les resolucions i recomanacions internacionals de compliment obligat, 
per tal de garantir els drets dels menors no acompanyats, i fer-ho, entre altres mesu-
res, limitant el temps durant el qual s’estan en els centres d’acollida d’emergència.

c) Presentar-li, amb una periodicitat trimestral, un informe relatiu a la situació 
actual dels joves i adolescents migrats en situació d’acollida, en què s’expressi el 
nombre de menors estrangers no acompanyats registrats, el nombre de centres d’aco-
llida d’emergència existents i el nombre de menors acollits a cada centre, l’entitat 
que gestiona cada un dels centres i els recursos destinats a la gestió dels centres.

d) Prioritzar els projectes de cooperació en els països i municipis d’origen dels 
joves i adolescents migrats perquè puguin desenvolupar accions formatives o labo-
rals que els permetin romandre en l’entorn familiar com a alternativa a l’inici de 
processos migratoris irregulars.

e) Garantir el compliment de les condicions laborals dels treballadors dels cen-
tres d’acollida mitjançant el control establert en els contractes de serveis amb les 
empreses o entitats adjudicatàries. Especialment, vetllar pel compliment de les obli-
gacions salarials, les ràtios de servei diürnes i nocturnes, la formació especialitzada 
i la supervisió d’equips, i també de totes les condicions detallades als contractes de 
serveis.

f) Posar en marxa, en el termini de tres mesos a comptar de l’aprovació d’aquesta 
moció, un programa formatiu comú dirigit als menors estrangers no acompanyats 
que sigui de compliment obligat per a totes les entitats gestores dels centres, amb 
l’objectiu de millorar la formació de les competències bàsiques entre els menors.

g) Assegurar els plans formatius i laborals suficients que permetin adquirir habi-
litats que millorin la inserció social d’aquests menors.

h) Donar compliment als acords adoptats en la Moció 92/XII del Parlament de 
Catalunya, sobre el sistema de protecció de la infància i l’adolescència.

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2019
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Tor-

rent i Ramió

1.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre el curs escolar 2019-2020
300-00164/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 36, tinguda el 23.07.2019, DSPC-P 61.

Interpel·lació al Govern sobre la feminització del Codi civil de 
Catalunya
300-00165/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 36, tinguda el 23.07.2019, DSPC-P 61.
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Interpel·lació al Govern sobre les polítiques públiques respecte als 
aliments malsans
300-00166/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 36, tinguda el 23.07.2019, DSPC-P 61.

Interpel·lació al Govern sobre la precarietat laboral en el sector 
públic
300-00167/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 36, tinguda el 23.07.2019, DSPC-P 61.

Interpel·lació al Govern sobre el Pla estratègic de polítiques de dones
300-00168/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 36, tinguda el 23.07.2019, DSPC-P 61.

Interpel·lació al Govern sobre la Carta catalana per als drets i les 
responsabilitats digitals
300-00169/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 36, tinguda el 23.07.2019, DSPC-P 61.

Interpel·lació al Govern sobre la política econòmica i pressupostària
300-00170/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 36, tinguda el 23.07.2019, DSPC-P 61.

Interpel·lació al Govern sobre la lleialtat institucional a la democràcia 
i a l’estat de dret
300-00171/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 36, tinguda el 23.07.2019, DSPC-P 61.
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les delegacions 
exteriors
302-00136/12

REBUIG

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió 36, tinguda el 25.07.2019, DSPC-P 63.
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació parcial de la Llei 2/2000, del 4 de 
maig, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
202-00030/12

INFORME DE LA PONÈNCIA DE LA COMISSIÓ D’AFERS INSTITUCIONALS

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals
El dia 13 de febrer de 2019 es va nomenar la ponència de la Proposició de llei de 

modificació parcial de la Llei 2/2000, del 4 de maig, del Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya, de la Comissió d’Afers Institucionals, integrada pels diputats David Mejía 
Ayra, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Josep Riera i Font, del Grup Parlamenta-
ri de Junts per Catalunya, que en va ésser designat ponent relator; Adriana Delgado 
i Herreros, del Grup Parlamentari Republicà; David Pérez Ibáñez, del Grup Parla-
mentari Socialistes i Units per Avançar; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari 
de Catalunya en Comú Podem; Natàlia Sànchez Dipp, del Subgrup Parlamen tari de 
la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, i Esperanza García González, 
del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya.

La ponència, de conformitat amb l’article 120.1, 2 i 3 del Reglament del Parla-
ment, s’ha reunit els dies 7 de maig, 4 i 18 de juny i 3, 9 i 22 de juliol de 2019. Han 
assessorat la ponència el lletrat Antoni Bayona i Rocamora i l’assessora lingüística 
Marta Payà i Canals, i l’ha assistida la gestora parlamentària Laia Grau i Figueras.

Després d’haver estudiat la Proposició de llei de modificació parcial de la Llei 
2/2000, del 4 de maig, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya i les esmenes pre-
sentades, la ponència ha establert l’Informe següent: 

Proposició de llei de modificació parcial de la Llei 2/2000, del 4 de 
maig, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

TEXT PRESENTAT

Article 1. Modificació parcial de la Llei 2/2000, de 4 de maig, del 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya
1. Es modifica l’article 4 de la Llei 2/2000, de 4 de maig, del Consell de l’Audio-

visual, que passa a tenir la relació següent: 
«Article 4. Composició.
1. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya és integrat per un mínim de cinc 

membres i un màxim de set, elegits per Parlament per majoria de dos terços, a pro-
posta, com a mínim, de tres grups parlamentaris.

2. El president o presidenta del Consell és escollit pel Parlament, per una majoria 
de dos terços, d’entre els membres que integren el Consell.

3. Els membres del Consell són escollits d’entre persones de prestigi reconegut 
i contrastat i amb experiència professional en el sector audiovisual, i que ofereixin 
garanties plenes d’independència.»

2. Es modifica l’apartat 2 de l’article 6 de la Llei 2/2000, de 4 de maig, del Con-
sell de l’Audiovisual de Catalunya, que passa a tenir la redacció següent: 

«2. Els membres del Consell estan subjectes al règim d’incompatibilitats i retri-
butiu dels alts càrrecs de l’Administració de la Generalitat. La condició de membre 
del Consell és així mateix incompatible amb la condició de membre del Parlament 
o del Govern, amb l’exercici de qualsevol càrrec d’elecció o designació polítiques, 
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amb el desenvolupament d’activitats en les administracions públiques i amb l’exer-
cici de funcions de direcció o executives en partits polítics, organitzacions sindicals 
o empresarials.»

3. Es modifica l’apartat 4 de l’article 6 de la Llei 2/2000, de 4 de maig, del Con-
sell de l’Audiovisual de Catalunya, que passa a tenir la redacció següent: 

«4. Els membres del Consell han de presentar una declaració conforme no exer-
ceixen activitats professionals, mercantils o industrials que puguin ésser causa d’in-
compatibilitat o de conflicte d’interessos d’acord amb el que disposen, respecti-
vament, els apartats 2 i 3 d’aquest article, i així mateix, una declaració de béns 
patrimonials, en la qual s’han de detallar tots els béns, els drets i les obligacions 
de què són titulars. A aquesta declaració s’ha d’adjuntar còpia de la darrera decla-
ració de renda de les persones físiques que la persona declarant ha presentat a l’ad-
ministració tributària. Aquestes declaracions, juntament amb la documentació que 
l’acompanyi, s’han de presentar en el termini de tres mesos a comptar de la data de 
presa de possessió i nomenament i en el termini de tres mesos a comptar de la data 
de cessament. Les declaracions i la documentació que s’hi adjunti s’han d’inscriu-
re i han de constar en el registre propi del Consell de l’Audiovisual de Catalunya.»

4. Es modifica l’apartat 2 de l’article 8 de la Llei 2/2000, de 4 de maig, de la Llei 
del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, que passa a tenir la redacció següent: 

«2. El president o presidenta té la representació legal del Consell i les facultats 
de convocar i presidir les reunions del ple del Consell. Sens perjudici de les facultats 
del president o presidenta, el ple del Consell ha de ser convocat si així ho sol·liciten, 
com a mínim, la meitat dels seus membres.»

5. Es modifica l’apartat 3 de l’article 8 de la Llei 2/2000, de 4 de maig, del Con-
sell de l’Audiovisual de Catalunya, que passa a tenir la redacció següent: 

«3. Perquè el Ple es constitueixi vàlidament s’ha de comptar amb la presència 
mínima de la meitat dels seus membres. Tots els acords del Consell s’han de prendre 
en el Ple, i es requereix el vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres per 
adoptar els acords següents: 

a) Els que són per a aprovar i modificar el reglament orgànic i de funcionament 
del Consell.

b) Els que són per a aprovar l’avantprojecte de pressupost.
c) Els relatius a l’àmbit de les concessions, llicències, comunicacions prèvies i 

altres habilitacions per a operar.
d) La imposició de sancions molt greus.
e) L’aprovació de l’informe anual del Consell.»

6. S’addiciona un apartat 3 bis a l’article 8 de la Llei 2/2000, de 4 de maig, del 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya, amb el redactat següent: 

«3 bis. A l’efecte del que preveuen els apartats 2 i 3, la meitat de membres del Con-
sell es determina pel primer nombre enter que resulti de dividir per la meitat el nombre 
de membres del Consell, d’acord amb el que estableix l’apartat 1 de l’article 4.»

ESMENES PRESENTADES

A tot l’article

Enmienda 1
GP de Ciutadans (1)
De supressión del artículo 1 
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Enmienda 2
GP de Ciutadans (2)
De adición de un artículo 1 bis 

Artículo 1 bis. Inicio del procedimiento de supresión del Consell de l’Audiovisual 
de Catalunya 

1. El Parlament estudiará la derogación de la Ley 2/2000, de 4 de mayo, del Con-
sell de l’Audiovisual de Catalunya y el capítulo II del título VII de la Ley 22/2005, 
de 29 de diciembre, de la comunicación audiovisual de Catalunya y la supresión del 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya en el plazo más breve posible desde la entra-
da en vigor de la presente Ley.

2. Desde la entrada en vigor de la presente Ley, el Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya encargará la función inspectora y supervisora de la adecuación de los 
contenidos a la legalidad de los prestadores del audiovisual público a una entidad 
efectivamente independiente y autónoma como es la Comisión Nacional de los Mer-
cados y la Competencia, con la cual la Generalitat de Cataluña deberá formalizar 
el correspondiente convenio.»

Apartat 1
Esmena 3
GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació i addició de l’apartat 1 de l’article 1

Article 1. Modificació parcial de la Llei 2/2000, de 4 de maig, del Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya

1. Es modifica l’article 4 de la Llei 2/2000, de 4 de maig, del Consell de l’Audio-
visual, que passa a tenir la relació següent: 

«Article 4. Composició.
1. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya és integrat per un president i un mí-

nim de quatre membres i un màxim de sis, elegits per Parlament per majoria de dos 
terços, a proposta, com a mínim, de tres grups parlamentaris.

2. El president o presidenta del Consell és escollit pel Parlament, per una majoria 
de dos terços, d’entre els membres que integren el Consell.

3. Els membres del Consell són escollits d’entre persones de prestigi reconegut i 
contrastat i amb experiència professional en el sector audiovisual d’un mínim de tres 
anys, que ofereixin garanties plenes d’independència i que subscriguin el Codi Ètic 
i de Conducta del Consell d’Audiovisual de Catalunya.»

Esmena 4
GP de Catalunya en Comú Podem (1)
De modificació del punt 1 de l’article 1

Article 1. Modificació parcial de la Llei 2/2000, de 4 de maig, del Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya

[...]
«Article 4. Composició.
1. El Consell Audiovisual de Catalunya és integrat per cinc membres elegits pel 

Parlament per majoria de dos terços, a proposta, com a mínim, de tres grups par-
lamentaris.

[...]»
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Esmena 5
GP Republicà (3)
De modificació

Article 1.1. Es modifica l’article 4 de la Llei 2/2000, del 4 de maig, del Consell 
de l’Audiovisual de Catalunya, que passa a tenir la relació següent: 

«Article 4. Composició
1. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya és integrat per set membres, elegits 

pel Parlament per majoria de dos terços, a proposta, com a mínim, de tres grups 
parlamentaris.

3. Els membres del Consell són escollits d’entre persones de prestigi recone-gut 
i contrastat i amb experiència professional en el sector audiovisual, i que ofereixin 
garanties plenes d’independència.

2. El president o presidenta del Consell és escollit pel Parlament, per una ma-jo-
ria de dos terços, d’entre els membres que integren el Consell. «

Esmena 6
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (1)
De modificació i addició de l’apartat 1 de l’article 1 

Article 1. Modificació parcial de la Llei 2/2000, de 4 de maig, del Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya

1. Es modifica l’article 4 de la Llei 2/2000, de 4 de maig, del Consell de l’Audi-
ovisual, que passa a tenir la relació següent: 

«Article 4. Composició.
1. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya és integrat per un president i una 

presidenta en caràcter de co-presidència mínim de cinc membres i un màxim de 
set, elegits per Parlament per majoria de dos terços, a proposta, com a mínim, de 
tres grups parlamentaris. En la tria dels set membres del Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya s’haurà de garantir que cap sexe tingui una proporció inferior al 40% 
ni superior al 60% tal i com disposa la Llei 17/2015 d’igualtat efectiva de dones i 
homes pel que fa a la paritat mínima.

2. El president o i la presidenta del Consell és són escollits pel Parlament, per 
una majoria de dos terços, d’entre els membres que integren el Consell.

3. Els membres del Consell són escollits d’entre persones de prestigi reconegut 
i contrastat i amb experiència professional en el sector audiovisual, i que ofereixin 
garanties plenes d’independència i que subscriguin el Codi Ètic i de Conducta del 
Consell d’Audiovisual de Catalunya.»

Apartat 2
Esmena 7
GP de Junts per Catalunya (2)
De supressió a l’apartat 2 de l’article 1

2. Es modifica l’apartat 2 de l’article 6 de la Llei 2/2000, de 4 de maig, del Con-
sell de l’Audiovisual de Catalunya, que passa a tenir la redacció següent: 

«2. Els membres del Consell estan subjectes al règim d’incompatibilitats i retri-
butiu dels alts càrrecs de l’Administració de la Generalitat. La condició de membre 
del Consell és així mateix incompatible amb la condició de membre del Parlament 
o del Govern, amb l’exercici de qualsevol càrrec d’elecció o designació polítiques, 
amb el desenvolupament d’activitats en les administracions públiques i amb l’exer-
cici de funcions de direcció o executives en partits polítics, organitzacions sindicals 
o empresarials.»



BOPC 397
29 de juliol de 2019

3.01.02. Proposicions de llei 25 

Esmena 8
GP de Catalunya en Comú Podem (2)
D’addició al punt 2 de l’article 1

2. Es modifica l’apartat 2 de l’article 6 de la Llei 2/2000, de 4 de maig, del Con-
sell de l’Audiovisual de Catalunya que passa a tenir la redacció següent: 

«Els membres del Consell estan subjectes al règim d’incompatibilitats i retribu-
tiu, tant salarial com de complements, dels alts càrrecs de l’Administració [...]»

Apartat 3
Esmena 9
GP de Junts per Catalunya (3)
De supressió a l’apartat 3 de l’article 1

3. Es modifica l’apartat 4 de l’article 6 de la Llei 2/2000, de 4 de maig, del Con-
sell de l’Audiovisual de Catalunya, que passa a tenir la redacció següent: 

«4. Els membres del Consell han de presentar una declaració conforme no exer-
ceixen activitats professionals, mercantils o industrials que puguin ésser causa d’in-
compatibilitat o de conflicte d’interessos d’acord amb el que disposen, respecti-
vament, els apartats 2 i 3 d’aquest article, i així mateix, una declaració de béns 
patrimonials, en la qual s’han de detallar tots els béns, els drets i les obligacions 
de què són titulars. A aquesta declaració s’ha d’adjuntar còpia de la darrera decla-
ració de renda de les persones físiques que la persona declarant ha presentat a l’ad-
ministració tributària. Aquestes declaracions, juntament amb la documentació que 
l’acompanyi, s’han de presentar en el termini de tres mesos a comptar de la data de 
presa de possessió i nomenament i en el termini de tres mesos a comptar de la data 
de cessament. Les declaracions i la documentació que s’hi adjunti s’han d’inscriu-
re i han de constar en el registre propi del Consell de l’Audiovisual de Catalunya.»

Esmena 10
GP Republicà (4)
D’addició i supressió

Article 1. 3. Es modifica l’apartat 4 de l’article 6 de la Llei 2/2000, de 4 de maig, 
del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, que passa a tenir la redacció següent: 

«4. Els membres del Consell han de presentar una declaració conforme no exer-
ceixen activitats professionals, mercantils o industrials que puguin ésser causa d’in-
compatibilitat o de conflicte d’interessos d’acord amb el que disposen, respecti-
vament, els apartats 2 i 3 d’aquest article, i així mateix, una declaració de béns 
patrimonials, en la qual s’han de detallar tots els béns, els drets i les obligacions de 
què són titulars. A aquesta declaració s’ha d’adjuntar còpia de la darrera declaració 
de renda de les persones físiques que la persona declarant ha presentat a l’adminis-
tració tributària. També han de subscriure el Codi Ètic i de Conducta del Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya.

Aquestes declaracions, juntament amb la documentació que l’acompanyi, s’han 
de presentar en el termini de tres mesos a comptar de la data de presa de possessió 
i nomenament i en el termini de tres mesos a comptar de la data de cessament. Les 
declaracions i la documentació que s’hi adjunti s’han d’inscriure i han de constar en 
el registre propi del Consell de l’Audiovisual de Catalunya.»

Apartat 4
Esmena 11
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (2)
De modificació i addició de l’apartat 4 de l’article 1 

4. Es modifica l’apartat 2 de l’article 8 de la Llei 2/2000, de 4 de maig, de la Llei 
del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, que passa a tenir la redacció següent: 
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«2. La co-presidència El president o presidenta té la representació legal del Con-
sell i les facultats de convocar i presidir les reunions del ple del Consell en igualtat 
de condicions. Sens perjudici de les facultats de la co-presidència president o presi-
denta, el ple del Consell ha de ser convocat si així ho sol·liciten, com a mínim, la 
meitat dels seus membres.»

Apartat 5
Esmena 12
GP de Junts per Catalunya (4)
De modificació de l’apartat 5 de l’article 1

5. Es modifica l’apartat 3 de l’article 8 de la Llei 2/2000, de 4 de maig, del Con-
sell de l’Audiovisual de Catalunya, que passa a tenir la redacció següent: 

«3. Perquè el Ple es constitueixi vàlidament s’ha de comptar amb la presència 
mínima de la meitat dels seus membres. Tots els acords del Consell s’han de prendre 
en el Ple, i es requereix el vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres per 
adoptar els acords següents: 

a) Els que són per a aprovar i modificar el reglament orgànic i de funcionament 
del Consell.

b) Els que són per a aprovar el projecte de pressupost.
c) Els relatius a l’àmbit de l’atorgament i extinció de llicències.
d) La imposició de sancions molt greus.
e) L’aprovació de l’informe anual del Consell.»

Esmena 13
GP Socialistes i Units per Avançar (1)
De modificació del punt 5 de l’article 1

Article 1. Modificació parcial de la Llei 2/2000, de 4 de maig, del Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya

5. Es modifica l’apartat 3 de l’article 8 de la Llei 2/2000, de 4 de maig, del Con-
sell de l’Audiovisual de Catalunya, que passa a tenir la redacció següent: 

«3. Perquè el Ple es constitueixi vàlidament s’ha de comptar amb la presència 
mínima de la meitat dels seus membres. Tots els acords del Consell s’han de prendre 
en el Ple, i es requereix el vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres per 
adoptar els acords següents: 

a) Els que són per a aprovar i modificar el reglament orgànic i de funcionament 
del Consell.

b) Els que són per a aprovar l’avantprojecte de pressupost.
c) Els relatius a l’àmbit de les concessions, llicències, comunicacions prèvies i 

altres habilitacions per a operar, inclosos els relatius a les autoritzacions d’arrenda-
ment, de transmissions de les llicencies.

d) La imposició de sancions molt greus.
e) L’aprovació de l’informe anual del Consell.»

Esmena 14
GP de Catalunya en Comú Podem (3)
D’addició a la lletra c del punt 5 de l’article 1

c) Els relatius als àmbits de les concessions, llicències, comunicacions prèvies 
i altres habilitacions per a operar, inclosos els relatius a autoritzacions d’arrenda-
ments i de transmissions d’aquestes llicències i concessions.
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Esmena 15
GP Republicà (5)
De modificació i supressió 

Article 1. 5. Es modifica l’apartat 3 de l’article 8 de la Llei 2/2000, de 4 de maig, 
del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, que passa a tenir la redacció següent: 

«3. Perquè el Ple es constitueixi vàlidament s’ha de comptar amb la presència 
mínima de la meitat dels seus membres. Tots els acords del Consell s’han de prendre 
en el Ple, i es requereix el vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres per 
adoptar els acords següents: 

a) Els que són per a aprovar i modificar el reglament orgànic i de funcionament 
del Consell.

b) Els que són per a aprovar l’avantprojecte de pressupost.
c) Els relatius a l’àmbit de l’atorgament i extinció de llicències, comunicacions 

prèvies i altres habilitacions per a operar.
d) La imposició de sancions molt greus.
e) L’aprovació de l’informe anual del Consell.»

Addició de nous apartats

Esmena 16
GP de Junts per Catalunya (5)
D’addició d’un apartat 7

7. Es modifica l’apartat 1 de l’article 1 de la Llei 2/2000, de 4 de maig, del Con-
sell de l’Audiovisual de Catalunya, que passa a tenir la redacció següent: 

«Article 1. Naturalesa i finalitats
1. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya és l’autoritat reguladora indepen-

dent en l’àmbit de la comunicació audiovisual pública i privada. El Consell, que té 
autonomia orgànica, funcional i pressupostària, es regeix pel que disposa aquesta 
Llei, per les disposicions que la desenvolupen i pel seu estatut orgànic i de funcio-
nament.»

Esmena 17
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (3)
D’addició d’un nou apartat 7 a l’article 1 

7. Es modifica l’apartat 4 de l’article 8 de la Llei 2/2000, de 4 de maig, del Con-
sell de l’Audiovisual de Catalunya, que passa a tenir la redacció següent: 

«4. La co-presidència del Consell dirimeix els empats en les votacions del Ple, 
mitjançant un vot de qualitat per la presidenta i un vot de qualitat pel president.»

Esmena 18
GP de Junts per Catalunya (6)
D’addició d’un apartat 8

8. Es modifica l’apartat 3 de l’article 3 de la Llei 2/2000, de 4 de maig, del Con-
sell de l’Audiovisual de Catalunya, que passa a tenir la redacció següent: 

«Article 3. Règim jurídic
[...]
3. El Consell es relaciona amb el Parlament mitjançant la comissió parlamenta-

ria corresponent.»
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Esmena 19
GP Republicà (2)
D’addició d’un nou punt a l’article 1

Addició d’un apartat 5 de l’article 3 de la Llei 2/2000, del 4 de maig, del Consell 
de l’Audiovisual de Catalunya, que passa a tenir la relació següent: 

«El Consell es relaciona amb el Parlament de Catalunya mitjançant la Comissió 
de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals»

Esmena 20
GP de Junts per Catalunya (7)
D’addició d’un apartat 9

9. Es modifica els apartats 2 i 3 de l’article 15 de la Llei 2/2000, de 4 de maig, 
del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, que passa a tenir la redacció següent: 

«Article 15. Recursos econòmics
1. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya, per al seu funcionament, disposa 

dels recursos econòmics següents: 
a) Les assignacions pressupostàries establertes en el pressupost de la Generalitat.
b) Els ingressos de dret públic i de dret privat que li corresponguin.
c) Les contraprestacions derivades dels convenis signats pel Consell.
d) Els rendiments de les publicacions, dels estudis i de les altres actuacions del 

Consell.
e) L’import dels cànons dels títols d’habilitació per a la gestió d’emissores de ra-

diodifusió sonores i de televisió atorgades per la Generalitat, en la proporció que es 
determini per via reglamentària.

2. El Consell ha d’elaborar i aprovar amb caràcter anual el seu projecte de pres-
supost, el qual ha d’ésser tramès, mitjançant la Mesa del Parlament, al Govern per-
què sigui integrat, amb la deguda singularització i, per tant, mitjançant una secció 
específica i independent, en els pressupostos generals de la Generalitat.

2 bis. El Consell exerceix la funció recaptadora per al cobrament de les sancions 
imposades i d’altres ingressos de dret públic que li corresponguin en l’exercici de les 
seves funcions, tant en període voluntari com en via de constrenyiment.

3. El pressupost del Consell es regula, en allò que sigui aplicable, per aquesta 
Llei, la normativa reguladora de les finances públiques i per les lleis de pressupos-
tos de la Generalitat.»

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

Modificació de l’article 1 de la Llei 2/2000 del 4 de maig, del Consell de l’Audiovi-
sual de Catalunya

La Ponència recomana un text transaccional amb l’esmena 16, que incorpora 
també una esmena tècnica: 

«1. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya és l’autoritat reguladora indepen-
dent en l’àmbit de la comunicació audiovisual pública i privada. El Consell té per-
sonalitat jurídica pública pròpia i actua amb plena independència del Govern de la 
Generalitat i de les administracions públiques en l’exercici de les seves funcions. 
El Consell té autonomia orgànica i funcional i es regeix pel que disposa aquesta 
llei, per les disposicions que la desenvolupen i pel seu estatut orgànic i de funcio-
nament.»

Modificació de l’article 4 de la Llei 2/2000 del 4 de maig, del Consell de l’Audio-
visual de Catalunya

La ponència recomana un text transaccional amb les esmenes 3, 4, 5, 6, 10, 11 i 17: 
«Article 4. Composició
»1. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya és integrat per cinc membres, d’en-

tre els quals s’elegeix un president o presidenta i un vicepresident o vicepresidenta.
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»2. Els membres del Consell són elegits pel Parlament per una majoria de dos 
terços, a proposta, com a mínim, de tres grups parlamentaris, d’entre persones de 
prestigi reconegut i contrastat i amb experiència professional en el sector audiovi-
sual, i que ofereixin garanties plenes d’independència.

»3. El president o presidenta del Consell és elegit pel Parlament, per una majoria 
de dos terços, d’entre els membres que integren el Consell.

»4. El vicepresident o vicepresidenta del Consell és elegit pel mateix Consell 
d’entre els membres que l’integren.

»5. S’ha de garantir la representació paritària de dones i homes entre els mem-
bres del Consell, de manera que el nombre de membres de cap dels dos sexes no 
superi el 60% del conjunt de membres ni sigui inferior al 40%. Les propostes de 
candidats que facin els grups parlamentaris han de tenir en compte que, d’acord 
amb aquest principi, la composició del Consell ha de complir sempre aquest requisit.

»6. S’ha de complir la paritat de gènere entre les persones que ocupen els càrrecs 
de la presidència i la vicepresidència.

»7. Els membres del Consell han de subscriure el codi ètic i de conducta del Con-
sell de l’Audiovisual de Catalunya.» 

Modificació i addició (apartat 5) de l’article 6 de la Llei 2/2000 del 4 de maig, del 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya

La ponència recomana un text transaccional amb les esmenes 8, 9 i 10: 
«2. Els membres del Consell estan subjectes al règim d’incompatibilitats i de re-

tribucions, tant pel que fa al salari com als complements, dels alts càrrecs de l’Ad-
ministració de la Generalitat. La condició de membre del Consell és incompatible 
amb la condició de membre del Parlament o del Govern, amb l’exercici de qualsevol 
càrrec d’elecció o designació polítiques, amb el desenvolupament d’activitats en les 
administracions públiques i amb l’exercici de funcions de direcció o executives en 
partits polítics, organitzacions sindicals o empresarials.» 

«4. Els membres del Consell han de presentar una declaració conforme no exer-
ceixen activitats professionals, mercantils o industrials que puguin ésser causa d’in-
compatibilitat o de conflicte d’interessos d’acord amb el que disposen, respectiva-
ment, els apartats 2 i 3 d’aquest article. També han de presentar una declaració de 
béns patrimonials, amb el detall de tots els béns, els drets i les obligacions de què 
són titulars, a la qual han d’adjuntar una còpia de la darrera declaració tributària de 
l’impost sobre la renda de les persones físiques que han presentat a l’Administració 
tributària.

»5. El termini de presentació de les declaracions a què fa referència l’apartat 
4, i de la documentació que s’hi adjunti, és de tres mesos a comptar de la data de 
presa de possessió, i de tres mesos a comptar de la data de cessament. Tant les de-
claracions com la documentació que s’hi adjunti s’han d’inscriure i han de constar 
en el registre propi del Consell de l’Audiovisual de Catalunya.» 

Modificació i addició (apartat 5) de l’article 8 de la Llei 2/2000 del 4 de maig, del 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya

La ponència recomana un text transaccional amb les esmenes 18 i 19 i una es-
mena tècnica: 

«2. El president o presidenta té la representació legal del Consell i les facultats 
de convocar i presidir les reunions del Ple del Consell. Sens perjudici de les facul-
tats del president o presidenta, el Ple del Consell ha d’ésser convocat si així ho sol·li-
citen, com a mínim, la meitat dels seus membres.»

«3. Perquè el Ple del Consell es constitueixi vàlidament cal la presència, com a 
mínim, de la meitat dels seus membres. Tots els acords del Consell s’han d’adoptar 
en el Ple, i es requereix el vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres 
per a adoptar els acords següents: 
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»a) Els que són per a aprovar i modificar el reglament orgànic i de funcionament 
del Consell.

»b) Els que són per a aprovar el projecte de pressupost.
»c) Els relatius a l’atorgament, l’extinció i la modificació de llicències i altres 

títols habilitants per a operar –inclosos, si escau, els relatius a llurs transmissions, 
arrendaments i altres modalitats de cessió.

»d) La imposició de sancions molt greus.
»e) L’aprovació de l’informe anual del Consell.»
«3 bis. A l’efecte del que estableixen els apartats 2 i 3, la meitat dels membres del 

Consell es determina pel primer nombre enter que resulti de dividir per la meitat el 
nombre de membres del Consell, d’acord amb l’article 4.1.»

«5. El Consell es relaciona amb el Parlament per mitjà de la comissió parlamen-
tària que correspongui per raó de la matèria.» 

Modificació de l’article 15 de la Llei 2/2000 del 4 de maig, del Consell de l’Audio-
visual de Catalunya

La ponència recomana un text transaccional amb l’esmena 20: 
«2. El Consell ha d’elaborar i aprovar amb caràcter anual el seu projecte de pres-

supost, que ha d’ésser tramès al Govern, per mitjà de la Mesa del Parlament, perquè 
sigui integrat en els pressupostos de la Generalitat, amb la deguda singularització, 
en una secció específica independent.» 

TEXT PRESENTAT

Article 2. Modificació parcial de la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
1. Es modifica l’article 7 de la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la Corporació Ca-

talana de Mitjans Audiovisuals, que passa a tenir la relació següent: 
«Article 7. Composició del Consell de Govern i elecció dels membres que l’inte-

gren i del president o presidenta.
1. El Consell de Govern és integrat per un mínim de cinc membres i un màxim 

de set, que han de ser persones amb mèrits professionals rellevants.
2. Els membres del Consell de Govern són elegits pel Parlament per una majoria 

de dos terços, a proposta, com a mínim, de tres grups parlamentaris, després que 
el Consell de l’Audiovisual de Catalunya els proposi i en verifiqui la idoneïtat, amb 
criteris estrictes de competència professional. A aquest efecte, s’ha de valorar es-
pecialment que hagin exercit funcions d’administració, d’alta direcció, de control o 
d’assessorament, o funcions de responsabilitat similar, en entitats públiques o priva-
des. Aquests mèrits han de ser justificats de manera concreta en l’informe sobre els 
candidats a què fa referència l’apartat 3.

3. Correspon al Consell de l’Audiovisual de Catalunya regular, convocar i resol-
dre un procediment públic de selecció de candidats per formar part del Consell de 
Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. A més dels mèrits al·le-
gats per ocupar el càrrec, els candidats han de presentar un projecte de gestió que 
ha d’incloure necessàriament les directrius bàsiques de l’organització i de l’actuació 
empresarial en què, segons el seu criteri, s’ha d’inspirar la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals.

4. Un cop resolt el procediment de selecció, el Consell de l’Audiovisual de Ca-
talunya ha d’elevar al Parlament la llista de candidats en un nombre que pot ser su-
perior al de membres que han de ser elegits. Aquesta llista ha d’anar acompanyada 
d’un informe sobre cadascun dels candidats relatiu a la seva capacitat i idoneïtat per 
ocupar el càrrec. La llista i els informes s’han de trametre al Parlament abans de la 
compareixença i l’examen públic dels candidats davant la comissió parlamentària 
que correspongui.
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5. El Parlament elegeix per majoria de dos terços, a proposta, com a mínim, de 
tres grups parlamentaris, el president o presidenta del Consell de Govern d’entre els 
membres que l’integren.

6. En els supòsits esmentats a l’article 9.5, el membre substitut és elegit pel Parla-
ment, per majoria de dos terços, seguint el mateix procediment que estableix aquest 
article. Si el membre que s’ha de substituir és el president o presidenta del Consell 
de Govern, el nou president o presidenta ha de ser elegit pel Parlament, entre els 
membres del Consell de Govern, per una majoria de dos terços.

7. El Consell de Govern pot dotar-se d’una vicepresidència, que pot exercir les 
funcions delegades que el president o presidenta consideri pertinents.»

2. Es modifica l’apartat 2 de l’article 8 de la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que passa a tenir la redacció següent: 

«2. Els membres del Consell de Govern tenen la condició d’alts càrrecs de l’Ad-
ministració de la Generalitat i els és d’aplicació el règim retributiu d’aquests.»

3. Es modifica l’apartat 2 de l’article 10 de la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que passa a tenir la redacció següent: 

«2. El president o presidenta del Consell de Govern pot ésser separat del càrrec 
pel Ple del Parlament, per una majoria de dos terços i a iniciativa del Consell de Go-
vern acordada per dos terços dels seus membres amb la consideració prèvia de la co-
missió de control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.»

4. Es modifica la lletra f) de l’article 11 de la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que passa a tenir la redacció següent: 

«f) Aprovar la proposta de contracte programa, observant el compliment dels 
convenis col·lectius de les empreses de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals, garantir la participació dels representants dels treballadors en l’informe previ 
preceptiu i vetllar perquè s’adeqüi al mandat marc aprovat pel Parlament.»

5. S’addiciona una nova lletra y) a l’article 11 de la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, amb la redacció següent: 

«y) Elaborar, executar i avaluar dos plans estructurals: un Pla de Participació, 
que fomenti la participació dels treballadors i treballadores en l’elaboració de l’estra-
tègia empresarial i en l’organització dels processos productius; i un Pla de Funcions 
que defineixi les estructures internes adients.»

6. S’addiciona un nou apartat, el 2, a l’article 11 de la Llei 11/2007, d’11 d’octu-
bre, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, amb la redacció següent: 

«2. La proposta per nomenar el personal directiu de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals i de les seves empreses filials a què es refereix la lletra d) de 
l’apartat anterior, s’ha de fer d’acord amb un procediment públic de presentació i se-
lecció de candidats anàleg al que estableixen l’apartat 3 de l’article 7.»

7. Es modifica l’apartat 2 de l’article 16 de la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que passa a tenir la redacció següent: 

«2. El Consell Assessor de Continguts i Programació és integrat per setze mem-
bres, elegits pel Parlament entre persones de prestigi reconegut, els quals han de 
representar la pluralitat de la societat catalana. Han d’haver-hi representats, com a 
mínim, els sectors professionals, els sectors educatius i les associacions cíviques, 
culturals i d’usuaris i els treballadors de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals. Els membres del Consell Assessor de Continguts i de Programació han d’és-
ser elegits pel Ple del Parlament per una majoria de dos terços.»

8. Es modifica la lletra b) de l’apartat 3 de l’article 16 de la Llei 11/2007, d’11 
d’octubre, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que passa a tenir la 
redacció següent: 
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«b) Convocar el Consell Assessor, a instància pròpia, del Consell de Govern o a 
petició de la meitat dels membres del Consell Assessor, i presidir i ordenar les ses-
sions del Ple i vetllar perquè s’executin les decisions que pren.»

9. Es modifica l’apartat 2 de l’article 17 de la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que passa a tenir la redacció següent: 

«2. Per exercir les funcions consultives que li corresponen el Consell Assessor de 
Continguts i de Programació ha d’elaborar un reglament de funcionament intern, el 
qual ha de regular el procediment per a l’elecció del president o presidenta, el règim 
de sessions i el procediment per a l’adopció d’acords.»

10. Es modifica l’apartat 2 de l’article 34 de la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que passa a tenir la redacció següent: 

«2. Els directors generals, consellers delegats i altres càrrecs directius de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals i de les seves empreses filials se sotmeten 
al control de la comissió parlamentària corresponent, per mitjà dels procediments 
establerts pels articles 192 i següents del Parlament de Catalunya, sens perjudici del 
control directe sobre el president o presidenta de la Corporació com a màxim res-
ponsable de l’entitat.»

ESMENES PRESENTADES

A tot l’article

Enmienda 21
GP de Ciutadans (3)
De modificación del artículo 2 que pasa a tener el siguiente redactado 

Artículo 2. Modificación parcial de la Ley 11/2007, de 7 de octubre, de la Cor-
poración Catalana de Medios Audiovisuales 

1. Se modifica el artículo 2 de la Ley 11/20017, de 11 de octubre, de la Corpo-
ración Catalana de Medios Audiovisuales que pasa a tener el siguiente contenido: 

Artículo 2. Función de servicio público
El servicio público de comunicación audiovisual de la Generalitat consiste en la 

prestación a los ciudadanos de un servicio esencial de producción, edición y difu-
sión de contenidos audiovisuales a través de los medios de comunicación públicos 
que persigue el interés público de: 

1. Perseguir la mayor efectividad posible de derechos y libertades fundamentales 
previstos en la Constitución Española, el Estatuto de Autonomía de Cataluña y el 
Derecho de la Unión Europea, como es el caso del derecho a la información.

2. Promover los principios y valores constitucionales y estatutarios como la de-
mocracia, el pluralismo político, la difusión de la cultura y la promoción de las len-
guas oficiales.

2. Se modifica el artículo 3 de la Ley 11/20017, de 11 de octubre, de la Corporación 
Catalana de Medios Audiovisuales que pasa a tener el siguiente contenido: 

Artículo 3. Naturaleza.
1. La Corporación Catalana de Medios Audiovisuales es una entidad de derecho pú-

blico con especial autonomía, personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar.
2. La Corporación Catalana de Medios Audiovisuales queda formalmente ads-

crita a la Administración de la Generalidad mediante el departamento competente 
en materia audiovisual.

3. La Corporación Catalana de Medios Audiovisuales goza de autonomía en su 
gestión e independencia funcional respecto del Govern de la Generalitat y de la ad-
ministración de esta última.

3. Se modifica el artículo 4 de la Ley 11/20017, de 11 de octubre, de la Corporación 
Catalana de Medios Audiovisuales que pasa a tener el siguiente contenido:
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 Artículo 4. Régimen jurídico
1. La actividad de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales debe ajus-

tarse a esta ley, la normativa en materia de servicios audiovisuales y en su defecto, 
el derecho público.

2. La contratación de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales y de sus 
empresas filiales queda sometida a derecho público a excepción de las relaciones 
laborales de los empleados no directivos de la corporación y de sus empresas filiales 
y sin perjuicio de la no sujeción a regulación armonizada de los contratos de servi-
cios audiovisuales destinados a la compra, el desarrollo, la producción o la copro-
ducción de programas listos para su uso y de otros servicios preparatorios, como los 
relativos a los guiones o a las actuaciones artísticas necesarios para la realización 
de estos programas.

En ningún caso queda comprendida en dicha no sujeción el suministro del ma-
terial técnico necesario para la producción, coproducción y radiodifusión de esos 
programas.

3. Los acuerdos dictados por los órganos de gobierno de la Corporación Catala-
na de Medios Audiovisuales y las pretensiones que se deduzcan de ellos son compe-
tencia de la jurisdicción que corresponda en cada caso, sin necesidad de formular 
reclamación previa alguna ni recurso administrativo alguno.

4. Se modifica el artículo 7 de la Ley 11/20017, de 11 de octubre, de la Corporación 
Catalana de Medios Audiovisuales que pasa a tener el siguiente contenido: 

Artículo 7. Composición del Consejo de Gobierno y elección de los miembros que 
lo integran y del presidente o presidenta.

1. El Consejo de Gobierno está integrado por seis miembros.
2. Los miembros del Consejo de Gobierno deben ser personas físicas que: 
A. Tengan más de quince años de experiencia en el sector audiovisual en puestos 

de especial responsabilidad.
B. Sean consideradas personas de reconocido prestigio y reúnan requisitos de 

idoneidad, probidad y honorabilidad.
C. No estén afiliadas a ningún partido político, entidades vinculadas a los mis-

mos, sindicato o entidad que pueda ser considerada grupo de interés que tenga por 
finalidad influir en las decisiones del poder legislativo y/o ejecutivo.

D. En los últimos 4 años no hayan desempeñado funciones directivas o de espe-
cial responsabilidad en partidos político, grupo institucional formado a partir de los 
mismos, sindicato o entidad que pueda ser considerada grupo de interés que tenga 
por finalidad influir en las decisiones del poder legislativo y/o ejecutivo, no hayan 
sido nombradas cargos de confianza o eventuales por cargos o autoridades que de-
ban su nombramiento en último término al apoyo de partidos políticos o grupos ins-
titucionales formados a partir de los mismos o que no deban, al menos, el setenta 
por ciento de sus ingresos recurrentes a alguno de los anteriores.

Se entenderá afectada una persona por las anteriores causas de inelegibilidad 
cuando esté personalmente afectada por las mismas o cuando dichas causas con-
curriesen en alguna de las personas con las que mantuviese relación familiar hasta 
el 2º grado de consanguinidad o afinidad o relación afectiva, profesional, económi-
ca de análoga intensidad.

E. Tengan plena capacidad de obrar, estén en pleno uso de sus derechos civiles 
y no hayan sido sancionadas penal o administrativamente en los últimos diez años.

3. Los miembros del Consejo de Gobierno son elegidos por el Parlamento de Ca-
taluña empleando un concurso público cuyos principios esenciales son la transpa-
rencia, libre concurrencia, objetividad y estricta valoración de mérito y capacidad 
y cuyas bases esenciales se regulan en esta ley.

4. El Parlamento de Cataluña, mediante acuerdo de la comisión competente, pu-
blicará, como mínimo, en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya, el Bole-
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tín Oficial del Parlamento de Cataluña y su página web el inicio del procedimiento, 
la convocatoria a la presentación de candidaturas y las bases del concurso.

5. El plazo mínimo para la posible presentación de candidaturas no será inferior 
a veinte días hábiles a contar desde de la fecha de la última de las publicaciones en 
alguno de los diarios oficiales.

6. La convocatoria deberá establecer la necesidad de que los candidatos acredi-
ten los requisitos previstos en el apartado primero, con indicación de los medios que 
los candidatos pueden y/o deben emplear a tal efecto.

7. Asimismo, los candidatos acompañarán a su solicitud un documento explicati-
vo con las propuestas y/o medidas que propondrían adoptar al Consejo de Gobierno 
en caso de ser elegidos como miembros del mismo.

8. Una vez concluido el plazo para la presentación de candidaturas, la comisión 
parlamentaria competente deberá resolver la exclusión de las candidaturas de todos 
aquellos ciudadanos que no hayan acreditado el cumplimiento de los requisitos pre-
vistos en este artículo y elaborar una lista de todos los candidatos admitidos.

9. La comisión deberá elaborar una lista con los 10 candidatos de mayor preferen-
cia en atención a los requisitos previstos en el apartado primero. La lista deberá ser 
aprobada en la comisión competente por mayoría de dos terceras partes de los votos.

10. Después de la publicación de la lista de candidatos, cada uno de ellos deberá 
comparecer ante la comisión y realizar un ejercicio práctico ante la misma.

11. Tras la finalización de las respectivas comparecencias y la fase de ejercicio 
práctico, la comisión competente deberá aprobar la elevación al Pleno de una pro-
puesta de nombramiento de seis candidatos con el voto favorable de dos terceras 
partes de los votos.

12. El Pleno del Parlamento podrá aprobar la propuesta de nombramiento de 
seis candidatos con el voto favorable de dos terceras partes de los votos en una úni-
ca votación.

En caso de no reunirse dicho quorum favorable, la propuesta se entenderá recha-
zada, debiéndose iniciar un nuevo concurso.

13. Antes de la votación de la propuesta nombramiento de candidatos, cualquier 
grupo parlamentario podrá solicitar la previa y obligatoria comparecencia de todos 
los candidatos propuestos ante el Pleno, debiéndose garantizar, al menos, dos tur-
nos de participación de los diferentes grupos parlamentarios de la cámara.

14. En caso de aprobación por el Pleno del Parlamento según lo dispuesto en los 
apartados anteriores, los miembros del Consejo de Gobierno serán nombrados por 
la Presidencia del Parlamento y deberán tomar posesión del cargo en el plazo de 
una semana desde la fecha de la publicación del nombramiento en el Diario Oficial 
de la Generalidad de Cataluña.

15. Todos los actos y resoluciones dictadas y los documentos del procedimiento 
serán públicos y libremente accesibles en todo momento.

16. Asimismo, con la elevación al Pleno de la propuesta de nombramiento, la 
comisión competente deberá elaborar una breve memoria justificativa del cumpli-
miento.

17. En los supuestos enumerados en el artículo 9.5, el miembro sustituido es ele-
gido por el Parlamento, por mayoría de dos tercios, siguiendo el mismo procedi-
miento que establece el presente artículo.

5. Se modifica el artículo 8 de la Ley 11/20017, de 11 de octubre, de la Corporación 
Catalana de Medios Audiovisuales que pasa a tener el siguiente contenido: 

Artículo 8. Estatuto personal de los miembros del Consejo de Gobierno.
1. Los miembros del Consejo de Gobierno se dedican con exclusividad y a tiempo 

completo a su cargo, actúan con plena independencia, objetividad y neutralidad y no 
están sometidos a instrucción o indicación alguna en el ejercicio de sus funciones.
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2. Sin perjuicio de lo previsto en esta ley, los miembros del Consejo de Gobierno 
están asimilados a los altos cargos de la Generalidad a los efectos de su plena suje-
ción al régimen general de incompatibilidades y deberes de actuación prevista en la 
legislación aplicable a los mismos.

3. La retribución anual de los miembros del Consejo de Gobierno no superará la 
retribución máxima anual prevista para el personal funcionario con complemento 
de especial dedicación en su máximo nivel y su íntegra percepción efectiva estará 
ligada al cumplimiento de los principios de neutralidad política, objetividad infor-
mativa y garantía del pluralismo político. En todo caso, el Consejo de Gobierno re-
mitirá a la comisión competente del Parlamento de Cataluña una propuesta de retri-
bución anual para sus miembros, sobre la cual se habrá de pronunciar favorable o 
desfavorablemente dicha comisión, la cual podrá realizar observaciones al respecto.

4. La condición de miembro del Consejo de Gobierno es incompatible con la 
condición de miembro del Parlamento o del Gobierno, con el ejercicio de cualquier 
cargo de elección o designación políticas, con el ejercicio de actividades en las ad-
ministraciones públicas y con el ejercicio de funciones de dirección o ejecutivas en 
partidos políticos, entidades a estos vinculadas, organizaciones sindicales o empre-
sariales.

5. Los miembros del Consejo de Gobierno y/o las personas vinculadas con los 
mismos por relación familiar hasta el 2º grado de consanguinidad y/o afinidad o re-
lación afectiva, profesional, económica de análoga intensidad no pueden tener inte-
reses directos ni indirectos en empresas audiovisuales, de cine, de vídeo, de prensa, 
de publicidad, de informática, de telecomunicaciones o de Internet, ni en cualquier 
tipo de entidad relacionada con el suministro o la dotación de material o de progra-
mas a la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales o a sus empresas filiales, 
ni con ningún tipo de prestación de servicios o de relación laboral en activo con te-
levisiones o radios públicas ni en sus empresas filiales.

6. La concurrencia sobrevenida de alguna de las causes anteriormente indicadas 
implicará el inmediato deber del miembro del Consejo de Gobierno afectado de re-
velar dicha circunstancia a los miembros del Consejo, a la comisión competente del 
control de la Corporación en el Parlamento y su cese automático.

7. Los miembros del Consejo de Gobierno no podrán, durante los tres años si-
guientes a la fecha de su efectivo cese, ser designados como personal eventual, car-
gos de confianza, personal interino, laboral o mercantil del Govern de la Gene-
ralitat, la Administración dependiente de esta última, cualquier institución de la 
Generalitat no dependiente del Govern, cualquier entidad del sector público de 
la Generalitat o sociedad, entidad o empresario con la que la Corporación Catala-
na de Medios Audiovisuales hubiese mantenido relación contractual alguna durante 
la vigencia del cargo o la mantuviese en el plazo de 3 años tras la fecha del cese.

6. Se introduce un nuevo artículo 8 bis a la Ley 11/20017, de 11 de octubre, de la 
Corporación Catalana de Medios Audiovisuales que tiene el siguiente redactado: 

8 bis. Deber de revelación y de abstención en situaciones de conflicto de intereses
1. Los miembros del Consejo de Gobierno y los directores de los canales de te-

levisión, radio o medios digitales de la Corporación Catalana de Medios Audiovi-
suales deberán: 

a. Adoptar las medidas necesarias para evitar incurrir en situaciones en las que 
sus intereses, sean por cuenta propia o ajena, puedan entrar en conflicto con el in-
terés de la Corporación de: 

– perseguir la mayor efectividad posible de derechos y libertades fundamentales 
previstos en la Constitución Española, el Estatuto de Autonomía de Cataluña y el 
Derecho de la Unión Europea, como es el caso del derecho a la información; 

– promover los principios y valores constitucionales y estatutarios como la de-
mocracia, el pluralismo político, la difusión de la cultura y la promoción de las len-
guas oficiales
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– perseguir en su actividad los principios de neutralidad política, objetividad in-
formativa y garantía del pluralismo político.

– Garantizar la independencia de la Corporación.
b. Revelar al Consejo de Gobierno y a la comisión competente del Parlamento la 

existencia de cualquier situación de conflicto de interés.
c. Abstenerse de participar en la deliberación y votación de decisiones en las 

que personalmente o una persona vinculada tenga un conflicto de intereses, directo 
o indirecto.

7. Se modifica el artículo 9 de la Ley 11/20017, de 11 de octubre, de la Corporación 
Catalana de Medios Audiovisuales que pasa a tener el siguiente contenido: 

Artículo 9. Duración del mandato de los miembros del Consejo de Gobierno y 
administración temporal para el caso de vacancia.

1. El mandato de los miembros del Consejo de Gobierno tiene una duración de 
seis años. Dichos miembros no pueden renovar su mandato, salvo que hayan acce-
dido al cargo dentro de los seis meses anteriores a la finalización del mandato, ex-
cepto el presidente o presidenta, que no puede renovarlo en ningún caso.

2. Cada tres años debe renovarse a la mitad de los miembros del Consejo de Go-
bierno. El presidente o presidenta debe renovarse cada seis años, coincidiendo con 
la finalización de su mandato.

3. En caso de vacante de un miembro del Consejo de Gobierno sobrevenida an-
tes de doce meses de la finalización del mandato, debe nombrarse a un nuevo miem-
bro, de conformidad con lo establecido por el artículo 7. El mandato de este nuevo 
miembro finaliza en la fecha en que habría finalizado el mandato del miembro al 
que sustituye.

4. Los miembros del Consejo de Gobierno cesan cuando finaliza su mandato. 
En caso de situación de vacancia de más de la mitad de las plazas del Consejo de 
Gobierno, las funciones de supervisión y administración ordinarias serán ejercidas 
por una comisión paritaria compuesta por seis miembros, de los cuales tres serán 
elegidos entre los profesionales directivos con vinculación laboral indefinida con 
Corporación con mayor antigüedad y los tres restantes por los representantes de los 
trabajadores.

5. Los miembros del Consejo de Gobierno cesan por renuncia o traspaso, por in-
capacidad permanente para el ejercicio de su cargo, por incompatibilidad sobreve-
nida, por inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos o por condena firme por 
delito doloso, sin perjuicio de lo que establece la Ley 14/2005, de 27 de diciembre, 
sobre la intervención del Parlamento de Cataluña en la designación de las autori-
dades y los cargos de designación parlamentaria y sobre los criterios y los procedi-
mientos para evaluar su idoneidad.

8. Se modifica el artículo 8 de la Ley 11/20017, de 11 de octubre, de la Corporación 
Catalana de Medios Audiovisuales que pasa a tener el siguiente contenido: 

Artículo 11. Función y competencias del Consejo de Gobierno.
1. La función del Consejo de Gobierno y de cada uno de sus miembros es la su-

pervisión del cumplimiento de los principios de neutralidad política, objetividad in-
formativa y garantía de pluralismo político de la Corporación Catalana de Medios 
Audiovisuales.

2. El Consejo de Gobierno tiene las siguientes funciones: 
a) Establecer las directrices básicas de la organización y la actuación empresa-

rial de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales y de sus empresas filiales.
b) Proponer al Gobierno de la Generalidad la creación de nuevas empresas fi-

liales, la disolución y la liquidación de empresas filiales existentes y la inversión o 
desinversión en otras sociedades mercantiles.

c) Nombrar y separar, a propuesta del presidente o presidenta, al personal direc-
tivo de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales y de sus empresas filiales 
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a excepción de los máximos responsables de los canales de televisión y radio que 
gestione la misma gestione.

e) Establecer los mecanismos de participación en la elaboración del contra-
to-programa, que deben incluir un informe preceptivo de los representantes de los 
trabajadores y del Consejo Asesor de Contenidos y de Programación.

f) Aprobar la propuesta de contrato-programa y velar por su adecuación al man-
dato marco aprobado por el Parlamento.

g) Establecer las directrices oportunas para que la programación cumpla la mi-
sión de servicio público que tiene encomendada, de acuerdo con el contrato-pro-
grama.

h) Aprobar, a propuesta del presidente o presidenta, el plan de actividades de la 
Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, así como el plan de actuación de 
sus empresas filiales.

i) Aprobar la memoria anual relativa al desarrollo de las actividades de la Cor-
poración Catalana de Medios Audiovisuales y de sus empresas filiales.

j) Aprobar, a propuesta del presidente o presidenta, las plantillas y el organigra-
ma de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales y de sus empresas filiales, 
atendiendo a criterios de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

k) Aprobar, a propuesta del presidente o presidenta, el régimen de retribuciones 
del personal de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales y de sus empre-
sas filiales.

l) Aprobar, a propuesta del presidente o presidenta, las cuentas y los anteproyec-
tos de presupuesto de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales y de sus 
empresas filiales.

m) Aprobar, si procede, el endeudamiento de la Corporación Catalana de Medios 
Audiovisuales previa autorización de los órganos competentes de la Generalidad.

n) Requerir al presidente o presidenta, en cualquier momento, información sobre 
cualquier aspecto de su gestión.

o) Aprobar las directrices sobre la emisión de publicidad en los medios de la 
Corporación Catalana de Medios Audiovisuales.

p) Aprobar, a propuesta del presidente o presidenta, los criterios de programa-
ción de los medios de comunicación de la Corporación Catalana de Medios Audio-
visuales.

q) Velar por el cumplimiento de las cuotas de producción, de acuerdo con la re-
gulación vigente y el contrato-programa.

r) Conocer y resolver, en última instancia, los conflictos que se planteen con re-
lación al derecho de rectificación.

s) Adquirir, disponer, enajenar y grabar toda clase de bienes muebles e inmue-
bles, y constituir, aceptar, modificar y extinguir toda clase de derechos personales y 
reales, de acuerdo con lo dispuesto por la normativa vigente.

t) Adquirir, grabar y enajenar por cualquier título, dentro de los límites estable-
cidos por la ley; realizar cualquier operación sobre acciones, obligaciones u otros 
títulos valores, y realizar actos de los que resulte la participación en otras socieda-
des, con la concurrencia a su constitución o bien con la suscripción de acciones en 
aumentos de capital u otras emisiones de títulos valores.

u) Autorizar el otorgamiento de toda clase de actos, contratos o negocios jurí-
dicos, con los pactos, las cláusulas y las condiciones que considere oportuno, de 
acuerdo con lo establecido por la normativa vigente.

v) Aprobar, si procede, las tarifas o los precios por los servicios que requieran 
una contraprestación económica de los usuarios.

w) Aprobar los informes que la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales 
tenga que elevar al Parlamento y, si procede, al Gobierno de la Generalidad.

x) Participar con el resto de miembros del Consejo, por delegación del presidente 
o presidenta, en funciones de dirección, gestión y administración.
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9. Se introduce un nuevo artículo 11 bis a la Ley 11/20017, de 11 de octubre, de 
la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales que tiene el siguiente redactado: 

Artículo 11 bis. Elección y régimen aplicable a los directores de los canales de 
televisión, radio y medios digitales de la Corporación Catalana de Medios Audio-
visuales 

1. Los máximos responsables o directores de los canales de televisión, radio y me-
dios digitales de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales serán nombra-
dos por el Parlamento de Cataluña mediante un procedimiento de concurso público, 
cuyos principios esenciales son la transparencia, la libre concurrencia, objetividad y 
estricta valoración de mérito y capacidad y cuyas bases esenciales se regulan a con-
tinuación y entre profesionales de reconocido prestigio y contrastada independencia.

2. A los directores de los canales de televisión, radio y medios digitales de la Cor-
poración Catalana de Medios Audiovisuales les será de aplicación supletoria el ré-
gimen legal previsto para los miembros del Consejo de Gobierno de la Corporación 
Catalana de Medios Audiovisuales.

3. Sin perjuicio de la supervisión del Consejo de Gobierno, directores de los ca-
nales de televisión, radio y medios digitales de la Corporación Catalana de Medios 
Audiovisuales deben ejercer su cargo con plena independencia, objetividad e impar-
cialidad.

4. La retribución anual de directores de los canales de televisión, radio y medios 
digitales de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales no superará la retri-
bución máxima anual prevista para el personal funcionario con complemento de es-
pecial dedicación en su máximo nivel y su íntegra percepción efectiva estará ligada 
al cumplimiento de los principios de neutralidad política, objetividad informativa y 
garantía del pluralismo político. En todo caso, el Consejo de Gobierno remitirá a 
la comisión competente del Parlamento de Cataluña una propuesta de retribución 
anual para directores de los canales de televisión, radio y medios digitales de la 
Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, sobre la cual la comisión compe-
tente se habrá de pronunciar favorable o desfavorablemente dicha comisión, la cual 
podrá realizar observaciones al respecto.

5. El Parlamento de Cataluña, mediante acuerdo de la comisión competente, pu-
blicará, al menos, en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña, en el Boletín 
Oficial del Parlamento y en su página web el inicio del procedimiento y la convoca-
toria a la presentación de las candidaturas a directores de los canales de televisión, 
radio y medios digitales de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales.

6. El plazo mínimo para la posible presentación de candidaturas no será inferior 
a veinte días hábiles.

7. En la convocatoria se deberá establecer la necesidad de que los candidatos 
acrediten los requisitos de profesionalidad, experiencia y la ausencia de incompati-
bilidades previstas en esta ley.

8. Los candidatos deberán estar en pleno uso de sus derechos civiles y políticos 
y cumplir las condiciones de idoneidad, probidad, profesionalidad e independencia 
necesarias para ejercer el cargo, contar con más de diez años de experiencia efecti-
va en funciones análogas y no haber sido sancionados administrativa o penalmente.

9. Asimismo, los candidatos deberán acompañar a su solicitud un programa de 
actividades prospectivo sobre la eventual actividad que debería llevar a cabo el ca-
nal o medio de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales bajo su posible di-
rección. No obstante, y sin perjuicio de su carácter de requisito preceptivo de la can-
didatura, el cumplimiento del programa presentado no será jurídicamente exigible.

10. Una vez concluido el plazo para la presentación de candidaturas, la comi-
sión parlamentaria competente deberá resolver la exclusión de las candidaturas de 
todos aquellos ciudadanos que no hayan acreditado el cumplimiento de los requisi-
tos previstos en este artículo y elaborar una lista de todos los candidatos admitidos, 
debiendo constar los mismos numerados en orden de preferencia para designarlos 
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como director o directora en atención a la valoración suficientemente motivada y 
fundamentada de los requisitos de acceso al cargo. La lista deberá ser aprobada en 
la comisión competente por mayoría de dos terceras partes de los votos.

11. La comisión parlamentaria competente deberá sustanciar la comparecencia 
de aquellos tres candidatos con mayor preferencia para ser nombrados y elevará al 
Pleno una lista reducida con estos tres candidatos.

12. El Pleno puede decidir el nombramiento de cualquiera de los tres candidatos 
propuestos si, en una primera votación en la que cada diputado tendrá que escribir 
un solo nombre en la papeleta de entre los tres candidatos, alguno de los candida-
tos obtiene el apoyo de una mayoría de dos terceras partes de los votos. Si en esta 
primera votación ninguno de los candidatos obtiene el apoyo de una mayoría de 
dos terceras partes, aquellos dos candidatos que más apoyo hubieran obtenido en la 
primera votación se someterán a una nueva votación en la que se utilizará el mismo 
procedimiento que en la primera, siendo elegido aquel candidato que obtenga el ma-
yor apoyo, siempre y cuando el mismo supere una mayoría de dos terceras partes.

13. En caso de que el Pleno no pudiera nombrar ninguno de los candidatos como 
director o directora según lo previsto en el apartado anterior, el procedimiento de 
nombramiento continuará con los subsiguientes tres candidatos en el orden previs-
to en la lista aprobada por la comisión competente y así sucesivamente hasta que 
de conformidad con lo previsto en los apartados anteriores fuera posible el corres-
pondiente nombramiento o que se agoten los candidatos contemplados en la lista 
aprobada por la comisión. En este último caso, el procedimiento de nombramiento 
deberá iniciarse con una nueva convocatoria de candidatos.

14. El candidato elegido es nombrado por el presidente del Parlamento y debe 
tomar posesión del cargo en el plazo de una semana desde la fecha de la publicación 
del nombramiento en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña.

15. Todos los actos y resoluciones dictadas y los documentos del procedimiento 
serán públicos y libremente accesibles.

10. Se modifica el artículo 13 bis de la Ley 11/20017, de 11 de octubre, de la Corpo-
ración Catalana de Medios Audiovisuales que pasa a tener el siguiente contenido: 

Artículo 13 bis. Funciones del vicepresidente o vicepresidenta del Consejo de 
Gobierno.

El vicepresidente o vicepresidenta del Consejo de Gobierno tiene las siguientes 
funciones: 

a) Ejercer las funciones del presidente o presidenta en caso de ausencia tempo-
ral, siempre y cuando la misma no se deba a circunstancia incapacitante de este o 
de esta y con independencia de que dicha circunstancia sea temporal o transitoria.

b) Representar a la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales ante las ins-
tituciones, por delegación del presidente o presidenta.

c) Todas las funciones que le delegue el presidente o presidenta.

11. Se modifica el artículo 16 de la Ley 11/20017, de 11 de octubre, de la Corpora-
ción Catalana de Medios Audiovisuales que pasa a tener el siguiente contenido: 

Artículo 16. El Consejo Asesor de Contenidos y de Programación.
1. El Consejo Asesor de Contenidos y de Programación es el órgano asesor de la 

Corporación Catalana de Medios Audiovisuales en materia de programación y de 
contenidos. El Consejo Asesor asiste al Consejo de Gobierno y al presidente o presi-
denta en la definición y la evaluación de las políticas y estrategias de programación 
de los distintos medios y servicios de la Corporación.

2. El Consejo Asesor de Contenidos y de Programación está integrado por ocho 
miembros, elegidos por el Parlamento entre personas de reconocido prestigio del 
sector audiovisual, los cuales deben representar la pluralidad de la sociedad ca-
talana y los intereses culturales, educativos, lingüísticos, deportivos, asociativos y 
profesionales del conjunto de la ciudadanía. Cuatro de los miembros deben ser tra-
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bajadores de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales y los restantes cua-
tro miembros deben ser usuarios. Los miembros del Consejo Asesor de Contenidos y 
de Programación deben ser elegidos por el Pleno del Parlamento, por una mayoría 
de dos tercios.

3. El Consejo Asesor de Contenidos y de Programación debe escoger entre sus 
miembros, y por mayoría absoluta, a un presidente o presidenta del Consejo, que 
tiene las siguientes funciones: 

a) Representar al Consejo en todo tipo de actos públicos ante el Parlamento, el 
Gobierno de la Generalidad y las instituciones representativas.

b) Convocar al Consejo Asesor, a instancia propia o del Consejo de Gobierno, y 
presidir y ordenar las sesiones del Pleno y velar por la ejecución de sus decisiones.

4. El mandato de los miembros del Consejo Asesor de Contenidos y de Progra-
mación debe renovarse cada tres años.

5. El Consejo Asesor se reúne cuando es convocado de acuerdo con el artículo 
3.b o, como mínimo, cada tres meses, así como cuando debe pronunciarse precep-
tivamente.

6. La condición de miembro del Consejo Asesor de Contenidos y de Programa-
ción no exige dedicación exclusiva.

Apartat 1
Esmena 22
GP de Catalunya en Comú Podem (4)
De modificació del punt 1 de l’article 2

Article 2. Modificació parcial de la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals

1. Es modifica l’article 7 de la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals, que passa a tenir la relació següent: 

«Article 7. Composició del Consell de Govern i elecció dels membres que l’inte-
gren i del president o presidenta.

1. El Consell de Govern és integrat per 7 membres que han de ser persones amb 
mèrits professionals rellevants. 5 són elegits pel Parlament i 2 pels treballadors i 
treballadores de la CCMA. Tots els consellers tindran dedicació exclusiva i la ma-
teixa consideració i remuneració.

2. Cinc dels set membres del Consell de Govern són elegits pel Parlament, per 
majoria de dos terços, després que el Consell de l’Audiovisual de Catalunya els 
proposi i en verifiqui la idoneïtat, d’acord amb criteris estrictes de competència 
professional. A aquest efecte, s’ha de valorar especialment que hagin exercit fun-
cions d’administració, d’alta direcció, de control o d’assessorament, o funcions de 
responsabilitat similar, en entitats públiques o privades. Aquests mèrits han d’ésser 
justificats de manera concreta en l’informe sobre els candidats a què fa referència 
l’apartat 3.

3. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha de recollir les propostes dels can-
didats per a formar el consell de govern i ha de regular el procediment públic de 
presentació i el procediment de selecció. Un cop feta la selecció, el Consell de l’Au-
diovisual de Catalunya ha d’elevar al Parlament una relació de les persones consi-
derades idònies, la qual ha de contenir un nombre de persones superior al nombre 
de membres que han d’ésser escollits. Aquesta relació s’ha de lliurar abans de la 
compareixença i examen públic dels candidats davant la comissió que correspongui 
i ha d’anar acompanyada d’un informe sobre cadascun dels candidats relatiu a llur 
capacitat i idoneïtat per a ocupar el càrrec. Si es produeixen vacants en el consell 
de govern han d’ésser cobertes seguint el mateix procediment.

4. El Parlament elegeix per majoria de dos terços el president o presidenta del 
Consell de Govern d’entre els 5 membres elegits per la cambra.



BOPC 397
29 de juliol de 2019

3.01.02. Proposicions de llei 41 

5. Els altres dos membres del Consell de Govern seran elegits per sufragi universal 
dels treballadors i treballadores de les empreses de la CCMA en candidatures indi-
viduals. Serà una responsabilitat incompatible amb altres càrrecs interns o de repre-
sentació dels treballadors. Hauran de retre comptes als professionals de la CCMA en 
reunions periòdiques i tindran garanties equivalents a les dels membres dels comitès 
d’empresa quan deixen les seves funcions. Caldrà reglamentar dins la CCMA les ga-
ranties per a la votació així com posar-hi els mitjans per a fer-la possible.

6. En els supòsits enumerats a l’article 9.5, el membre substitut és elegit pel Par-
lament o pels treballadors de la CCMA, segons correspongui, seguint el mateix pro-
cediment que estableix l’article present i mantenint sempre la proporció de 5 mem-
bres elegits pel Parlament i dos pels treballadors i treballadores de la Corporació.

Si el membre que s’ha de substituir és el president o presidenta del Consell de 
Govern, el nou president o presidenta ha de ser elegit pel Parlament, entre els 5 
membres elegits per la cambra, per una majoria de dos terços.

7. El Consell de Govern pot dotar-se d’una vicepresidència, que pot exercir les 
funcions delegades que el president o presidenta consideri pertinents.»

Esmena 23
GP Republicà (7)
De modificació, supressió i addició

Article 2. 1. Es modifica l’article 7 de la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals, que passa a tenir la relació següent: 

«Article 7. Composició del Consell de Govern i elecció dels membres que l’inte-
gren i del president o presidenta.

1. El Consell de Govern és integrat per set membres, que han d’ésser persones 
amb mèrits professionals rellevants

2. Els membres del Consell de Govern són elegits pel Parlament per una majoria 
de dos terços, a proposta, com a mínim, de tres grups parlamentaris, després que 
el Consell de l’Audiovisual de Catalunya els proposi i en verifiqui la idoneïtat, amb 
criteris estrictes de competència professional. A aquest efecte, s’ha de valorar es-
pecialment que hagin exercit funcions d’administració, d’alta direcció, de control o 
d’assessorament, o funcions de responsabilitat similar, en entitats públiques o priva-
des. Aquests mèrits han de ser justificats de manera concreta en l’informe sobre els 
candidats a què fa referència l’apartat 3.

3. El Parlament ha d’iniciar els tràmits del procediment d’elecció i/o renovació. 
Correspon al Consell de l’Audiovisual de Catalunya regular, convocar i resoldre un 
procediment públic de selecció de candidats per formar part del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. A més dels mèrits al·legats per 
ocupar el càrrec, els candidats han de presentar un projecte de gestió que ha d’in-
cloure necessàriament les directrius bàsiques de l’organització i de l’actuació empre-
sarial en què, segons el seu criteri, s’ha d’inspirar la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals.

4. Un cop resolt el procediment de selecció, el Consell de l’Audiovisual de Ca-
talunya ha d’elevar al Parlament la llista de candidats en un nombre que pot ser su-
perior al de membres que han de ser elegits. Aquesta llista ha d’anar acompanyada 
d’un informe sobre cadascun dels candidats relatiu a la seva capacitat i idoneïtat per 
ocupar el càrrec. La llista i els informes s’han de trametre al Parlament abans de la 
compareixença i l’examen públic dels candidats davant la comissió parlamentària 
que correspongui.

5. El Parlament elegeix per majoria de dos terços, a proposta, com a mínim, de 
tres grups parlamentaris, el president o presidenta del Consell de Govern d’entre els 
membres que l’integren.

6. En els supòsits esmentats a l’article 9.5, el membre substitut és elegit pel Parla-
ment, per majoria de dos terços, seguint el mateix procediment que estableix aquest 

Fascicle segon
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article. Si el membre que s’ha de substituir és el president o presidenta del Consell 
de Govern, el nou president o presidenta ha de ser elegit pel Parlament, entre els 
membres del Consell de Govern, per una majoria de dos terços.

7. El Consell de Govern pot dotar-se d’una vicepresidència, que pot exercir les 
funcions delegades que el president o presidenta consideri pertinents.»

Esmena 24
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (4)
De modificació, addició i supressió del punt 1 de l’article 2 

Article 2. Modificació parcial de la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals

1. Es modifica l’article 7 de la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals, que passa a tenir la relació següent: 

«Article 7. Composició del Consell de Govern i elecció dels membres que l’inte-
gren i de la co-presidència.

1. El Consell de Govern és integrat per set membres que han de ser persones amb 
mèrits professionals rellevants, cinc són elegits pel Parlament i dos pels treballadors 
i treballadores de la CCMA.

2. Els cinc membres del Consell de Govern que són elegits pel Parlament per 
una majoria de dos terços, a proposta, com a mínim, de tres grups parlamentaris, 
després que el Consell de l’Audiovisual de Catalunya els proposi i en verifiqui la 
idoneïtat, amb criteris estrictes de competència professional. A aquest efecte, s’ha 
de valorar especialment que hagin exercit funcions d’administració, d’alta direcció, 
de control o d’assessorament, o funcions de responsabilitat similar, en entitats pú-
bliques o privades. Aquests mèrits han de ser justificats de manera concreta en l’in-
forme sobre els candidats a què fa referència l’apartat 3.

3. Correspon al Consell de l’Audiovisual de Catalunya regular, convocar i resol-
dre un procediment públic i paritari de selecció de candidats per formar part del 
Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. A més dels 
mèrits al·legats per ocupar el càrrec, els candidats han de presentar un projecte de 
gestió que ha d’incloure necessàriament les directrius bàsiques de l’organització i 
de l’actuació empresarial en què, segons el seu criteri, s’ha d’inspirar la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals.

4. Un cop resolt el procediment de selecció, el Consell de l’Audiovisual de Ca-
talunya ha d’elevar al Parlament la llista de candidats en un nombre que ha de ser 
superior al de membres que han de ser elegits. Aquesta llista ha d’anar acompanya-
da d’un informe sobre cadascun dels candidats relatiu a la seva capacitat i idoneïtat 
per ocupar el càrrec. La llista i els informes s’han de trametre al Parlament abans de 
la compareixença i l’examen públic dels candidats davant la comissió parlamentà-
ria que correspongui. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya haurà de garantir 
que en la llista cap sexe tingui una proporció inferior al 40% ni superior al 60% 
tal i com disposa la Llei 17/2015 d’igualtat efectiva de dones i homes pel que fa a 
la paritat mínima.

5. Els altres dos membres del Consell de Govern seran elegits per sufragi uni-
versal dels treballadors i treballadores de les empreses de la CCMA en candidatu-
res individuals. Serà una responsabilitat incompatible amb altres càrrecs interns o 
de representació dels treballadors. Hauran de retre comptes als professionals de la 
CCMA en reunions periòdiques i tindran garanties equivalents a les dels membres 
dels comitès d’empresa quan deixen les seves funcions. Caldrà reglamentar dins 
la CCMA les garanties per a la votació així com posar-hi els mitjans per a fer-la 
possible.

6. El Parlament elegeix per majoria de dos terços un president i una presidenta 
en caràcter de co-presidència del Consell de Govern d’entre els set membres elegits 
per la cambra i pels treballadors.
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7. En els supòsits esmentats a l’article 9.5, el membre substitut és elegit pel Par-
lament o pels treballadors de la CCMA, segons correspongui, mantenint sempre la 
proporció de cinc membres escollits pel Parlament i dos membres pels treballadors 
de la corporació i els procediments d’elecció descrits en aquesta norma. Si el mem-
bre que s’ha de substituir és el president o presidenta que conformen la co-pre-
sidència del Consell de Govern, el membre substitut ha de ser elegit entre els set 
membres elegits per la cambra i pels treballadors.

8. El Consell de Govern pot dotar-se d’una vicepresidència, que pot exercir les 
funcions delegades que el president o presidenta consideri pertinents.»

Apartat 1, punt 2
Esmena 25
GP de Junts per Catalunya (8)
D’addició a l’apartat 2 del punt 1 de l’article 2

Article 2. Modificació parcial de la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals

1. Es modifica l’article 7 de la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals, que passa a tenir la relació següent: 

[...]
«2. Els membres del Consell de Govern són elegits pel Parlament per una ma-

joria de dos terços, a proposta, com a mínim, de tres grups parlamentaris, després 
que el Consell de l’Audiovisual de Catalunya els proposi i en verifiqui la idoneïtat, 
amb criteris estrictes de competència professional. A aquest efecte, s’ha de valorar 
especialment que hagin exercit funcions d’administració, d’alta direcció, de con-
trol o d’assessorament, o funcions de responsabilitat similar, en entitats públiques o 
privades preferentment del sector audiovisual. Aquests mèrits han de ser justificats 
de manera concreta en l’informe sobre els candidats a què fa referència l’apartat 3.

2 bis. Els candidats o candidates hauran de complir els requisits següents: 
a) Ser major d’edat i tenir nacionalitat d’un estat membre de la UE.
b) Estar en possessió del títol de doctor, llicenciat, grau o títol equivalent. En el 

cas de titulació estrangera s’haurà d’acompanyar de la convalidació pertinent.
c) No estar sotmès en cap causa d’incompatibilitat.»

Apartat 1, punt 3
Esmena 26
GP de Junts per Catalunya (9)
D’addició a l’apartat 3 del punt 1 de l’article 2

Article 2. Modificació parcial de la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals

1. Es modifica l’article 7 de la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals, que passa a tenir la relació següent: 

[...]
«3. Correspon al Consell de l’Audiovisual de Catalunya regular, convocar i re-

soldre un procediment públic de selecció de candidats per formar part del Consell 
de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. A més dels mèrits 
al·legats per ocupar el càrrec, els candidats han de presentar un projecte de gestió 
adequat al mandat marc que ha d’incloure necessàriament les directrius bàsiques de 
l’organització i de l’actuació empresarial en què, segons el seu criteri, s’ha d’inspirar 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.»



BOPC 397
29 de juliol de 2019

3.01.02. Proposicions de llei 44

Esmena 27
GP Socialistes i Units per Avançar (2)
De modificació del punt 3 de l’apartat 1 de l’article 2

Article 2. Modificació parcial de la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals

1. Es modifica l’article 7 de la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals, que passa a tenir la redacció següent: 

«Article 7. Composició del Consell de Govern i elecció dels membres que l’inte-
gren i del president o presidenta.

[...]
3. El Parlament ha d’enviar al Consell de l’Audiovisual de Catalunya la llista 

dels candidats a formar part del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals, en un nombre que ha d’ésser igual o superior al de les vacants 
existents. Els candidats han de presentar davant del Consell de l’Audiovisual de Ca-
talunya, en el termini de 30 dies, els mèrits que al·leguen per ocupar el càrrec, així 
com un projecte de gestió que ha d’incloure necessàriament les directrius bàsiques 
de l’organització i de l’actuació empresarial en què, segons el seu criteri, s’ha d’ins-
pirar la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. El Consell de l’Audiovisual 
de Catalunya ha d’emetre un informe sobre cadascun dels candidats relatiu a llur 
capacitat i idoneïtat per a ocupar el càrrec, i ha de trametre els dits informes al 
Parlament, abans de la compareixença i l’examen públic dels candidats davant la 
comissió que correspongui.

[...]

Apartat 1, punt 4
Esmena 28
GP Socialistes i Units per Avançar (3)
De supressió del punt 4 de l’apartat 1 de l’article 2

Article 2. Modificació parcial de la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals

1. Es modifica l’article 7 de la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals, que passa a tenir la relació següent: 

«Article 7. Composició del Consell de Govern i elecció dels membres que l’inte-
gren i del president o presidenta.

[...]
4. Un cop resolt el procediment de selecció, el Consell de l’Audiovisual de Ca-

talunya ha d’elevar al Parlament la llista de candidats en un nombre que pot ser su-
perior al de membres que han de ser elegits. Aquesta llista ha d’anar acompanyada 
d’un informe sobre cadascun dels candidats relatiu a la seva capacitat i idoneïtat per 
ocupar el càrrec. La llista i els informes s’han de trametre al Parlament abans de la 
compareixença i l’examen públic dels candidats davant la comissió parlamentària 
que correspongui.

[...]

Apartat 2
Esmena 29
GP de Junts per Catalunya (10)
De modificació i addició al punt 2 de l’article 2

Article 2. Modificació parcial de la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals

[...]
2. Es modifica l’apartat 2 de l’article 8 de la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que passa a tenir la redacció següent: 
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«2. Els membres del Consell de Govern tenen la condició d’alts càrrecs de l’Ad-
ministració de la Generalitat i resten subjectes a la legislació aplicable a aquests.

Als contractats d’alta direcció se’ls ha d’aplicar el mateix règim retributiu que 
els dels membres del Consell de Govern.»

Esmena 30
GP de Catalunya en Comú Podem (5)
D’addició al punt 2 de l’article 2

2. Es modifica l’apartat 2 de l’article 8 de la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que passa a tenir la redacció següent: 

«2. Els membres del Consell de Govern tenen la condició d’alts càrrecs de l’Ad-
ministració de la Generalitat i els és d’aplicació el règim retributiu d’aquests, tant 
quant a salari com quant a complements.»

Apartat 3
Addició nou punt 3 bis
Esmena 31
GP Socialistes i Units per Avançar (4)
D’addició d’un nou punt 3 bis a l’article 2

Article 2. Modificació parcial de la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals

5 bis. Es modifica l’apartat d de l’article 11, que passa a tenir la redacció següent: 
d) Nomenar i separar, a proposta del president o presidenta, en base al procedi-

ment públic de selecció previst al punt 2 d’aquest article, el personal directiu de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i de les seves empreses filials.

Esmena 32
GP de Catalunya en Comú Podem (12)
D’addició d’un punt 5 b a l’article 2

5 bis) Es modifica l’article 11 de la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, amb l’addició d’una lletra d’un paràgraf al final 
de la lletra d) que resta redactada de la següent manera

Article 11 (funcions del Consell de Govern)
d) Nomenar i separar el personal directiu de la Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals i de les seves empreses filials. Els nomenaments es faran a proposta de 
la presidència del Consell de Govern, a excepció del director/a de TVC i el director/a 
de Catalunya Ràdio, que hauran de partir d’un procediment públic previ de presen-
tació i de selecció basat en criteris professionals.

Apartats 4, 5 i 6
Esmena 33
GP Republicà (8)
De modificació

Article 2. 4, 5 i 6 Es modifica l’article 11 de la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que passa a tenir la redacció se-
güent: 

«Competències del Consell de Govern
El Consell de Govern té les funcions següents: 
a) Establir les directrius bàsiques de l’organització i l’actuació empresarial de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i de les seves empreses filials.
b) Proposar al Govern de la Generalitat la creació de noves empreses filials, la 

fusió per absorció, la dissolució i la liquidació d’empreses filials existents i la inver-
sió o desinversió en altres societats mercantils.
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c) Nomenar i separar discrecionalment el director o directora general de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals, d’acord amb el procediment i els criteris 
establerts per l’article 14.

d) Nomenar i separar, a proposta del director o directora general, el personal 
directiu de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i de les seves empreses 
filials.

e) Establir els mecanismes de participació en l’elaboració del contracte progra-
ma, que han d’incloure un informe preceptiu dels representants dels treballadors i 
del Consell Assessor de Continguts i de Programació.

f) Aprovar la proposta de contracte programa elaborada conjuntament amb el 
director o directora general, i vetllar perquè s’adeqüi al mandat marc aprovat pel 
Parlament.

g) Establir les directrius pertinents perquè la programació compleixi la missió de 
servei públic que té encomanada, d’acord amb el contracte programa.

h) Aprovar, a proposta del director o directora general, el pla d’activitats de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, i també el pla d’actuació de les seves 
empreses filials.

i) Aprovar la memòria anual relativa al desenvolupament de les activitats de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i de les seves empreses filials.

j) Aprovar, a proposta del director o directora general, les plantilles i l’organi-
grama de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i de les seves empreses 
filials, atenent criteris d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes.

k) Aprovar, a proposta del director o directora general, el règim de retribucions 
del personal de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i de les seves em-
preses filials.

l) Aprovar, a proposta del director o directora general, els comptes i els avant-
projectes de pressupost de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i de les 
seves empreses filials.

m) Aprovar, si escau, l’endeutament de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audio visuals prèviament a l’autorització dels òrgans competents de la Generalitat.

n) Requerir al personal directiu, en qualsevol moment, informació detallada i 
completa sobre qualsevol aspecte de la seva gestió.

o) Aprovar les directrius sobre l’emissió de publicitat en els mitjans de la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals.

p) Aprovar, a proposta del director o directora general, els criteris de la programa-
ció dels mitjans de comunicació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

q) Vetllar pel compliment de les quotes de producció, d’acord amb la regulació 
vigent i el contracte programa.

r) Conèixer i resoldre, en darrera instància, els conflictes que es plantegin amb 
relació al dret de rectificació.

s) Adquirir, disposar, alienar i gravar tota classe de béns mobles i immobles, 
i constituir, acceptar, modificar i extingir tota classe de drets personals i reals, 
d’acord amb el que disposa la normativa vigent.

t) Adquirir, gravar i alienar per qualsevol títol, dins els límits establerts per la 
llei; fer qualsevol operació sobre accions, obligacions o altres títols valors, i fer ac-
tes dels quals resulti la participació en altres societats, amb la concurrència a la 
seva constitució o bé amb la subscripció d’accions en augments de capital o altres 
emissions de títols valors.

u) Autoritzar l’atorgament de tota classe d’actes, contractes o negocis jurídics, 
amb els pactes, les clàusules i les condicions que consideri pertinent, d’acord amb 
el que estableix la normativa vigent.

v) Aprovar, si escau, les tarifes o els preus pels serveis que requereixin una con-
traprestació econòmica dels usuaris.
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w) Aprovar els informes que la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
hagi d’elevar al Parlament, al Consell de l’Audiovisual de Catalunya i, si escau, al 
Govern de la Generalitat.»

Apartat 4
Esmena 34
GP de Junts per Catalunya (11)
De modificació al punt 4 de l’article 2

Article 2. Modificació parcial de la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals

[...]
4. Es modifica la lletra f) de l’article 11 de la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que passa a tenir la redacció següent: 
«f) Aprovar la proposta de contracte programa, observant el compliment del con-

veni col·lectiu de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, garantir la par-
ticipació dels representants dels treballadors en l’informe previ preceptiu i vetllar 
perquè s’adeqüi al mandat marc aprovat pel Parlament.»

Addició d’un nou apartat

Esmena 35
GP de Catalunya en Comú Podem (6)
D’addició al final de la lletra k del punt 4 de l’article 2

k) Aprovar, a proposta del president o presidenta, el règim de retribucions del 
personal de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i de les seves empre-
ses filials, i observar el caràcter públic de les retribucions del personal directiu i del 
personal exclòs dels convenis de les empreses de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals, així com del personal d’empreses externes que presenten serveis a la 
Corporació.

Apartat 5
Esmena 36
GP de Junts per Catalunya (12)
De supressió al punt 5 de l’article 2

Article 2. Modificació parcial de la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals

[...]
5. S’addiciona una nova lletra y) a l’article 11 de la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, 

de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, amb la redacció següent: 
«y) Elaborar, executar i avaluar dos plans estructurals: un Pla de Participació, 

que fomenti la participació dels treballadors i treballadores en l’elaboració de l’estra-
tègia empresarial i en l’organització dels processos productius; i un Pla de Funcions 
que defineixi les estructures internes adients.»
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Apartat 6
Esmena 37
GP de Junts per Catalunya (13)
De modificació al punt 6 de l’article 2

Article 2. Modificació parcial de la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals

[...]
6. S’addiciona un nou apartat, el 2, a l’article 11 de la Llei 11/2007, d’11 d’octu-

bre, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, amb la redacció següent: 
«2. La proposta per nomenar els directors de TV3 i Catalunya Radio s’ha de fer 

d’acord amb un procediment públic de presentació i selecció de candidats anàleg al 
que estableixen l’apartat 3 de l’article 7.»

Esmena 38
GP Socialistes i Units per Avançar (5)
De modificació de l’apartat 6 de l’article 2

Article 2. Modificació parcial de la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals

6. S’addiciona un nou apartat, el 2, a l’article 11 de la Llei 11/2007, d’11 d’octu-
bre, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, amb la redacció següent: 

«2. La proposta per nomenar el personal directiu de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals i de les seves empreses filials a què es refereix la lletra d) de 
l’apartat anterior, s’ha de fer d’acord amb un procediment públic de presentació i 
selecció de candidats, aprovat prèviament pel Consell de Govern, per majoria abso-
luta, amb criteris de transparència. A més dels mèrits al·legats per ocupar el càrrec, 
els candidats han de presentar un projecte de gestió que ha d’incloure necessària-
ment les directrius bàsiques de l’organització i de l’actuació empresarial i, en el cas 
dels directors o directores dels mitjans, també hauran d’incloure les directrius bàsi-
ques que es proposen implementar per a la millora dels procediments per al compli-
ment de les missions inherents al servei públic de comunicació audiovisual.»

Esmena 39
GP de Catalunya en Comú Podem (7)
D’addició d’un punt 6 bis a l’article 2

6 bis) Es modifica l’article 13 de la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, amb l’addició d’una lletra v) que resta redactada 
de la següent manera: 

Article 13. Funcions del president o presidenta del Consell de Govern
v) Vetllar pel compliment de la legislació vigent pel que fa als drets laborals per 

part de les empreses proveïdores de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als, així com per garantir el caràcter públic dels imports econòmics dels contractes 
d’aquestes empreses, especialment aquelles contractades per assumir produccions 
externes i/o associades.

Apartat 9
Esmena 40
GP de Catalunya en Comú Podem (8)
D’addició d’un punt 9 bis a l’article 2

9 bis) Es modifica la lletra d) de l’article 21 de la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que resta redactada de la se-
güent manera: 

d) Establir les quotes de producció exigides per la normativa europea, l’estatal 
i la catalana, així com pels acords de producció interna recollits en els convenis 
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col·lectius de les empreses de la CCMA, que ha de complir cada mitjà, i també els 
criteris de selecció. Aquests criteris tindran en compte que les empreses seleccio-
nades compleixin la legislació vigent pel que fa als drets laborals dels treballadors 
i treballadores i els codis deontològics professionals.

Apartat 10
Esmena 41
GP de Junts per Catalunya (14)
De modificació al punt 10 de l’article 2

Article 2. Modificació parcial de la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals

[...]
10. Es modifica l’apartat 2 de l’article 34 de la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que passa a tenir la redacció següent: 
«2. Els directius consellers delegats i altres càrrecs directius de la Corporació 

Catalana de Mitjans Audiovisuals i de les seves empreses filials se sotmeten al con-
trol de la comissió parlamentària corresponent, per mitjà dels procediments esta-
blerts pels articles 192 i següents del Parlament de Catalunya, sens perjudici del 
control directe sobre el president o presidenta de la Corporació com a màxim res-
ponsable de l’entitat.»

Addició de nous punts

Esmena 42
GP Republicà (6)
D’addició d’un nou punt a l’article 2

Es modifica l’apartat 2 de l’article 5 de la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals, que passa a tenir la relació següent: 

«2. El president o presidenta del Consell de Govern també presideix la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals.»

Esmena 43
GP Republicà (9)
D’addició d’un nou punt a l’article 2 

Es modifica l’apartat 2 de l’article 12 de la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que passa a tenir la relació següent: 

«2. Els acords del Consell de Govern s’adopten per majoria dels membres de 
dret, excepte en els supòsits de l’article 11.c, d, e, f, g, k i l, en els quals es reque-
reix una majoria qualificada de dos terços. Si en una primera votació no s’assoleix 
aquesta majoria qualificada, cal fer una segona votació, una vegada han transcorre-
gut vint-i-quatre hores. Si en aquesta segona votació tampoc no s’assoleix la majoria 
de dos terços, cal fer-ne una tercera, que pot ésser en la mateixa sessió, en la qual 
els acords es poden adoptar per majoria simple.»

Esmena 44
GP Republicà (10)
D’addició d’un nou punt a l’article 2

Es modifica l’article 13 de la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals, que passa a tenir la relació següent: 

«El president o presidenta del Consell de Govern té les funcions següents: 
a) Representar la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals en tota mena 

d’actes públics davant el Parlament, el Govern de la Generalitat i les institucions 
representatives.
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b) Representar el Consell de Govern i vetllar perquè s’executin les decisions que 
pren.

c) Respondre, oralment o per escrit, les preguntes que li formuli la comissió de 
control parlamentari de l’actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals.

d) Requerir al Consell Assessor de Continguts i de Programació els informes pre-
ceptius i els que consideri pertinent de sol·licitar-li.

e) Convocar i fixar l’ordre del dia de les sessions ordinàries i extraordinàries del 
Consell de Govern.

f) Presidir les sessions del Consell de Govern.
g) Moderar el desenvolupament dels debats del Consell de Govern, suspendre’ls 

per causes justificades i aixecar-ne les sessions.
h) Dirimir, amb el seu vot de qualitat, les votacions que donin com a resultat un 

empat, amb la finalitat de fer possible l’adopció d’acords.
i) Coordinar els treballs de les comissions i les ponències del Consell de Govern.
j) Delegar en els consellers les funcions que consideri pertinents.»

Esmena 45
GP Republicà (11)
D’addició d’un nou punt a l’article 2

Es modifica l’article 14 de la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals, que passa a tenir la relació següent: 

«El director o directora general
1. El director o directora general de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-

suals és nomenat pel Consell de Govern, per mitjà de convocatòria pública prèvia, 
entre professionals amb prestigi i competència reconeguts.

2. El director o directora general té la condició de personal laboral d’alta direcció.
3. El director o directora general exerceix les funcions executives de la Corpora-

ció Catalana de Mitjans Audiovisuals, i assisteix a les sessions del Consell de Go-
vern amb veu però sense vot.

4. És aplicable al director o directora general el mateix règim d’incompatibilitats 
que el que s’aplica als membres del Consell de Govern.

5. En el cas que el càrrec de director o directora general resti vacant, les fun-
cions d’aquest han d’ésser assumides provisionalment, per un termini màxim de tres 
mesos, pel president o presidenta, o per la persona que aquest designi entre els mà-
xims directius de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.»

Esmena 46
GP Republicà (12)
D’addició d’un nou punt a l’article 2

Es modifica l’article 15 de la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals, que passa a tenir la relació següent: 

«Funcions del director o directora general
1. El director o directora general, al qual corresponen les facultats de l’alta di-

recció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, té les funcions següents: 
a) Complir i fer complir les disposicions que regulen la Corporació i els acords 

adoptats pel Consell de Govern en l’àmbit de les seves competències.
b) Elaborar, conjuntament amb el Consell de Govern, la proposta del contracte 

programa.
c) Elaborar i sotmetre a l’aprovació del Consell de Govern el pla d’activitats de 

la Corporació, els plans d’actuació de les seves empreses filials i la memòria anual.
d) Proposar al Consell de Govern el nomenament i el cessament del personal 

directiu, amb criteris de professionalitat, una vegada el Consell de Govern n’hagi 
ratificat la proposta.
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e) Ordenar la programació d’acord amb les directrius aprovades pel Consell de 
Govern.

f) Proposar al Consell de Govern les plantilles i els organigrames de la Corpora-
ció i les seves empreses filials i el règim de retribucions del personal.

g) Impulsar, orientar, coordinar i inspeccionar els serveis de la Corporació i de 
les seves empreses filials, i dictar les disposicions i les instruccions relatives al fun-
cionament i a l’organització interna, sens perjudici de les competències del Consell 
de Govern.

h) Actuar com a òrgan de contractació de la Corporació i de les seves empreses 
filials, sens perjudici, si escau, de la preceptiva autorització del Govern.

i) Autoritzar els pagaments i les despeses de la Corporació i de les seves empre-
ses filials, sens perjudici del que els estatuts d’aquestes empreses disposin i de la fa-
cultat de delegació.

j) Efectuar la representació ordinària de la Corporació per a comparèixer en ju-
dicis i en tota mena d’actuacions que no corresponguin al president o presidenta del 
Consell de Govern.

k) Sol·licitar, per mitjà del Consell de Govern, els informes que consideri per-
tinent que emeti el Consell Assessor de Continguts i de Programació.

l) Donar compliment al que disposa la Llei orgànica del dret de rectificació, amb 
relació als escrits de rectificació.

m) Atorgar, amb l’autorització prèvia del Consell de Govern, tota classe d’actes, 
contractes i negocis jurídics d’acord amb la normativa vigent.

n) Complir les altres funcions que, si escau, li delegui expressament el Consell 
de Govern.»

Esmena 47
GP Republicà (13)
D’addició d’un nou punt a l’article 2

Es modifica l’apartat 1 de l’article 16 de la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que passa a tenir la relació següent: 

«1. El Consell Assessor de Continguts i de Programació és l’òrgan assessor de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals en matèria de programació i de con-
tinguts. El Consell Assessor assisteix el Consell de Govern i el director o directora 
general en la definició i l’avaluació de les polítiques i les estratègies de programació 
dels diversos mitjans i serveis de la Corporació.»

Esmena 48
GP Republicà (14)
D’addició d’un nou punt a l’article 2

Es modifica de l’apartat 3 de l’article 20 de la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que passa a tenir la relació següent: 

«3. Els estatuts de les empreses filials de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals han d’establir les facultats de l’administrador o administradora únic amb 
relació a l’autorització de despeses, d’ordenació de pagaments i de contractació. 
Aquests estatuts també han de determinar les facultats reservades al director o di-
rectora general de la Corporació.»
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Esmena 49
GP Republicà (15)
D’addició d’un nou punt a l’article 2

Modificació de l’article 26 de la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, que passa a tenir la relació següent: 

«Seguiment de la programació
El director o directora general de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-

suals ha d’informar permanentment el Consell de Govern i el Consell Assessor de 
Continguts i de Programació sobre el compliment de les obligacions relatives a la 
programació que estableix el contracte programa.»

Esmena 50
GP Republicà (16)
D’addició d’un nou punt a l’article 2

Supressió de l’apartat 2 de l’article 32 de la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

Esmena 51
GP Republicà (17)
D’addició d’un nou punt a l’article 2

Addició d’un apartat 4 de l’article 34 de la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que passa a tenir la relació següent: 

«4. Els directors generals, consellers delegats i altres càrrecs directius de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals i de les seves empreses filials se sotmeten 
al control de la comissió parlamentària corresponent, per mitjà dels procediments 
establerts pels articles 192 i següents del Parlament de Catalunya, sens perjudici del 
control directe sobre el president o presidenta de la Corporació com a màxim res-
ponsable de l’entitat.»

Addició d’un nou article

Esmena 52
GP de Catalunya en Comú Podem (9)
D’addició d’un nou article 3

Article 3. Modificació parcial de la Llei 22/2005, del 29 de desembre, de la co-
municació audiovisual de Catalunya

1) S’addiciona un apartat 6 a l’article 125 de la Llei 22/2005, del 29 de desembre, 
de la comunicació audiovisual de Catalunya, del següent tenor literal: 

»6. Els fons patrimonials audiovisuals públics, en qualsevol suport, hauran de 
ser preservats pel corresponent organisme públic dipositari o titular del mateix, i no 
podran ser alienats ni subrogats a privats.»

2) Es modifica la lletra c de l’article 1 de la Llei 22/2005, del 29 de desembre, de 
la comunicació audiovisual de Catalunya, que resta redactat de la manera següent: 

«c) Producció pròpia: tots els continguts audiovisuals en què la iniciativa i la 
responsabilitat de l’enregistrament, o bé la propietat o els drets d’explotació, corres-
ponen al prestador de serveis de comunicació audiovisual que els difon de manera 
exclusiva o conjuntament amb d’altres prestadors de serveis de comunicació audio-
visual. En tot cas, aquesta difusió conjunta no es considera emissió en cadena sem-
pre que no superi un 25% de la programació»
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RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

Modificació de l’article 7 de la Llei 11/2007, de l’11 d’octubre, de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals

La ponència recomana un text transaccional amb les esmenes 21, 22, 23, 24 i 25 
i unes esmenes tècniques: 

«Article 7. Composició del Consell de Govern i elecció dels membres que l’inte-
gren i del president o presidenta

»1. El Consell de Govern és integrat per set membres, que han d’ésser persones 
amb mèrits professionals rellevants.

»2. Els membres del Consell de Govern són elegits pel Parlament, per una majo-
ria de dos terços, a proposta, com a mínim, de tres grups parlamentaris. Prèviament 
a la presentació de les propostes, els grups parlamentaris han d’haver escoltat les 
entitats i els grups més rellevants del sector audiovisual de Catalunya.

»3. El Parlament ha d’enviar al Consell de l’Audiovisual de Catalunya la llista de 
candidats a formar part del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals perquè en verifiqui la idoneïtat. El nombre de candidats de la llista pot 
ésser superior al de les vacants existents

»4. El Consell Audiovisual de Catalunya ha de verificar la idoneïtat dels candi-
dats atenent d’una manera especial a: 

»a) L’experiència dels candidats derivada d’haver exercit funcions d’administra-
ció, d’alta direcció, de control o d’assessorament, o funcions de responsabilitat simi-
lar en entitats públiques o privades, preferentment en el sector audiovisual.

»b) El projecte de gestió que han de presentar els candidats, que ha d’incloure ne-
cessàriament les directrius bàsiques de l’organització i de l’actuació en què, segons 
llur criteri, s’ha d’inspirar la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Aquest 
projecte ha d’ésser adequat al mandat marc de la Corporació.

»5. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha de fer un informe sobre la capa-
citat i idoneïtat de cadascun dels candidats a ocupar el càrrec valorant de manera 
concreta els requisits a què fa referència l’apartat 4. Aquests informes han d’ésser 
tramesos al Parlament abans de la compareixença i l’examen públic dels candidats 
davant la comissió parlamentària que correspongui. Una vegada acomplerts aquests 
tràmits, el Parlament elegeix els membres del Consell de Govern d’acord amb el que 
estableix l’apartat 2.

»6. El president o presidenta del Consell de Govern és elegit pel Parlament, per 
una majoria de dos terços, a proposta, com a mínim, de tres grups parlamentaris, 
d’entre els membres que integren el Consell de Govern.

»7. En els supòsits a què fa referència l’article 9.5, el membre substitut és elegit 
pel Parlament d’acord amb el procediment que estableix aquest article.

»8. El vicepresident o vicepresidenta del Consell de Govern, que és elegit pel 
mateix Consell de Govern d’entre els seus membres, exerceix les funcions que de-
termina l’article 13 bis.

»9. S’ha de garantir la representació paritària de dones i homes entre els mem-
bres del Consell de Govern, de manera que el nombre de membres de cap dels dos 
sexes no superi el 60% del conjunt de membres ni sigui inferior al 40%. Les pro-
postes de candidats que facin els grups parlamentaris han de tenir en compte que, 
d’acord amb aquest principi, la composició del Consell de Govern ha de complir 
sempre aquest requisit.

»10. S’ha de complir la paritat de gènere entre les persones que ocupen els càr-
recs de la presidència i la vicepresidència.

 Modificació de l’article 8 de la Llei 11/2007, de l’11 d’octubre, de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals

La ponència recomana l’adopció del text de la proposició de llei.
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Modificació de l’article 10 de la Llei 11/2007, de l’11 d’octubre, de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals

La ponència recomana l’adopció del text de la proposició de llei.

Modificació i addició (lletres y) i z)) de l’article 11 de la Llei 11/2007, de l’11 d’octu-
bre, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

La ponència recomana un text transaccional amb l’esmena 35 i una esmena tècnica: 
«f) Aprovar la proposta de contracte programa observant els convenis col·lectius 

de les empreses de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, garantir la par-
ticipació dels representants dels treballadors en l’informe previ preceptiu i vetllar 
perquè el contracte programa s’adeqüi al mandat marc aprovat pel Parlament.»

«k) Aprovar, a proposta del president o presidenta, el règim retributiu del per-
sonal de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i de les seves empreses 
filials, i observar les obligacions de transparència de les retribucions del personal di-
rectiu i del personal exclòs dels convenis de les empreses de la Corporació, i també 
del personal d’empreses externes que presten serveis a la Corporació.» 

«y) Elaborar, executar i avaluar dos plans estructurals: un pla de participació, 
que fomenti la col·laboració dels treballadors en l’elaboració de l’estratègia empresa-
rial i en l’organització dels processos productius; i un pla de funcions, que defineixi 
les estructures internes adients.»

«z) Regular i establir les regles pertinents per a convocar, tramitar i resoldre els 
procediments públics de selecció de candidats per a cobrir el càrrec de director o 
directora dels mitjans que gestionen el servei públic de comunicació audiovisual i, 
si escau, de l’altre personal directiu de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals i de les seves empreses filials.» 

Addició a l’article 13 de la Llei 11/2007, de l’11 d’octubre, de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals

La ponència recomana un text transaccional amb l’esmena 39: 
«v) Vetllar per garantir que les empreses proveïdores de la Corporació Catalana 

de Mitjans Audiovisuals compleixen la legislació vigent pel que fa als drets laborals, 
i també per a garantir que els imports econòmics dels contractes d’aquestes empre-
ses, especialment les contractades per a assumir produccions externes o les associa-
des, compleixen les obligacions de transparència.»

Modificació de l’article 16 de la Llei 11/2007, de l’11 d’octubre, de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals

La ponència recomana l’adopció del text de la proposició de llei.

Modificació de l’article 17 de la Llei 11/2007, de l’11 d’octubre, de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals

La ponència recomana l’adopció del text de la proposició de llei.

Addició d’un l’article 18 bis a la Llei 11/2007, de l’11 d’octubre, de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals

La ponència recomana l’adopció d’una esmena tècnica: 
«Article 18 bis. Elecció dels directors dels mitjans que gestionen el servei
»1. Els directors dels mitjans que gestionen el servei públic de comunicació au-

diovisual a què fa referència l’article 18.1 són elegits d’acord amb el procediment 
següent: 

»a) El Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals ha 
de regular i convocar un procediment públic de selecció de candidats per a cobrir el 
càrrec de director o directora dels mitjans.

»b) La convocatòria ha d’especificar els mèrits a valorar, entre els quals s’ha de 
considerar d’una manera especial l’experiència en l’exercici de funcions d’adminis-
tració, d’alta direcció, de control o d’assessorament, o funcions de responsabilitat 
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similar, en entitats públiques o privades, preferentment del sector audiovisual o dels 
mitjans de comunicació.

»c) El procés de selecció ha d’incloure obligatòriament una proposta d’objectius, 
que han de presentar els candidats, sobre l’organització i l’actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, tenint en compte el contracte programa.

»2. Correspon al Consell de Govern resoldre el procediment de selecció. Per a 
resoldre’l, el Consell de Govern pot comptar amb la participació d’experts indepen-
dents de prestigi reconegut en el sector audiovisual, designats d’acord amb els crite-
ris establerts per les normes que regulen el procediment públic de selecció.

»3. El nomenament i la separació dels directors dels mitjans que gestionen el 
servei públic de comunicació audiovisual es fa d’acord amb el que estableix l’article 
11.d.»

Addició a l’article 20 de la Llei 11/2007, de l’11 d’octubre, de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals

La ponència recomana l’adopció de l’esmena 29: 
«7. A les persones amb contracte d’alta direcció els és aplicable el mateix règim 

retributiu que el dels membres del Consell de Govern.»

Modificació de l’article 34 de la Llei 11/2007, de l’11 d’octubre, de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals

La ponència recomana un text transaccional amb l’esmena 41: 
«2. Els càrrecs directius de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i 

de les seves empreses filials se sotmeten al control de la comissió parlamentària 
corresponent, per mitjà dels procediments establerts pels articles 192 i següents del 
Reglament del Parlament de Catalunya, sens perjudici del control directe sobre el 
president o presidenta de la Corporació com a màxim responsable de l’entitat.»

Addició d’una disposició addicional 
La ponència recomana l’adopció d’un text transaccional amb l’esmena 56: 
Disposició addicional. Igualtat i paritat de gènere
Els òrgans a què fa referència aquesta llei no es poden constituir fins que no es 

compleixi el que determina la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de do-
nes i homes, i el que estableix la present llei en matèria d’igualtat i paritat de gènere.

TEXT PRESENTAT

Disposició transitòria. Renovacions pendents
El sistema d’elecció parlamentària dels membres del Consell de l’Audiovisual de 

Catalunya, del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als, dels presidents o presidentes d’ambdós organismes i dels membres del Consell 
Assessor de Continguts i de Programació de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals establert per aquesta llei és d’aplicació a les renovacions de càrrecs pen-
dents de realitzar en el moment de la seva entrada en vigor.

ESMENES PRESENTADES

Enmienda 53
GP de Ciutadans (4)
De modificación de la disposición transitoria única que pasa a tener el siguiente 
redactado 

Disposición transitoria única. Renovaciones pendientes.
El sistema de elección parlamentaria de los miembros del Consejo de Gobierno 

de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, del presidente de este orga-
nismo y de los miembros del Consejo Asesor de Contenidos y de Programación de 
la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales establecidos por esta ley es de 
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aplicación a las renovaciones de cargos pendientes de realizar en el momento de su 
entrada en vigor.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència recomana l’adopció del text de la proposició de llei.

TEXT PRESENTAT

Disposició final. Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l’endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de 

la Generalitat de Catalunya.

ESMENES PRESENTADES

No s’han presentat esmenes.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència recomana l’adopció del text de la proposició de llei.

Noves disposicions addicionals

Esmena 54
GP de Catalunya en Comú Podem (10)
D’addició d’una disposició addicional primera

Disposició addicional primera
En el termini de 6 mesos, el Govern determinarà, per via reglamentària, les con-

dicions en les quals es poden prestar serveis de comunicació audiovisual sense ànim 
de lucre, i més concretament, el règim aplicable a les llicències i a la comunicació 
prèvia, donant compliment al que preveu l’article 70 de la Llei 22/2005, de 29 de 
desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya, de reserva d’un espai pú-
blic de comunicació per als serveis de comunicació per part d’entitats sense ànim de 
lucre, amb criteris que garanteixin la igualtat, la llibertat i la concurrència d’acord 
amb el que es determini per reglament.

Esmena 55
GP de Catalunya en Comú Podem (11)
D’addició d’una disposició addicional segona

Disposició addicional Segona
En el termini de 6 mesos el Govern promourà els canvis reglamentaris pertinents 

per a regular que per a accedir a ajudes públiques, qualsevol mitjà de comunicació 
haurà d’acreditar que compleix la legislació vigent pel que fa als drets laborals dels 
treballadors i treballadores i els codis deontològics professionals.

Així mateix el Govern farà públiques les subvencions que destina als diferents 
mitjans de comunicació privats, especificant la quantia total i desagregada, així com 
la raó o motiu de la despesa realitzada.»

Esmena 56
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (5)
D’addició d’una disposició addicional segona

Disposició addicional segona
Els òrgans que es derivin de la present norma no es podran constituir fins donar 

compliment a la Llei 17/2015 d’igualtat efectiva de dones i homes pel que fa a la pa-
ritat mínima.
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Esmena 57
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (6)
D’addició d’una disposició addicional tercera

Disposició addicional tercera 
Les figures de co-presidència del Consell de l’Audiovisual de Catalunya i del 

Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals referides a 
la present norma s’entendran que ostenten les mateixes funcions i característiques 
de les referides a president o presidenta.

TEXT PRESENTAT

Preàmbul
La creació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals va representar 

una fita històrica en les institucions d’autogovern. I un important impuls a la pro-
moció de la llengua i la cultura catalanes, així com per a la indústria audiovisual.

L’audiovisual experimenta importants transformacions al llarg del temps, és per 
aquest motiu, que les lleis que regulen aquest sector s’han anat renovant amb els 
anys per tal revisar els models i definir la funció i les obligacions del servei públic.

Ara torna a ser un d’aquests moments. La revolució que ha provocat la digitalit-
zació en el camp de la comunicació ens obliga a establir un nou model de l’audio-
visual català. I amb la voluntat de preservar el potent llegat que hem rebut iniciem 
una reforma estratègica de les normes de l’audiovisual amb l’objectiu de liderar can-
vis profunds en aquest camp.

La Resolució 306/XI, apartat IV.3, i la Moció 13/XI i la Resolució 90/XII obli-
guen el Parlament a modificar la llei per retornar als criteris de governança que ins-
pirava la llei de 2007, és a dir, a la cultura parlamentària dels dos terços, d’amplis 
consensos. I obliguen a fer-ho en un curt termini de temps. Aquest termini respon 
a la pressió que ha existit perquè es prenguin mesures ràpides sobre la governança 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, però és massa breu per consen-
suar un nou model per a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. És per 
aquest motiu que la ponència conjunta que es va crear durant la legislatura passada 
per modificar la llei ha de seguir treballant per anar modificant el conjunt de la llei 
amb una visió de llarg termini. D’aquesta manera, presentant ara només modifica-
cions als articles que fan referència a la governança pretenem donar resposta a dues 
demandes que semblaven antagòniques. Per una banda la urgència respecte el que 
fa referència als òrgans de govern, per l’altra, la mirada llarga per fer una bona diag-
nosi i les reformes que aquesta requereixi per liderar el futur.

Aquesta proposició de llei estén també el seu àmbit d’aplicació al Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya, al qual s’han d’aplicar també, per un principi de cohe-
rència, els mateixos criteris de governança fonamentats en amplis consensos.

ESMENES PRESENTADES

No s’han presentat esmenes.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència recomana l’adopció del text de la proposició de llei amb una ade-
quació tècnica: 

La creació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals va representar 
una fita històrica en les institucions d’autogovern, i un important impuls a la promo-
ció de la llengua i la cultura catalanes, així com per a la indústria audiovisual. Tam-
bé ho va ésser la creació del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 82 de l’Estatut d’autonomia.
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L’audiovisual ha experimentat importants transformacions al llarg del temps. És 
per aquest motiu que les lleis que regulen aquest sector s’han anat renovant amb el 
pas dels anys per tal revisar els models i definir la funció i les obligacions del ser-
vei públic.

Ara torna a ésser un d’aquests moments. La revolució que ha provocat la digita-
lització en el camp de la comunicació obliga a establir un nou model de l’audiovisual 
català. I amb la voluntat de preservar el potent llegat rebut, es fa una reforma impor-
tant de les normes organitzatives de l’audiovisual, amb l’objectiu de liderar canvis 
profunds en aquest camp.

L’apartat IV.3 de la Resolució 306/XI, la Moció 13/XI i la Resolució 90/XII obli-
guen el Parlament a modificar les lleis del Consell de l’Audiovisual de Catalunya i 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per a tornar als criteris de gover-
nança que inspiraven les lleis anteriors, és a dir, a la cultura parlamentària dels dos 
terços, d’amplis consensos. I l’obliguen a fer-ho amb urgència. Aquesta urgència res-
pon a la necessitat que es prenguin mesures ràpides sobre la governança del Consell 
de l’Audiovisual de Catalunya i de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. 
Tanmateix, en aquests moments, no és possible consensuar encara un nou model per 
a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Per aquest motiu, el Parlament 
ha de continuar treballant per a anar modificant el conjunt de la llei amb una visió 
de llarg termini. D’aquesta manera, presentant ara només modificacions dels articles 
que fan referència a la governança, es pretén donar resposta a dues demandes que 
semblaven antagòniques. D’una banda, la urgència respecte als aspectes relatius als 
òrgans de govern i, de l’altra, la necessitat de disposar del temps suficient per a fer 
una bona diagnosi de les reformes requerides amb vista al futur.

TEXT PRESENTAT

Títol
Proposició de llei de modificació parcial de la Llei 2/2000, del 4 de maig, del 

Consell de l’Audiovisual de Catalunya

ESMENES PRESENTADES

Esmena 58
GP Republicà (1)
D’addició de modificació del títol de la proposició de llei, que passarà a dir-se 

«Proposició de llei de modificació parcial de la Llei 2/200, del 4 de maig, del 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya i de la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals» 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència recomana l’adopció de l’esmena 58 amb una adaptació tècnica: 
Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2000, del Consell de l’Audiovisual 

de Catalunya, i de la Llei 11/2007, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals.

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2019
David Mejía Ayra, GP Cs. Josep Riera i Font, GP JxCat. Adriana Delgado i Her-

reros, GP ERC. David Pérez Ibáñez, GP PSC-Units. Marta Ribas Frías, GP CatECP. 
Natàlia Sànchez Dipp, SP CUP-CC. Esperanza García González, SP PPC; diputats
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Predictamen

Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2000, del Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya, i de la Llei 11/2007, de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals

Preàmbul
La creació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals va representar 

una fita històrica en les institucions d’autogovern, i un important impuls a la promo-
ció de la llengua i la cultura catalanes, així com per a la indústria audiovisual. Tam-
bé ho va ésser la creació del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 82 de l’Estatut d’autonomia.

L’audiovisual ha experimentat importants transformacions al llarg del temps. És 
per aquest motiu que les lleis que regulen aquest sector s’han anat renovant amb el 
pas dels anys per tal revisar els models i definir la funció i les obligacions del ser-
vei públic.

Ara torna a ésser un d’aquests moments. La revolució que ha provocat la digita-
lització en el camp de la comunicació obliga a establir un nou model de l’audiovisual 
català. I amb la voluntat de preservar el potent llegat rebut, es fa una reforma impor-
tant de les normes organitzatives de l’audiovisual, amb l’objectiu de liderar canvis 
profunds en aquest camp.

L’apartat IV.3 de la Resolució 306/XI, la Moció 13/XI i la Resolució 90/XII obli-
guen el Parlament a modificar les lleis del Consell de l’Audiovisual de Catalunya i 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per a tornar als criteris de gover-
nança que inspiraven les lleis anteriors, és a dir, a la cultura parlamentària dels dos 
terços, d’amplis consensos. I l’obliguen a fer-ho amb urgència. Aquesta urgència res-
pon a la necessitat que es prenguin mesures ràpides sobre la governança del Consell 
de l’Audiovisual de Catalunya i de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. 
Tanmateix, en aquests moments, no és possible consensuar encara un nou model per 
a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Per aquest motiu, el Parlament 
ha de continuar treballant per a anar modificant el conjunt de la llei amb una visió 
de llarg termini. D’aquesta manera, presentant ara només modificacions dels articles 
que fan referència a la governança, es pretén donar resposta a dues demandes que 
semblaven antagòniques. D’una banda, la urgència respecte als aspectes relatius als 
òrgans de govern i, de l’altra, la necessitat de disposar del temps suficient per a fer 
una bona diagnosi de les reformes requerides amb vista al futur.

Capítol I. Modificació de la Llei 2/2000, del 4 de maig, del Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya

Article 1. Modificació de l’article 1 de la Llei 2/2000 
Es modifica l’apartat 1 de l’article 1 de la Llei 2/2000, del 4 de maig, del Consell 

de l’Audiovisual de Catalunya, que resta redactat de la manera següent: 
«1. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya és l’autoritat reguladora independent 

en l’àmbit de la comunicació audiovisual pública i privada. El Consell té personalitat 
jurídica pública pròpia i actua amb plena independència del Govern de la Generalitat 
i de les administracions públiques en l’exercici de les seves funcions. El Consell té 
autonomia orgànica i funcional i es regeix pel que disposa aquesta llei, per les dis-
posicions que la desenvolupen i pel seu estatut orgànic i de funcionament.» 

Article 2. Modificació de l’article 4 de la Llei 2/2000
Es modifica l’article 4 de la Llei 2/2000, del 4 de maig, del Consell de l’Audiovi-

sual de Catalunya, que resta redactat de la manera següent: 
«Article 4. Composició
»1. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya és integrat per cinc membres, d’en-

tre els quals s’elegeix un president o presidenta i un vicepresident o vicepresidenta.
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»2. Els membres del Consell són elegits pel Parlament per una majoria de dos 
terços, a proposta, com a mínim, de tres grups parlamentaris, d’entre persones de 
prestigi reconegut i contrastat i amb experiència professional en el sector audiovi-
sual, i que ofereixin garanties plenes d’independència.

»3. El president o presidenta del Consell és elegit pel Parlament, per una majoria 
de dos terços, d’entre els membres que integren el Consell.

»4. El vicepresident o vicepresidenta del Consell és elegit pel mateix Consell 
d’entre els membres que l’integren.

»5. S’ha de garantir la representació paritària de dones i homes entre els mem-
bres del Consell, de manera que el nombre de membres de cap dels dos sexes no 
superi el 60% del conjunt de membres ni sigui inferior al 40%. Les propostes de 
candidats que facin els grups parlamentaris han de tenir en compte que, d’acord 
amb aquest principi, la composició del Consell ha de complir sempre aquest requisit.

»6. S’ha de complir la paritat de gènere entre les persones que ocupen els càrrecs 
de la presidència i la vicepresidència.

»7. Els membres del Consell han de subscriure el codi ètic i de conducta del Con-
sell de l’Audiovisual de Catalunya.» 

Article 3. Modificació de l’article 6 de la Llei 2/2000
1. Es modifica l’apartat 2 de l’article 6 de la Llei 2/2000, del 4 de maig, del Con-

sell de l’Audiovisual de Catalunya, que resta redactat de la manera següent: 
«2. Els membres del Consell estan subjectes al règim d’incompatibilitats i de re-

tribucions, tant pel que fa al salari com als complements, dels alts càrrecs de l’Ad-
ministració de la Generalitat. La condició de membre del Consell és incompatible 
amb la condició de membre del Parlament o del Govern, amb l’exercici de qualsevol 
càrrec d’elecció o designació polítiques, amb el desenvolupament d’activitats en les 
administracions públiques i amb l’exercici de funcions de direcció o executives en 
partits polítics, organitzacions sindicals o empresarials.» 

2. Es modifica l’apartat 4 de l’article 6 de la Llei 2/2000, del 4 de maig, del Con-
sell de l’Audiovisual de Catalunya, que resta redactat de la manera següent: 

«4. Els membres del Consell han de presentar una declaració conforme no exer-
ceixen activitats professionals, mercantils o industrials que puguin ésser causa d’in-
compatibilitat o de conflicte d’interessos d’acord amb el que disposen, respectiva-
ment, els apartats 2 i 3 d’aquest article. També han de presentar una declaració de 
béns patrimonials, amb el detall de tots els béns, els drets i les obligacions de què 
són titulars, a la qual han d’adjuntar una còpia de la darrera declaració tributària de 
l’impost sobre la renda de les persones físiques que han presentat a l’Administració 
tributària.

3. S’afegeix un apartat, el 5, a l’article 6 de la Llei 2/2000, del 4 de maig, del 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya, amb el text següent: 

»5. El termini de presentació de les declaracions a què fa referència l’apartat 
4, i de la documentació que s’hi adjunti, és de tres mesos a comptar de la data de 
presa de possessió, i de tres mesos a comptar de la data de cessament. Tant les de-
claracions com la documentació que s’hi adjunti s’han d’inscriure i han de constar 
en el registre propi del Consell de l’Audiovisual de Catalunya.» 

Article 4. Modificació de l’article 8 de la Llei 2/2000
1. Es modifica l’apartat 2 de l’article 8 de la Llei 2/2000, del 4 de maig, de la Llei 

del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, que resta redactat de la manera següent: 
«2. El president o presidenta té la representació legal del Consell i les facultats 

de convocar i presidir les reunions del Ple del Consell. Sens perjudici de les facultats 
del president o presidenta, el Ple del Consell ha d’ésser convocat si així ho sol·liciten, 
com a mínim, la meitat dels seus membres.»
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2. Es modifica l’apartat 3 de l’article 8 de la Llei 2/2000, del 4 de maig, del Con-
sell de l’Audiovisual de Catalunya, que resta redactat de la manera següent: 

«3. Perquè el Ple del Consell es constitueixi vàlidament cal la presència, com a 
mínim, de la meitat dels seus membres. Tots els acords del Consell s’han d’adoptar 
en el Ple, i es requereix el vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres 
per a adoptar els acords següents: 

»a) Els que són per a aprovar i modificar el reglament orgànic i de funcionament 
del Consell.

»b) Els que són per a aprovar el projecte de pressupost.
»c) Els relatius a l’atorgament, l’extinció i la modificació de llicències i altres 

títols habilitants per a operar –inclosos, si escau, els relatius a llurs transmissions, 
arrendaments i altres modalitats de cessió.

»d) La imposició de sancions molt greus.
»e) L’aprovació de l’informe anual del Consell.»

3. S’afegeix un apartat, el 3 bis, a l’article 8 de la Llei 2/2000, del 4 de maig, del 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya, amb el text següent: 

«3 bis. A l’efecte del que estableixen els apartats 2 i 3, la meitat dels membres del 
Consell es determina pel primer nombre enter que resulti de dividir per la meitat el 
nombre de membres del Consell, d’acord amb l’article 4.1.»

4. S’afegeix un apartat, el 5, a l’article 8 de la Llei 2/2000, del 4 de maig, del 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya, amb el text següent: 

«5. El Consell es relaciona amb el Parlament per mitjà de la comissió parlamen-
tària que correspongui per raó de la matèria.» 

Article 5. Modificació de l’article 15 de la Llei 2/2000
Es modifica l’apartat 2 de l’article 15 de la Llei 2/2000, del 4 de maig, de la Llei 

del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, que resta redactat de la manera següent: 
«2. El Consell ha d’elaborar i aprovar amb caràcter anual el seu projecte de pres-

supost, que ha d’ésser tramès al Govern, per mitjà de la Mesa del Parlament, perquè 
sigui integrat en els pressupostos de la Generalitat, amb la deguda singularització, 
en una secció específica independent.» 

Capítol II. Modificació de la Llei 11/2007, de l’11 d’octubre, de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Article 6. Modificació de l’article 7 de la Llei 11/2007
Es modifica l’article 7 de la Llei 11/2007, de l’11 d’octubre, de la Corporació Ca-

talana de Mitjans Audiovisuals, que resta redactat de la manera següent: 
«Article 7. Composició del Consell de Govern i elecció dels membres que l’inte-

gren i del president o presidenta
»1. El Consell de Govern és integrat per set membres, que han d’ésser persones 

amb mèrits professionals rellevants.
»2. Els membres del Consell de Govern són elegits pel Parlament, per una majo-

ria de dos terços, a proposta, com a mínim, de tres grups parlamentaris. Prèviament 
a la presentació de les propostes, els grups parlamentaris han d’haver escoltat les 
entitats i els grups més rellevants del sector audiovisual de Catalunya.

»3. El Parlament ha d’enviar al Consell de l’Audiovisual de Catalunya la llista de 
candidats a formar part del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals perquè en verifiqui la idoneïtat. El nombre de candidats de la llista pot 
ésser superior al de les vacants existents.

»4. El Consell Audiovisual de Catalunya ha de verificar la idoneïtat dels candi-
dats atenent d’una manera especial a: 
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»a) L’experiència dels candidats derivada d’haver exercit funcions d’administra-
ció, d’alta direcció, de control o d’assessorament, o funcions de responsabilitat simi-
lar en entitats públiques o privades, preferentment en el sector audiovisual.

»b) El projecte de gestió que han de presentar els candidats, que ha d’incloure ne-
cessàriament les directrius bàsiques de l’organització i de l’actuació en què, segons 
llur criteri, s’ha d’inspirar la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Aquest 
projecte ha d’ésser adequat al mandat marc de la Corporació.

»5. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha de fer un informe sobre la capa-
citat i idoneïtat de cadascun dels candidats a ocupar el càrrec valorant de manera 
concreta els requisits a què fa referència l’apartat 4. Aquests informes han d’ésser 
tramesos al Parlament abans de la compareixença i l’examen públic dels candidats 
davant la comissió parlamentària que correspongui. Una vegada acomplerts aquests 
tràmits, el Parlament elegeix els membres del Consell de Govern d’acord amb el que 
estableix l’apartat 2.

»6. El president o presidenta del Consell de Govern és elegit pel Parlament, per 
una majoria de dos terços, a proposta, com a mínim, de tres grups parlamentaris, 
d’entre els membres que integren el Consell de Govern.

»7. En els supòsits a què fa referència l’article 9.5, el membre substitut és elegit 
pel Parlament d’acord amb el procediment que estableix aquest article.

»8. El vicepresident o vicepresidenta del Consell de Govern, que és elegit pel 
mateix Consell de Govern d’entre els seus membres, exerceix les funcions que de-
termina l’article 13 bis.

»9. S’ha de garantir la representació paritària de dones i homes entre els mem-
bres del Consell de Govern, de manera que el nombre de membres de cap dels dos 
sexes no superi el 60% del conjunt de membres ni sigui inferior al 40%. Les pro-
postes de candidats que facin els grups parlamentaris han de tenir en compte que, 
d’acord amb aquest principi, la composició del Consell de Govern ha de complir 
sempre aquest requisit.

»10. S’ha de complir la paritat de gènere entre les persones que ocupen els càr-
recs de la presidència i la vicepresidència.

Article 7. Modificació de l’article 8 de la Llei 11/2007
Es modifica l’apartat 2 de l’article 8 de la Llei 11/2007, de l’11 d’octubre, de la Cor-

poració Catalana de Mitjans Audiovisuals, que resta redactat de la manera següent: 
«2. Els membres del Consell de Govern tenen la condició d’alts càrrecs de la 

Generalitat i estan subjectes a llur règim retributiu, tant pel que fa al salari com als 
complements.»

Article 8. Modificació de l’article 10 de la Llei 11/2007
Es modifica l’apartat 2 de l’article 10 de la Llei 11/2007, de l’11 d’octubre, de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que resta redactat de la manera se-
güent: 

«2. El president o presidenta del Consell de Govern pot ésser separat del càrrec 
pel Ple del Parlament, per una majoria de dos terços i a iniciativa del Consell de Go-
vern acordada per dos terços dels seus membres amb la consideració prèvia de la co-
missió de control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.»

Article 9. Modificació de l’article 11 de la Llei 11/2007
1. Es modifica la lletra f de l’article 11 de la Llei 11/2007, de l’11 d’octubre, de 

la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que resta redactada de la manera 
següent: 

«f) Aprovar la proposta de contracte programa observant els convenis col·lectius 
de les empreses de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, garantir la par-
ticipació dels representants dels treballadors en l’informe previ preceptiu i vetllar 
perquè el contracte programa s’adeqüi al mandat marc aprovat pel Parlament.»
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2. Es modifica la lletra k de l’article 11 de la Llei 11/2007, de l’11 d’octubre, de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que resta redactada de la manera 
següent: 

«k) Aprovar, a proposta del president o presidenta, el règim retributiu del per-
sonal de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i de les seves empreses 
filials, i observar les obligacions de transparència de les retribucions del personal di-
rectiu i del personal exclòs dels convenis de les empreses de la Corporació, i també 
del personal d’empreses externes que presten serveis a la Corporació.» 

3. S’afegeix una lletra, la y, a l’article 11 de la Llei 11/2007, de l’11 d’octubre, de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, amb el text següent: 

«y) Elaborar, executar i avaluar dos plans estructurals: un pla de participació, 
que fomenti la col·laboració dels treballadors en l’elaboració de l’estratègia empresa-
rial i en l’organització dels processos productius; i un pla de funcions, que defineixi 
les estructures internes adients.»

4. S’afegeix una lletra, la z, a l’article 11 de la Llei 11/2007, de l’11 d’octubre, de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, amb el text següent: 

«z) Regular i establir les regles pertinents per a convocar, tramitar i resoldre els 
procediments públics de selecció de candidats per a cobrir el càrrec de director o 
directora dels mitjans que gestionen el servei públic de comunicació audiovisual i, 
si escau, de l’altre personal directiu de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals i de les seves empreses filials.» 

Article 10. Modificació de l’article 13 de la Llei 11/2007
S’afegeix una lletra, la v, a l’article 13 de la Llei 11/2007, de l’11 d’octubre, de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, amb el text següent: 
«v) Vetllar per garantir que les empreses proveïdores de la Corporació Catalana 

de Mitjans Audiovisuals compleixen la legislació vigent pel que fa als drets laborals, 
i també per a garantir que els imports econòmics dels contractes d’aquestes empre-
ses, especialment les contractades per a assumir produccions externes o les associa-
des, compleixen les obligacions de transparència.» 

Article 11. Modificació de l’article 16 de la Llei 11/2007 
1. Es modifica l’apartat 2 de l’article 16 de la Llei 11/2007, de l’11 d’octubre, de 

la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que resta redactat de la manera 
següent: 

«2. El Consell Assessor de Continguts i Programació és integrat per setze mem-
bres, elegits pel Parlament d’entre persones de prestigi reconegut, els quals han de 
representar la pluralitat de la societat catalana. Han d’haver-hi representats, com a 
mínim, els sectors professionals, els sectors educatius i les associacions cíviques, 
culturals i d’usuaris i els treballadors de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals. Els membres del Consell Assessor de Continguts i de Programació han d’és-
ser elegits pel Ple del Parlament per una majoria de dos terços.»

2. Es modifica la lletra b de l’apartat 3 de l’article 16 de la Llei 11/2007, de l’11 
d’octubre, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que resta redactada 
de la manera següent: 

«b) Convocar el Consell Assessor, a instància pròpia o del Consell de Govern, o 
a petició de la meitat dels membres del Consell Assessor, presidir i ordenar les ses-
sions del Ple i vetllar perquè s’executin les decisions que pren.»

Article 12. Modificació de l’article 17 de la Llei 11/2007 
Es modifica l’apartat 2 de l’article 17 de la Llei 11/2007, de l’11 d’octubre, de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que resta redactat de la manera se-
güent: 
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«2. Per a exercir les funcions consultives que li corresponen, el Consell Assessor 
de Continguts i de Programació ha d’elaborar un reglament de funcionament intern, 
que ha de regular el procediment per a l’elecció del president o presidenta, el règim 
de sessions i el procediment per a l’adopció d’acords.»

Article 13. Addició de l’article 18 bis a la Llei 11/2007
S’afegeix un article, el 18 bis, a la Llei 11/2007, de l’11 d’octubre, de la Corpora-

ció Catalana de Mitjans Audiovisuals, amb el text següent: 
«Article 18 bis. Elecció dels directors dels mitjans que gestionen el servei
»1. Els directors dels mitjans que gestionen el servei públic de comunicació au-

diovisual a què fa referència l’article 18.1 són elegits d’acord amb el procediment 
següent: 

»a) El Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals ha 
de regular i convocar un procediment públic de selecció de candidats per a cobrir el 
càrrec de director o directora dels mitjans.

»b) La convocatòria ha d’especificar els mèrits a valorar, entre els quals s’ha de 
considerar d’una manera especial l’experiència en l’exercici de funcions d’adminis-
tració, d’alta direcció, de control o d’assessorament, o funcions de responsabilitat 
similar, en entitats públiques o privades, preferentment del sector audiovisual o dels 
mitjans de comunicació.

»c) El procés de selecció ha d’incloure obligatòriament una proposta d’objectius, 
que han de presentar els candidats, sobre l’organització i l’actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, tenint en compte el contracte programa.

»2. Correspon al Consell de Govern resoldre el procediment de selecció. Per a 
resoldre’l, el Consell de Govern pot comptar amb la participació d’experts indepen-
dents de prestigi reconegut en el sector audiovisual, designats d’acord amb els crite-
ris establerts per les normes que regulen el procediment públic de selecció.

»3. El nomenament i la separació dels directors dels mitjans que gestionen el 
servei públic de comunicació audiovisual es fa d’acord amb el que estableix l’article 
11.d.» 

Article 14. Modificació de l’article 20 de la Llei 11/2007
S’afegeix un apartat, el 7, a l’article 20 de la Llei 11/2007, de l’11 d’octubre, de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, amb el text següent: 
«7. A les persones amb contracte d’alta direcció els és aplicable el mateix règim 

retributiu que el dels membres del Consell de Govern.» 

Article 15. Modificació de l’article 34 de la Llei 11/2007
Es modifica l’apartat 2 de l’article 34 de la Llei 11/2007, de l’11 d’octubre, de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que resta redactat de la manera se-
güent: 

«2. Els càrrecs directius de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i 
de les seves empreses filials se sotmeten al control de la comissió parlamentària 
corresponent, per mitjà dels procediments establerts pels articles 192 i següents del 
Reglament del Parlament de Catalunya, sens perjudici del control directe sobre el 
president o presidenta de la Corporació com a màxim responsable de l’entitat.» 

Disposició addicional. Igualtat i paritat de gènere
Els òrgans a què fa referència aquesta llei no es poden constituir fins que no es 

compleixi el que determina la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de do-
nes i homes, i el que estableix la present llei en matèria d’igualtat i paritat de gènere.

Disposició transitòria. Renovacions pendents
El sistema d’elecció parlamentària dels membres del Consell de l’Audiovisual 

de Catalunya, del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals, dels presidents d’ambdós organismes i dels membres del Consell Assessor 
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de Continguts i de Programació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
establert per aquesta llei és aplicable a les renovacions de càrrecs pendents de fer en 
el moment que entri en vigor.

Disposició final. Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya.

Proposició de llei de ports i de transport en aigües marítimes i 
continentals
202-00055/12

ESMENES A L’ARTICULAT

Reg. 42361; 43496; 43795; 43847; 43862; 43875 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori, 25.07.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 42361)

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

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 
que estableix l’article 118 del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a l’articulat de la Proposició de llei de ports i de transport en aigües marí-
times i continentals (tram. 202-00055/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del paràgraf primer de l’exposició de motius 

Aquesta llei, amb 246 articles, s’estructura sistemàticament en quatre llibres, di-
vidits en els respectius títols, capítols i seccions: el llibre primer conté les disposi-
cions generals; el segon està dedicat al sistema portuari; el tercer regula el transport 
en aigües marítimes i continentals, i el quart recull el règim de policia i sancionador.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació al paràgraf segon de l’apartat III de l’exposició de motius 

La part final conté dotze disposicions addicionals, sis disposicions transitòries, 
una disposició derogatòria i dues disposicions finals.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió al paràgraf vuitè de l’apartat V de l’exposició de motius 

El títol tercer, sota l’epígraf de «règim demanial i contractual», agrupa, d’una 
banda, els preceptes que constitueixen el marc jurídic del domini públic portuari i, 
de l’altra, els contractes administratius per a la construcció d’obres públiques por-
tuàries i la concessió de serveis de les infraestructures portuàries.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició al paràgraf desè de l’apartat V de l’exposició de motius 

La Llei configura aquest domini públic de manera que, un cop definits els béns 
que l’integren, se centra en la gestió d’aquest domini públic, en virtut dels títols de-
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manials propis d’aquest àmbit d’actuació, com són especialment la concessió dema-
nial i l’autorització, sempre basant-se en criteris d’utilització rendible i eficient.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició al paràgraf onzè de l’apartat V de l’exposició de motius 

En la línia de la necessària simplificació de tràmits, s’incorpora un sistema de lli-
cències i comunicacions i declaracions responsables per a l’exercici d’activitats eco-
nòmiques en les infraestructures portuàries sota la premissa del seu exercici lliure 
i en règim de competència real i efectiva per qualsevol persona física o jurídica que 
compleixi els requisits establerts.

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació de l’exposició de motius a l’apartat VI

El llibre tercer de la llei conté la regulació dels serveis de transport de passat-
gers, el seu règim de prestació i els requisits de prestació mitjançat un sistema de 
comunicacions prèvies.

Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació de l’exposició de motius a l’apartat VIII

La part final de la Llei resta integrada per un total de dotze disposicions addicio-
nals, sis de transitòries, una disposició derogatòria i dues de finals.

Esmena 8
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició a l’apartat 1 de l’article 15 

1. Les competències que en matèria de ports corresponen a la Generalitat s’exer-
ceixen pel Govern per mitjà del departament competent en matèria de ports i l’enti-
tat Ports de la Generalitat, d’acord amb el que estableixen aquesta llei i les normes 
reglamentàries que la despleguin.

Esmena 9
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió a l’apartat 2 de l’article 34

2. Són títols habilitants, d’acord amb aquesta llei, l’autorització i la concessió 
demanial, l’autorització per a la prestació de serveis específics, la llicència, la co-
municació d’activitats, les declaracions responsables i comunicacions prèvies, i els 
contractes per a la construcció d’obres públiques portuàries o de concessió de ser-
veis de les infraestructures portuàries subjectes a la normativa reguladora dels con-
tractes del sector públic.

Esmena 10
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació a l’apartat 3 de l’article 35

3. Si dels estudis a què es refereix l’apartat 2 es deriva la necessitat d’efectuar 
obres o actuacions essencials per a garantir la seguretat de la infraestructura, els 
serveis i les operacions no previstes en el títol o contracte concessional original, el 
departament competent en matèria de ports ha d’exigir a l’empresa concessionària 
l’execució amb el corresponent reequilibrament econòmic, si escau, d’acord amb la 
inversió prevista.
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Esmena 11
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació a l’apartat 2 de l’article 67

2. Els contractes per a la construcció i la gestió portuària faculten l’empresa con-
tractista per a ocupar el domini públic que resulti necessari per a executar-los, en 
els termes d’aquesta llei en matèria del règim econòmic i d’utilització del domini 
públic portuari.

Esmena 12
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió a l’apartat 1 de l’article 68

1. El termini de durada dels contractes de concessió per a la construcció d’obra 
pública portuària és el que es fixa en el plec de clàusules administratives particulars, 
sense que pugui excedir el raonablement necessari perquè l’empresa concessionària 
recuperi les inversions, amb un màxim de quaranta anys.

Esmena 13
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del títol de l’article 71

Article 71. Unificació de contractes

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2019
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC; portaveus

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 43496)

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

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 
118 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a l’articulat de la 
Proposició de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals (tram. 
202-00055/12).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’article 1 

«Article 1. Objecte
Aquesta llei té per objecte regular el sistema portuari i el transport de passatgers 

en aigües marítimes i continentals segons allò establert a l’article 140 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya.»

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un incís a l’apartat a de l’article 2 

«Article 2. Àmbit d’aplicació 
Aquesta llei s’aplica: 
a) Al sistema portuari competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya.
b) Al transport de passatgers en aigües marítimes i continentals, prestat a tí-

tol onerós mitjançant embarcacions dotades de mitjans mecànics de propulsió, que 
transcorre íntegrament per Catalunya.»
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Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un incís a l’apartat 1 de l’article 8 

«Article 8. Objecte i naturalesa 
1. El pla de ports és l’instrument per mitjà del qual es determinen les grans línies 

de planificació i ordenació de les infraestructures i els serveis del sistema portuari 
competència de la Generalitat de Catalunya, en el marc de les directius que esta-
bleix el planejament territori general.»

Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 1, de l’article 35 

«Article 35. Mesures per a l’adaptació de les infraestructures portuàries als efec-
tes del canvi climàtic

1. En el cas que l’administració competent en matèria de canvi climàtic realitzi 
una diagnosi sobre els efectes del canvi climàtic en el sistema portuari competència 
de la Generalitat de Catalunya, l’Administració portuària podrà requerir als gestors 
de les infraestructures portuàries l’avaluació que aquests efectes tinguin sobre la in-
fraestructura, els serveis i les operacions portuàries.»

Esmena 5
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’article 209

«Article 209. Import
L’import del cànon s’estableix sobre el volum de les activitats en una quantia de 

fins al 5% de la facturació en funció dels tipus d’activitat, del seu interès portuari, 
de la quantia de la inversió i dels beneficis previstos. Les activitats que es portin a 
terme pel foment de l’esport de la vela i d’altres esport nàutics, així com els ingressos 
per quotes de manteniment que hauran d’acreditar-se, en cap cas estaran subjectes 
al cànon d’activitat.»

Palau del Parlament, 18 de juliol de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, diputat, GP PSC-

Units

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 43795)

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

Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 118 del Re-
glament del Parlament, presenten les següents esmenes a l’articulat de la Proposi-
ció de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals (tram. 202-
00055/12).

Esmena 1
GP de Ciutadans
De supressió i addició a l’article 1

Article 1. Objecte
Aquesta llei té per objecte regular el sistema portuari de la Generalitat i el trans-

port de passatgers en aigües marítimes i continentals. sens perjudici de la regulació 
específica del port de Barcelona i del port de Tarragona.
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Esmena 2
GP de Ciutadans
D’addició a l’article 2

Article 2. Àmbit d’aplicació
Aquesta llei s’aplica: 
a) Al sistema portuari de la Generalitat.
b) Al transport de passatgers en aigües marítimes i continentals, prestat a tí-

tol onerós mitjançant embarcacions dotades de mitjans mecànics de propulsió, que 
transcorre íntegrament per Catalunya.

c) Resten exclosos de l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei els ports, les infraestruc-
tures i les instal·lacions marítimes d’interès nacional que conforme a la normativa 
bàsica en cada moment i que, en conseqüència, siguin competència exclusiva de 
l’Administració General de l’Estat.

Esmena 3
GP de Ciutadans
D’addició a l’article 4

Article 4. El sistema portuari
El sistema portuari de la Generalitat és configurat per les infraestructures por-

tuàries la gestió de les quals és competència de la Generalitat i pels serveis i les 
activitats que regula aquesta llei, com a prestacions que s’ofereixen al públic per a 
satisfer les operacions i les necessitats marítimes i portuàries.

Esmena 4
GP de Ciutadans
De modificació de l’article 31

Article 31. Concepte de domini públic portuari
1. El domini públic portuari és constituït pels drets de titularitat i/o les servituds 

d’utilització de les superfícies d’aigua, els terrenys, els béns i els drets de titularitat o 
d’utilització i pas de l’Administració portuària i afectats als serveis i usos portuaris 
i, en particular: 

a) Els béns de domini públic marítim adscrits a la Generalitat de Catalunya mit-
jançant el Reial decret 2876/1980, del 12 de desembre.

b) Sense perjudici de la titularitat dominical estatal del domini públic mariti-
moterrestre, les obres i les instal·lacions fixes que l’Administració portuària faci so-
bre el domini públic portuari i sobre el domini públic maritimoterrestre adscrit, i 
també els terrenys, les obres i les instal·lacions fixes que adquireixi conformement 
a dret, i les obres i les instal·lacions fixes d’ajuda a la navegació la construcció i la 
conservació de les quals es faci amb càrrec a recursos propis.

c) Les obres i les instal·lacions fixes construïdes pels concessionaris sobre el 
domini públic portuari i sobre béns de domini públic maritimoterrestre adscrit, i 
també els terrenys, les obres i les instal·lacions fixes adquirides per a ésser annexio-
nades als esmentats dominis, quan reverteixin a l’Administració portuària. Mentre 
no es produeix aquesta reversió, i sens perjudici de llur naturalesa i titularitat, res-
ten sotmeses a les potestats pròpies del domini públic portuari en allò que els sigui 
aplicable.

d) Els terrenys, les obres i les instal·lacions adscrits o que en el futur s’adscriguin 
a la Generalitat per a usos portuaris.

2. Els béns de domini públic portuari són imprescriptibles, inalienables i inem-
bargables.

3. La inscripció en el Registre de la Propietat del domini públic portuari i dels 
drets atorgats sobre aquest domini i la cancel·lació dels assentaments respectius 
s’han de dur a terme d’acord amb la legislació hipotecària.
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Esmena 5
GP de Ciutadans
De modificació de l’article 33

Article 33. Tècniques de garantia de la integritat del domini públic portuari
1. Les limitacions de la propietat sobre els terrenys contigus a la ribera del mar 

per raons de protecció del domini públic maritimoterrestre previstes en la legislació 
vigent de costes són plenament aplicables al domini públic maritimoterrestre sobre 
les que es trobin les infraestructures portuàries de competència de la Generalitat.

2. L’Administració portuària pot recuperar per si mateixa i en qualsevol moment 
la possessió dels béns de domini públic portuari. En el procediment de recuperació 
ha de requerir l’informe del municipi on s’emplacin els béns.

3. L’Administració portuària pot recuperar en via administrativa la possessió dels 
béns de domini públic portuari, quan decaiguin o desapareguin el títol, les condi-
cions o les circumstàncies que legitimaven l’ocupació per terceres persones.

Esmena 6
GP de Ciutadans
De modificació i addició a l’article 85

Article 85. Protecció portuària
1. Sens perjudici del que disposa la normativa de protecció de les infraestructu-

res crítiques i les respectives competències d’altres administracions públiques, cor-
respon a l’Administració portuària: 

a) L’exercici de les funcions d’autoritat de protecció portuària, en la forma esta-
blerta per la legislació sectorial sobre millora de la protecció portuària.

b) Efectuar i aprovar les avaluacions de protecció portuària, i aprovar, modificar 
o revisar els plans de protecció portuària, amb l’informe previ i vinculant del depar-
tament competent en matèria de seguretat.

c) Nomenar els oficials de protecció portuària.
c) Coordinar, executar i supervisar l’aplicació de les mesures establertes per la 

legislació sobre millora de la protecció dels vaixells i les instal·lacions portuàries 
davant l’amenaça d’actes il·lícits deliberats, sens perjudici de les competències de 
la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, de les competències d’altres ad-
ministracions públiques i d’altres òrgans de les administracions públiques, i de les 
responsabilitats que en aquesta matèria corresponen als usuaris i als concessionaris.

2. L’autoritat de protecció portuària ha de constituir, per a cadascun dels ports 
que gestiona, un comitè consultiu de protecció del port amb l’objectiu de prestar as-
sessorament en el desenvolupament dels procediments o les directrius tendents a la 
millora de la implantació de les mesures de protecció del port, de conformitat amb 
les normes organitzatives que aprovi la Generalitat de Catalunya. La Policia de la 
Generalitat - Mossos d’Esquadra n’ha de formar part, ateses les funcions de policia 
integral, incloses la protecció i la custòdia que exerceix en les infraestructures del 
sistema portuari, com també la policia local del municipi on es troba situat el port, 
d’acord amb les competències que li reconeix la legislació reguladora de les policies 
locals.

3. L’autoritat de protecció portuària ha de denegar l’entrada a tot vaixell que no 
subministri la informació sobre protecció establerta per la legislació sectorial, ex-
cepte si el vaixell n’està exempt per resolució de l’òrgan administratiu competent.

Esmena 7
GP de Ciutadans
De modificació de l’apartat 6 de l’article 101

6. Els plans directors urbanístics hauran de preveure els usos habitacionals, re-
sidencials, hotelers o altres tipologies d’usos i activitats turístiques dels artefactes i 
els que es permetin a les zones de serveis del port.
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Esmena 8
GP de Ciutadans
De modificació i addició a l’article 123

Article 123. Exempcions
Resten exempts de la taxa per ocupació privativa del domini públic portuari: 
a) La Creu Roja respecte a les activitats pròpies que té encomanada aquesta ins-

titució en matèria de salvament marítim.
b) Les entitats sense finalitats lucratives legalment constituïdes l’activitat de les 

quals estigui exclusivament vinculada a l’atenció de tripulants i passatgers.
c) L’Administració de la Generalitat, l’Administració General de l’Estat, l’Ad-

ministració local o les entitats que en depenen quan actuïn, en l’àmbit de les seves 
respectives competències, i porten a terme activitats de vigilància, de repressió de 
contraban, de salvament i de lluita contra la contaminació marina, les relacionades 
amb la defensa nacional, la inspecció i protecció del medi marí i costaner, protec-
ció dels recursos pesquers, lluita contra el tràfic il·lícit de drogues i la de seguretat 
pública.

d) L’ocupació realitzada conforme a l’ús habitual d’aquelles superfícies d’ús pú-
blic i gratuït com els accessos, vials i zones verdes. L’Autoritat portuària correspo-
nent haurà de determinar precisament aquestes superfícies.

Esmena 9
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou apartat 2 a l’article 209

Article 209. Import
1) L’import del cànon s’estableix sobre el volum de les activitats en una quantia 

de fins al 7% de la facturació en funció dels tipus d’activitat, del seu interès portuari, 
de la quantia de la inversió i dels beneficis previstos.

2) En cap cas, la quantia resultant de la suma de les quotes corresponents a la 
taxa per ocupació del domini públic portuari i el cànon per prestació de serveis po-
drà ésser superior al 15% de la facturació.

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Marina Bravo Sobrino, portaveu adjunta, GP Cs

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 43847)

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

Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 118 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a l’articu-
lat de la Proposició de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals 
(tram. 202-00055/12).

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

Aquesta llei té per objecte regular el sistema portuari i el transport de passatgers 
en aigües marítimes i continentals, sens perjudici de la regulació específica dels 
ports declarats d’interès general.

Esmena 2
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a la lletra a de l’article 2

a) Al sistema portuari de la Generalitat.
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Esmena 3
SP del Partit Popular de Catalunya
De modificació i addició de l’article 3

Article 3. Objectius
Les polítiques de la Generalitat en matèria de ports i de transport en aigües ma-

rítimes i continentals han de satisfer els següents objectius: 
a) Articular un sistema portuari que posi les infraestructures portuàries al servei 

de la promoció econòmica, industrial, logística, nàutico-esportiva, pesquera, turís-
tica i social del país.

b) Posar al servei dels operadors del sector l’organització administrativa i de 
gestió del sistema portuari de la Generalitat, amb especial atenció a la transparèn-
cia i la simplificació administrativa.

c) Fixar un règim jurídic contractual adequat pel foment de la col·laboració pú-
blico privada que es materialitzi en les inversions en les infraestructures i els serveis 
portuaris.

d) Promoure activitats nàutiques, d’esbarjo, esportives i culturals associades.
e) Integrar els ports en el seu entorn territorial i la seva vinculació a la resta d’in-

fraestructures de mobilitat.
f) Vetllar per la sostenibilitat ambiental de la infraestructura i de les activitats 

que s’hi desenvolupen, amb especial atenció al canvi climàtic.
g) Exercir les activitats de transport de passatgers en aigües marítimes i con-

tinentals de forma sostenible i segura per a les persones usuàries.
h) Establir un règim tributari del sistema portuari que garanteixi la viabilitat i 

sostenibilitat des del punt de vista econòmic financer i la generació de recursos sus-
ceptibles de ser reinvertits en la millora del propi sistema portuari.

Esmena 4
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a la lletra s de l’article 5 bis

s) Instal·lació portuària receptora de residus: tota instal·lació fixa, flotant o mòbil 
capaç de rebre deixalles generades per vaixells i residus de càrrega.

Esmena 5
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a l’article 6

Les característiques tècniques, els elements, els serveis, les activitats i altres re-
quisits que, amb caràcter mínim, han de tenir les infraestructures portuàries com-
petència de la Generalitat s’han de determinar per reglament, tenint en compte llur 
naturalesa o [...].

Esmena 6
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’una nova lletra f bis, de l’apartat 1 de l’article 9

[...], i també les limitacions a l’establiment de nous ports.
f bis) Les previsions en relació a l’evolució dels indicadors sobre el canvi climàtic.
g) La definició de les activitats [...].

Esmena 7
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a l’apartat 3 de l’article 10

3. Dins la zona de servei portuària, les zones corresponents a vials d’accés al 
port, vials interiors de lliure accés i qualsevol zona on no hi hagi restricció per a 
l’accés de vianants, i també les obres de defensa no utilitzables, tenen la considera-
ció de zones d’aprofitament públic i gratuït. Els títols concessionals han de deter-
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minades les zones d’ús i aprofitament públic. Aquestes zones no resten subjectes a 
l’impost de béns immobles, de conformitat amb la normativa reguladora de les fi-
nances locals.

Esmena 8
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a l’article 12

Els instruments de planejament urbanístic general i derivat aprovats inicialment 
que afectin la zona litoral de Catalunya han d’ésser informats per l’Administració por-
tuària de la Generalitat i per l’Administració General de l’Estat pel que fa als aspectes 
en què té competència, sens perjudici de la resta d’informes exigibles. El règim jurídic 
aplicable a aquests informes és el que regula la legislació urbanística per a les admi-
nistracions sectorials que han d’informar sobre els instruments de planejament.

Esmena 9
SP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de l’apartat 5 de l’article 13

5. Els plans directors urbanístics portuaris han de contenir, a més de la docu-
mentació establerta per la legislació urbanística, els documents següents: 

a) Els estudis tècnics justificatius, si escau.
b) La memòria econòmica i social, que ha d’incloure un apartat sobre l’impacte 

de gènere de les actuacions.
c) L’informe en què es determini l’ordenació detallada del sòl, amb esment es-

pecial dels usos admissibles en la zona de servei amb el nivell de detall propi d’un 
pla urbanístic derivat, i també la concreció de les característiques de les obres d’ur-
banització.

d) L’informe en què constin les comunicacions terrestres necessàries per a asse-
gurar l’accés adequat a la infraestructura i la connectivitat amb la resta del territori.

e) L’estudi d’avaluació [...].

Esmena 10
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’una nova lletra f bis, a l’apartat 5 de l’article 13

[...] l’avaluació ambiental del pla de ports.
f bis) Les mesures necessàries d’adaptació i mitigació del canvi climàtic.
g) La resta de documents que [...].

Esmena 11
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a l’apartat 1 de l’article 16

1. Correspon al Govern definir la política portuària mitjançant l’establiment dels 
principis i objectius del sistema portuari de la Generalitat.

Esmena 12
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a la lletra b, de l’apartat 2 de l’article 16

b) Dirigir i coordinar el sistema portuari de la Generalitat.

Esmena 13
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a la lletra f, de l’apartat 3 de l’article 16

f) Exercir, d’acord amb la normativa aplicable, les funcions de policia i de coor-
dinació dels serveis portuaris i de les activitats econòmiques en les infraestructures 
portuàries.
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Esmena 14
SP del Partit Popular de Catalunya
De supressió de l’apartat 4 de l’article 17

[...] i amb altres administracions i ens públics.
4. Ports de la Generalitat pot adquirir, d’acord amb les normes per les quals es 

regeix, fins i tot com a beneficiari d’expropiació forçosa, posseir, reivindicar, permu-
tar, gravar o alienar tota classe de béns i drets, concertar crèdits, subscriure contrac-
tes, establir i explotar obres i serveis, obligar-se, interposar recursos, exercir accions 
judicials i executar les activitats regulades per les lleis.

Esmena 15
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a l’apartat 2 de l’article 19 bis

2. Les persones que representen les administracions locals han d’ésser dues, com 
a mínim, en representació dels municipis en el terme municipal dels quals hi ha un 
port gestionat per Ports de la Generalitat, a proposta de les entitats municipalistes 
més representatives.

Esmena 16
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a l’apartat 4 de l’article 19 bis

4. A les reunions del Comitè Executiu assisteix un secretari, amb veu i sense vot, 
designat pel president entre el personal de Ports de la Generalitat.

Esmena 17
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’una nova lletra d bis a l’apartat 6, de l’article 19 bis

[...] la licitació dels contractes.
d bis) Proposar al conseller competent en matèria de port la persona a ocupar 

la Direcció General.
e) Autoritzar la inscripció [...].

Esmena 18
SP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de l’apartat 2 de l’article 20

2. El director general és nomenat pel conseller competent en matèria de ports, a 
proposta del Comitè Executiu de l’entitat.

Esmena 19
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a l’apartat 2 de l’article 27

2. El Consell de Ports funciona en Ple, en comissions, entre les quals ha de crear 
una comissió d’innovació i una comissió de vigilància del canvi climàtic, i en grups 
de treball.

Esmena 20
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició de noves lletres b bis i b ter a l’article 29

[...] desplegament d’aquesta llei.
b bis) Emetre informes sobre la fixació de tributs portuaris i preus privats.
b ter) Emetre informes sobre la constitució de consorcis.
c) Col·laborar amb l’Administració portuària [...].
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Esmena 21
SP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de l’apartat 3 de l’article 36

3. En el cas d’inici a sol·licitud de la persona interessada, el procediment per a 
atorgar el títol habilitant d’autorització o de concessió s’ha de resoldre i notificar a 
la persona interessada en el termini de sis mesos. El venciment del termini establert 
per a dictar i notificar la resolució expressa determina l’estimació de la petició.

Esmena 22
SP del Partit Popular de Catalunya
De supressió a l’apartat 3 de l’article 39

3. El termini del títol unificat resultant no pot ésser superior al de la mitjana arit-
mètica dels terminis pendents de cadascun dels anteriors, ponderat, a criteri de l’Ad-
ministració portuària, per la seva superfície, el volum de negoci i d’inversió pendent 
d’amortitzar, amb l’actualització corresponent.

Esmena 23
SP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de l’apartat 2 de l’article 43

2. La quantia de la garantia definitiva es fixa en un percentatge del 10% del més 
alt dels valors següents: 

a) El de la base imposable [...].

Esmena 24
SP del Partit Popular de Catalunya
De supressió de l’apartat 2 de l’article 50

2. El termini de la concessió no pot excedir els vint-i-cinc anys, llevat del cas 
que s’hagin de fer obres de singular importància, cas en el qual pot arribar fins als 
cinquanta anys. En tot cas, en la fixació del termini de cada concessió s’han de tenir 
en compte la inversió que s’hi ha de fer, el període d’amortització, el termini d’exe-
cució de les obres i instal·lacions que el titular concessional es compromet a fer-hi i 
l’impacte econòmic previsible sobre l’explotació portuària.

Esmena 25
SP del Partit Popular de Catalunya
De supressió de la lletra c, de l’apartat 1, de l’article 51

[...] l’empara del títol concessional vigent.
c) En el cas que la concessió sigui d’interès estratègic o rellevant per a l’Admi-

nistració portuària.
2. Les pròrrogues que [...].

Esmena 26
SP del Partit Popular de Catalunya
De supressió a l’apartat 2, de l’article 51

2. Les pròrrogues que possibilita aquest article les ha de demanar la persona ti-
tular de la concessió, i l’Administració portuària ha de valorar en tot cas la conve-
niència d’autoritzar-les, d’acord amb els termes i terminis establerts en el títol con-
cessional, sense que en cap cas la durada de la pròrroga excedeixi de la meitat del 
termini inicial.
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Esmena 27
SP del Partit Popular de Catalunya
De supressió a la lletra b de l’apartat 2, de l’article 58

b) La pèrdua de beneficis de l’activitat que sigui imputable al rescat durant el pe-
ríode pendent de complir, amb un màxim de tres anualitats.

Esmena 28
SP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de l’apartat 2 de l’article 59

2. Aquestes activitats econòmiques, que han de tenir un interès per a l’explotació 
de la infraestructura portuària, es poden exercir, amb caràcter general, [...].

Esmena 29
SP del Partit Popular de Catalunya
De supressió a l’apartat 4 de l’article 71

4. El termini de la concessió unificada no pot ésser superior al resultant de la 
mitjana dels terminis pendents de cadascuna d’elles, ponderat, a criteri de l’Ad-
ministració portuària, per la superfície, el volum de negoci i d’inversió pendent 
d’amortitzar, amb l’actualització corresponent.

Esmena 30
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a l’apartat 1 de l’article 73

[...] les seves instal·lacions i les diferents àrees de l’activitat, així com d’adaptació 
al canvi climàtic.

Esmena 31
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou apartat 4 a l’article 73

[...] poblacions de les zones properes al port.
4. L’Administració portuària en la protecció ambiental del domini públic ha de 

garantir la coordinació amb els ajuntaments afectats i amb la resta d’administra-
cions actuants en el litoral.

Esmena 32
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou apartat 4 a l’article 79

[...], atesa la importància de la zona com a corredor de cetacis.
4. Els titulars de vaixell i embarcacions amb sistema de propulsió o manteni-

ment que puguin afectar la qualitat de l’aire hauran d’adoptar les mesures tècniques 
i d’operació adients per reduir les emissions de gasos o partícules contaminants.

Esmena 33
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a la lletra a de l’apartat 4, de l’article 126

a) Bonificació per inversió: els contribuents que facin una inversió econòmica en 
el domini públic portuari consistent en obres vinculades a la potenciació de l’acti-
vitat nàutica esportiva que afectin la infraestructura portuària i la superestructura 
per a potenciar la millora i la qualitat del servei poden sol·licitar l’aplicació d’una 
bonificació de l’1% de la quota íntegra primària i, si escau, reduïda de la taxa per 
cada 200.000 euros objecte d’inversió. Aquesta bonificació es pot aplicar durant tot 
el termini concessional, sempre que s’hagi acordat i documentat prèviament el ter-
mini d’execució. En el supòsit que la inversió no es produís en el temps estipulat, la 
bonificació serà revertida per un tems igual al retard en la seva finalització.
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Esmena 34
SP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de la lletra d, de l’apartat 4 de l’article 126

d) Bonificació per foment de la nàutica lleugera o sense motor: els contribuents 
que destinin espais per al foment de la nàutica lleugera o sense motor poden sol·lici-
tar l’aplicació d’una bonificació del 95% del còmput dels metres quadrats destinats 
a aquesta activitat, amb l’obligació de repercutir-hi la bonificació. S’aplica sobre la 
part de la quota íntegra primària i, si escau, reduïda i bonificada que correspongui.

Per a obtenir aquesta bonificació, cal que la federació esportiva que correspongui 
certifiqui l’activitat realitzada.

Esmena 35
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’unes noves lletres g i h, a l’apartat 4, de l’article 126

[...] i, si escau, reduïda i bonificada que correspongui.
g) Bonificació de les superfícies d’ús públic i gratuït: les persones contribuents 

corresponents a ports esportius gestionats en la seva totalitat en règim de concessió, 
poden sol·licitar l’aplicació d’una bonificació del 50% en el còmput de la superfície 
no edificada que correspongui a accessos, vials, zones verdes i àrees d’ús públic i 
gratuït. S’aplica sobre la part de la quota íntegra primària i s’escau reduïda o boni-
ficada que correspongui.

h) Bonificació especial per manteniment de platges: els ports esportius gestio-
nats íntegrament en règim de concessió que participin activament en el manteniment 
dels trams de costa del seu entorn poden sol·licitar d’aplicació d’una bonificació 
del 5% de la quota íntegra primària i s’escau reduïda o bonificada de la taxa per 
cada 200.000 euros d’inversió en aquest manteniment, que no estigui previst a les 
obligacions concessionals. Aquesta bonificació es pot aplicar durant tot el termini 
concessional.

5. Es limita l’aplicació de reduccions, [...].

Esmena 36
SP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de l’article 209

L’import del cànon s’estableix sobre el volum de les activitats en una quantia de 
fins al 5% de la facturació en funció dels tipus d’activitat, del seu interès portuari, 
de la quantia de la inversió i dels beneficis previstos.

Esmena 37
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou article 209 bis

Article 209 bis. Bonificacions.
1. Bonificació per activitats de foment de l’esport. Les persones contribuents que 

duguin a terme activitats de foment de l’esport poden sol·licitar una bonificació del 
50% de la facturació de dites activitats en el còmput del cànon.

2. Bonificació per organització de regates i concursos. Les persones contribuents 
que organitzin regates i concursos poden sol·licitar una bonificació del 100% del 
cànon corresponent als ingressos d’aquestes activitats.

3. Bonificació per organització de cursos destinats a persones afectades per mi-
nusvàlues físiques i psíquiques. Les persones contribuents que organitzin cursos des-
tinats a persones afectades per minusvàlues físiques i psíquiques poden sol·licitar 
una bonificació del 100% del cànon corresponent als ingressos d’aquests cursos.
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Esmena 38
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou article 209 ter

Article 209 ter. Exempció 
Resten exempts del còmput del cànon aquells ingressos que efectuen els ocupants 

dels amarratges en concepte de subministrament d’energia i aigua i de manteniment 
de les instal·lacions comunes.

Esmena 39
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a l’apartat 1 de l’article 228

1. Les persones responsables de la gestió d’una infraestructura portuària, sens 
perjudici del que estableix la legislació de l’Estat en matèria de ports i marina mer-
cant, resten facultades per a denegar l’entrada, la prestació de serveis portuaris o la 
realització d’activitats econòmiques, en els supòsits següents: 

Esmena 40
SP del Partit Popular de Catalunya
De supressió dels apartat 5 i 6 de la disposició addicional setena

[...], inclosos els canals o vials navegables.
5. L’Ajuntament de Castelló d’Empúries, atenent la consideració de la marina 

d’Empuriabrava, com a sistema viari navegable integrat en el corresponent instru-
ment d’ordenació territorial o urbanística, exerceix les funcions de conservació, man-
teniment i vigilància del conjunt de la urbanització maritimoterrestre, inclosos els 
canals o vials navegables, en els termes que s’acordin amb l’Administració portuària.

6. L’Ajuntament de Roses, en el cas de la marina de Santa Margarida, i l’Ajunta-
ment de Castelló d’Empúries, en el cas de la marina d’Empuriabrava, han d’establir 
en les ordenances municipals respectives, en el marc de la legislació vigent en matè-
ria de finances locals, les taxes i altres tributs exigibles com a contraprestació de les 
tasques i les funcions que aquesta llei els atribueix, i també els derivats d’actuacions 
extraordinàries de conservació, reparació o rehabilitació dels elements de la urbanit-
zació maritimoterrestre, inclosos els canals o vials navegables.

7. Els titulars de les dàrsenes [...].

Esmena 41
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a la disposició final primera

Primera. Habilitació
1. Es faculta el Govern i el conseller competent en matèria de ports perquè, en 

el termini d’un any des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, dictin les disposicions 
necessàries per a desplegar i aplicar aquesta llei, i, especialment, per a dictar un re-
glament d’explotació i policia aplicable al conjunt de les instal·lacions integrades en 
el sistema portuari català i que tingui en compte les especificitats de cadascuna de 
les zones de gestió.

2. S’autoritza el conseller competent en matèria de ports perquè, en el termini 
d’un any des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, dicti les disposicions de desplega-
ment que siguin procedents en matèria de tributs portuaris, en els casos establerts 
per aquesta llei.
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Esmenes al preàmbul del projecte de llei de port i de transport en 
aigües marítimes i continentals
Esmena 42
SP del Partit Popular de Catalunya
De supressió del darrers tres paràgraf del preàmbul

[...] de vigilància de l’activitat.
La disposició addicional setena és de singular importància, ja que conté el marc 

jurídic aplicable a les marines interiors de Santa Margarida i Empuriabrava.
La Llei opta, a diferència de normes anteriors, per regular aquestes dues realitats 

portuàries de manera específica, com a infraestructures portuàries singulars, situa-
des en una urbanització marítim terrestre.

I en aquest context regulador s’atorga un important paper als ajuntaments res-
pectius, de manera que exerceixen les funcions de conservació, manteniment i vi-
gilància del conjunt de la urbanització marítim terrestre, inclosos els canals o vials 
navegables.

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, representant; Santi Rodríguez i Serra, diputat, 

SP PPC

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 43862)

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, David Cid Colomer, diputat del Grup Par-

lamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 118 
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a l’articulat de la Pro-
posició de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals (tram. 202-
00055/12).

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió del al paràgraf 7 de l’exposició de motius

A tall d’exemple, la necessitat d’un tractament adequat de la nàutica esportiva, 
que sens dubte és un element dinamitzador turístic del país, se situa com a factor es-
tratègic en els propers anys, que requereix una acció tendent a potenciar i optimitzar 
la utilització dels espais portuaris i llur rendibilitat, amb una gestió adequada que 
permeti incrementar el nombre d’operadors i d’usuaris que desenvolupin activitats 
generadores de valor mitjançant uns serveis portuaris eficients.

Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’una nova línia al cinquè paràgraf del Títol II de l’exposició de motius

I, en darrer terme, però no per això menys important, ans al contrari, la Llei as-
pira a garantir la sostenibilitat ambiental de les infraestructures portuàries i de les 
activitats que s’hi desenvolupen, donant compliment a la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, 
del canvi climàtic

Esmena 3
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició al punt f de l’article 3

f. Vetllar per la sostenibilitat ambiental de la infraestructura i de les activitats 
que s’hi desenvolupen en un context d’emergència climàtica
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Esmena 4
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació de l’article 35

Mesures per a l’adaptació i de les infraestructures portuàries i per la mitigació 
dels efectes del canvi climàtic

Esmena 5
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou punt a l’article 35

5. Els ports competència de la Generalitat de Catalunya hauran de prendre les 
mesures necessàries per l’electrificació en el termini de 4 anys des de l’entrada en 
vigor de la Llei

Esmena 6
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació del punt 1 l’article 73

L’Administració portuària ha de vetllar per la minimització de l’impacte ambien-
tal de l’activitat i la sostenibilitat del sistema portuari. A aquest efecte, ha d’aplicar 
criteris de prevenció, control i lluita contra la contaminació, d’estalvi de recursos, 
de protecció de l’entorn, de la reducció i reciclatge de residus, d’educació ambiental 
i de promoció de sistemes de gestió ambiental en les seves instal·lacions i les dife-
rents àrees de l’activitat.

Esmena 7
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació del punt 4 l’article 75

Els creuers, els titulars de vaixells i embarcacions amb sistemes de propulsió o 
de manteniment que puguin afectar la qualitat de l’aire han d’adoptar les mesures 
tècniques i d’operació per a reduir les emissions de gasos i partícules contaminants

Esmena 8
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou punt a l’article 76

Els Ports de la Generalitat de Catalunya hauran de complir el disposat a l’article 
21 de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic en el que es refereix als mit-
jans per a la prevenció i la lluita contra la contaminació.

Esmena 9
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació del punt 3 de l’article 81

L’Administració portuària pot impulsar actuacions de manteniment de platges i 
protecció dels trams de costa en l’entorn portuari substitutives del transvasament de 
sorra, n’incrementin l’efectivitat.

Esmena 10
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació del punt 3.f de l’article 86 

L’Administració portuària pot impulsar actuacions de manteniment de platges 
i protecció dels trams de costa en l’entorn portuari que, essent complementàries o 
substitutives del transvasament de sorra, n’incrementin l’efectivitat.
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Esmena 11
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació del punt 4.d de l’article 84 

La recepció dels residus generats per vaixells i embarcacions i de residus de càr-
rega i la seva recollida selectiva

Esmena 12
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació del punt 1 de l’Article 98

Als efectes d’aquesta llei, s’entén per servei de recepció de residus generats per 
vaixells i embarcacions i de residus de càrrega el servei que consisteix en la recolli-
da de les deixalles i els residus i, si escau, en l’emmagatzematge, la classificació i la 
preparació prèvia d’aquests a la zona de servei del port per a transportar-los a una 
instal·lació de tractament autoritzada per l’administració competent en la matèria. 
En tot cas, en el servei de recepció de residus s’ha de garantir una recollida selectiva 
i s’ha de prioritzar la reducció dels residus generats

Esmena 13
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació del punt a de l’article 123 

La Creu Roja respecte a les activitats pròpies que té encomanada aquesta insti-
tució en matèria de salvament marítim i totes aquelles Organitzacions No Governa-
mentals que realitzen tasques humanitàries i de rescat de persones.

Esmena 14
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació del punt b de l’article 137

La Creu Roja respecte a les activitats pròpies que té encomanada aquesta insti-
tució en matèria de salvament marítim i totes aquelles Organitzacions No Governa-
mentals que realitzen tasques humanitàries i de rescat de persones.

Esmena 15
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació del punt c de l’article 149

La Creu Roja respecte a les activitats pròpies que té encomanada aquesta insti-
tució en matèria de salvament marítim i totes aquelles Organitzacions No Governa-
mentals que realitzen tasques humanitàries i de rescat de persones.

Esmena 16
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació del punt c de l’article 156

La Creu Roja respecte a les activitats pròpies que té encomanada aquesta insti-
tució en matèria de salvament marítim i totes aquelles Organitzacions No Governa-
mentals que realitzen tasques humanitàries i de rescat de persones.

Esmena 17
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació del punt a de l’article 163

La Creu Roja respecte a les activitats pròpies que té encomanada aquesta insti-
tució en matèria de salvament marítim i totes aquelles Organitzacions No Governa-
mentals que realitzen tasques humanitàries i de rescat de persones.

Fascicle tercer
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Esmena 18
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’una Disposició Transitòria Setena

La Generalitat de Catalunya determina una moratòria de 10 anys de construcció 
de nous ports a partir de l’entrada en vigor de la present llei.

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP

SUBGRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 43875)

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

Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb 
el que estableix l’article 118 del Reglament del Parlament, presenten les següents 
esmenes a l’articulat de la Proposició de llei de ports i de transport en aigües marí-
times i continentals (tram. 202-00055/12).

Esmena 1
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació de l’Exposició de motius secció I 

I
La Generalitat de Catalunya té competència exclusiva sobre els ports situats en 

territori de Catalunya que no tinguin la qualificació legal d’interès general, en virtut 
del que disposa l’article 140 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.

Aquesta competència inclou en tot cas el règim jurídic, la planificació i la ges-
tió de tots els ports i instal·lacions portuàries; la gestió del domini públic necessari 
per a prestar el servei; el règim econòmic dels serveis portuaris, especialment les 
potestats tarifària i tributària, i la delimitació de la zona de serveis dels ports i la 
determinació dels usos, els equipaments i les activitats complementàries dins el re-
cinte portuari.

L’Estatut reforça, així, la competència exclusiva que l’article 9.15 de l’Estatut del 
1979 atribuïa a la Generalitat en aquesta matèria i a l’empara de la qual es va apro-
var la Llei 5/1998, del 17 d’abril, de ports de Catalunya, la primera manifestació nor-
mativa en aquesta matèria, que es va promulgar en desplegament de la competència 
assumida en l’Estatut, per a constituir el marc d’ordenació tant dels ports gestionats 
directament per l’Administració de la Generalitat, com dels construïts i explotats en 
règim de concessió administrativa.

La Llei 5/1998 va ser completada mitjançant el Reglament de policia portuària, 
aprovat pel Decret 206/2001, del 24 de juliol; el Reglament de desplegament de la 
Llei 5/1998, de 17 d’abril, de ports de Catalunya, aprovat pel Decret 258/2003, del 
21 d’octubre, i el Reglament de marines interiors de Catalunya, aprovat pel Decret 
17/2005, del 8 de febrer. Aquest conjunt de normes, que constitueixen el corpus le-
gislatiu portuari, ha ordenat el sistema portuari de Catalunya durant els últims anys. 
Encara que, en termes generals, els seus resultats poden qualificar-se de satisfacto-
ris, en l’actualitat, hi ha importants raons que aconsellen reformar el règim jurídic 
dels ports, amb la finalitat d’optimitzar aquest sector clau de les infraestructures.

En primer lloc cal fer esment de les circumstàncies territorials, econòmiques i 
socials, derivades del fet que Catalunya té una forta vinculació amb el mar, materia-
litzada en l’existència de ports esportius, pesquers, comercials, industrials i mixtos, 
amb un notable desenvolupament econòmic vinculat al turisme de qualitat massiu.
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En tots aquests àmbits hi ha dades objectives que revelen la transformació soferta 
pel sector portuari des de l’aprovació de la Llei 5/1998, amb una especial incidència 
en el fet que actualment el sistema portuari es troba sobresaturat d’infraestructures 
portuàries, de mitjana una cada 17 quilòmetres costa, i amb taxes d’ús de les embar-
cacions d’aproximadament 4 dies per any cal donar prioritat a la prestació de serveis 
respecte a la construcció de noves infraestructures.

A tall d’exemple, el model turístic de sol i platja íntimament lligat al luxe i a la 
nàutica esportiva ha arraconat la pràctica de la nàutica popular i de models no con-
taminants de nàutica com la vela dins del sistema portuari català, elititzant-ne les 
infraestructures i allunyant-les de les classes populars.

A tall d’exemple, la necessitat d’un tractament adequat de la nàutica esportiva, 
que sens dubte és un element dinamitzador turístic del país, se situa com a factor es-
tratègic en els propers anys, que requereix una acció tendent a potenciar i optimitzar 
la utilització dels espais portuaris i llur rendibilitat, amb una gestió adequada que 
permeti incrementar el nombre d’operadors i d’usuaris que desenvolupin activitats 
generadores de valor mitjançant uns serveis portuaris eficients.

El trànsit portuari pesquer també presenta signes que evidencien un procés de 
canvi. Un descens significatiu de les captures de pesca fresca descarregades en els 
ports de Catalunya ha motivat un procés integral de modernització de les llotges 
pesqueres, dirigit i coordinat per l’Administració portuària de la Generalitat, per tal 
d’aportar valor al procés de comercialització i fomentar una gestió professionalitza-
da i adequada a l’interès del sector pesquer.

Respecte al trànsit portuari comercial i industrial, es constata que, en els darrers 
anys, el nombre total de passatgers i de mercaderies que ha transitat pels ports de 
Catalunya ha evolucionat molt positivament, de manera que aquestes infraestructu-
res portuàries poden esdevenir un instrument rellevant en el desenvolupament eco-
nòmic del país per l’aportació que fan a l’economia productiva.

Aquest increment generalitzat de l’activitat econòmica als ports catalans ha por-
tat aparellada més presència de la iniciativa privada en aquestes infraestructures, la 
qual cosa ha provocat una millora en la quantitat i la qualitat dels serveis i les acti-
vitats oferts al públic i un reforç notable en els nivells de competència ha estat ínti-
mament lligat a l’entrada massiva del sector privat en la gestió del sistema portuari 
català. Un procés de privatització encoberta que situa les infraestructures portuà-
ries del Principat de Catalunya al servei dels interessos privats i no al servei dels 
interessos reals del territori i de les classes populars.

D’altra banda, en aquest període també s’han produït canvis de caràcter qualita-
tiu en els trànsits portuaris associats als vaixells, als passatgers i a les mercaderies. 
En efecte, les instal·lacions portuàries de Catalunya comencen a ésser destinació i 
base d’embarcacions d’esbarjo de grans eslores, d’entre vint i seixanta metres, que 
representen una amenaça per a la nàutica popular i un increment de les pressions 
sobre el medi marí i atmosfèric adjacents als ports un mercat que fins avui era aliè 
als ports catalans. La presència d’aquest tipus d’embarcacions exigeix una aposta 
clara del Govern de la Generalitat per la protecció del model nàutic local i popular 
enfront a processos de turisme massiu i massificador que esborra la tradició nàuti-
ca del país. importants obres de remodelació en les infraestructures portuàries per 
a satisfer aquesta demanda incipient.

Així mateix, els ports de Catalunya han experimentat un creixement desregulat 
són un punt de referència en el mercat internacional de creuers turístics. Aquesta 
nova modalitat de trànsit portuari esdevé un dels principals emissors de contami-
nants sobretot d’òxids de nitrogen i partícules en suspensió que tenen un impacte crí-
tic sobre la qualitat de l’aire i sobre la salut de les persones reclama dotar els ports 
d’estacions marítimes modernes i segures per a donar un servei eficient als passat-
gers i per tant, reclama establir límits al seu creixement i una normativa ambiental 
més estricte per protegir la qualitat ambiental del litoral català.
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Alhora, el desenvolupament exponencial del sector turístic en el sistema portuari 
català fonamentat en l’ús massiu de combustibles fòssils contribueix significativa-
ment a agreujar la crisi ecològica i climàtica arreu dels Països Catalans i del plane-
ta. Tant és així que l’actual sistema portuari al Principat de Catalunya no disposa 
dels instruments de planificació, adaptació i mitigació del canvi climàtic per tal de 
complir amb els objectius de reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle 
establerts en la Llei de Canvi Climàtic.

El transport de mercaderies també es consolida progressivament en els ports co-
mercials, la qual cosa, sens dubte, comporta noves necessitats d’espai per a les em-
preses del sector.

Aquesta suma de circumstàncies aconsella reformar la legislació portuària de 
Catalunya per a donar resposta als nous reptes que presenta aquest sector i reforçar 
la concepció dels ports com a operadors econòmics i prestadors de serveis.

La reforma i actualització del corpus legislatiu català en matèria portuària s’ins-
criu també en un context de canvi que la fa necessària i inajornable.

És el cas, a tall d’exemple, de la regulació de les tarifes per serveis portuaris; com 
a conseqüència de la doctrina elaborada pel Tribunal Constitucional sobre el con-
cepte de prestació patrimonial de caràcter públic i les seves relacions amb el principi 
de reserva de llei, es va promulgar el text articulat de les taxes aplicables, aprovat 
pel Decret legislatiu 2/2010, del 3 d’agost, que regula les prestacions esmentades 
d’acord amb els conceptes i principis rectors del dret tributari, el contingut del qual 
s’incorpora, a mode de codificació, pràcticament de manera íntegra, a aquesta llei.

En aquest mateix ordre de coses, altres reformes normatives, que afecten matè-
ries tan vinculades amb l’ordenació del ports com són les relatives al patrimoni de 
les administracions públiques, la contractació pública, la protecció del medi ambient 
i la seguretat dels ports, especialment les promulgades en l’àmbit europeu, han su-
perat el marc establert per la Llei 5/1998.

Esmena 2
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació de l’Exposició de motius secció II 

II
En l’àmbit portuari, la promulgació d’aquesta llei ha de permetre actualitzar els 

principis de la política portuària de la Generalitat, adequant-los a la realitat present 
i projectant-los a la futura, de manera que resti garantida una adequada ordenació 
de la matèria.

A aquest respecte els objectius de l’ordenació portuària a Catalunya són, en pri-
mer lloc, i amb caràcter general, l’articulació d’un sistema portuari adaptat a les 
noves realitats socioeconòmiques, de manera que les infraestructures portuàries es 
posin al servei de la promoció econòmica, industrial, turística i social del país que 
es posi al servei dels interessos del territori i de les classes populars, un sistema por-
tuari adaptat als reptes que suposa la crisi ecològica i climàtica, descarbonitzats, 
autosuficients energèticament i element actiu en la recuperació dels ecosistemes li-
torals i marins.

En segon terme, el de fixar un règim jurídic contractual adequat per al foment 
de les inversions en les infraestructures i els serveis portuaris sense perdre de vista 
la necessitat de simplificar, des del punt de vista administratiu, la relació entre els 
operadors del sector i l’Administració portuària.

En aquesta mateixa línia d’actuació és un objectiu de la Llei l’establiment de 
mesures que impulsin la promoció de les activitats nàutiques, d’esbarjo i esportives 
respectuoses amb el medi ambient i accessibles a les classes populars.

I, en darrer terme, però no per això menys important, ans al contrari, la Llei as-
pira a garantir la sostenibilitat ambiental la reducció i la reparació integral dels im-
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pactes ambientals generats per de les infraestructures portuàries i de les activitats 
que s’hi desenvolupen.

Esmena 3
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió a l’Exposició de motius secció IV

IV
El llibre primer, relatiu a les disposicions generals, conté un dels elements més 

innovadors de la Llei; es tracta del concepte de sistema portuari, configurat per totes 
les infraestructures portuàries situades en el territori de Catalunya i els serveis i les 
activitats que regula la Llei com a prestacions que s’ofereixen al públic per a satisfer 
les operacions i les necessitats marítimes i portuàries.

Aquesta categorització, en termes de sistema, al marge de coadjuvar a definir 
amb precisió l’àmbit d’aplicació de la Llei, pel que fa al seu vessant portuari, dota 
les infraestructures i els serveis portuaris d’un element cohesionador i alhora verte-
brador de les polítiques que es projecten sobre aquest sistema portuari.

L’àmbit d’aplicació de la Llei es completa amb la referència als serveis de trans-
port en aigües marítimes i continentals prestats a títol onerós mitjançant embarca-
cions dotades de mitjans mecànics de propulsió que transcorrin íntegrament per 
Catalunya.

Un altre dels elements destacable d’aquest llibre primer és l’enumeració dels ob-
jectius que han de satisfer les polítiques que s’apliquin a Catalunya en matèria de 
ports i transport de passatgers en aigües marítimes i continentals, en els termes 
enunciats en aquesta exposició de motius.

Finalment, cal esmentar un altre dels aspectes que la Llei aporta com a novetat; 
es tracta del fet que els ports esportius s’identifiquen per categories, d’acord amb el 
nivell i la qualitat de les seves instal·lacions i dels serveis que ofereixen.

Es tracta, en suma, d’aplicar als ports esportius un sistema de classificació anàleg 
al que existeix en els establiments hotelers. Aquesta qüestió, que queda merament 
enunciada, i pendent del que es desplegui per reglament, ha d’ésser un element dina-
mitzador dels ports esportius, en termes de qualitat i serveis als usuaris, incentivant 
la competència entre instal·lacions d’aquestes característiques.

Esmena 4
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació a l’Exposició de motius secció V

El llibre segon esdevé el nucli central de la llei, per extensió i, molt especialment, 
pel fet que con figura els diferents aspectes del sistema portuari: enunciat d’acord 
amb els cinc títols en els que s’estructura, tracta de la planificació, l’ordenació i la 
construcció, de l’organització administrativa portuària de la Generalitat, del règim 
demanial i contractual, dels serveis en el sistema portuari i, finalment, del règim 
econòmic financer del sistema portuari.

Com s’ha assenyalat anteriorment, un cop consolidat un sistema portuari amb 
un nombre suficient excessiu d’infraestructures, la llei ha de posar la seva atenció 
no tant en l’eventual construcció de noves instal·lacions sinó, fonamentalment, en la 
seva planificació, ordenació i gestió.

Pel que fa la planificació, la llei consolida la figura del Pla de ports com l’instru-
ment per mitjà del qual es determinen les grans línies de planficació i ordenació de 
les infraestructures i els serveis del sistema portuari, en el marc de les directrius que 
estableix el planejament territorial general.

D’altra banda, pel que fa als aspectes urbanístics, el plantejament és novedós, ja 
que la llei crea la gura del Pla director urbanístic portuari, mitjançant el qual s’or– 
dena la zona de servei d’un port i que participa d’una doble naturalesa, per una ban– 
da urbanística però també de pla portuari.
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L’organització administrativa portuària de la Generalitat es regula en el títol 
II d’aquest llibre II, que disposa que les competències en matèria de ports s’exercei-
xen mitjançant el Departament competent en matèria de ports i transports i l’entitat 
de dret públic Ports de la Generalitat, ambdós amb la consideració d’administració 
portuària.

Aquest és un altre dels elements destacables de la llei, en tant en quant es defi-
neix una nova organització administrativa portuària, que ha de fer possible la im-
plantació d’un model únic de gestió portuària, a càrrec de Ports de la Generalitat, 
sense perjudici de les especificitats pròpies que cal preveure en funció de la diferent 
tipologia portuària i de gestió.

Així mateix, es crea el Consell Social Portuari i Marítim que és l’òrgan de par-
ticipació de la societat civil de Ports de la Generalitat com a òrgan de consulta i as-
sessorament en matèria portuària adscrit al departament competent en matèria de 
ports que està cridat a ser l’ens que garanteixi un grau de relació permanent entre el 
sector i l’Administració portuària.

El títol tercer, sota l’epígraf de règim demanial i contractual agrupa, d’una ban-
da, els preceptes que constitueixen el marc jurídic del domini públic portuari i, d’al-
tra, els contractes administratius per a la construcció d’obres públiques portuàries i 
la gestió de les infraestructures portuàries.

Pel que fa al domini públic portuari cal tenir en compte que es configura en base 
a dues premisses: la titularitat pública dels béns i la seva afectació al desenvolupa-
ment de les operacions portuàries, amb una gestió que s’ha de basar en principis 
d’efociència i rendibilitat, sense oblidar que cal preservar la seva integritat i carac-
terístiques naturals, en tant que inscrit en l’àmbit del domini públic marítim terres-
tre, és a dir, en un patrimoni públic natural d’alt valor ambiental.

La llei configura aquest domini públic de forma que, un cop definits els béns 
que l’integren, l’èmfasi es posa sobre la gestió d’aquest domini públic, en virtut dels 
títols demanials propis d’aquest àmbit d’actuació, com són la concessió demanial i 
l’autorització, sempre en base a criteris d’utilització rendible i eficient.

En la línia de la necessària simplificació de tràmits, s’incorpora un sistema de 
llicències i comunicacions per a l’exercici d’activitats econòmiques en les infraes-
tructures portuàries sota la premissa del seu exercici lliure i en règim de competèn-
cia real i efectiva per qualsevol persona física o jurídica que reuneixi els requisits 
establerts.

El capítol IV d’aquest títol tercer del llibre II conté les determinacions de la llei 
en matèria de contractes administratius per a la construcció d’obres públiques por-
tuàries o la gestió de les infraestructures portuàries.

El punt de partida és la consideració de les activitats regulades com a operacions 
d’obra pública o de servei públic, en els termes establerts en la llei, amb necessària 
remissió a les normes de contractació del sector públic.

Pel que fa les especialitats establertes en la llei responen a l’objectiu de fixar les 
bases d’un sistema concessional més flexible i incentivador de les inversions. Un 
dels objectius estratègics de la nova llei és el de configurar un règim concessional 
pels ports esportius i les dàrsenes esportives que, sempre en el marc de la normati-a 
sobre contractes del sector públic, aporti solucions a les problemàtiques que les di-
ferents conjuntures pugin generar.

A tall d’exemple, en el cas dels terminis concessionals, es preveu, tant en aquest 
àmbit contractual com en el demanial, la seva adequació no només pels casos en 
què estigui prevista en el títol concessional, sinó, especialment, quan s’aborden in-
versions rellevants per part de l’empresa gestora, i sempre per garantir la viabilitat 
de la instal·lació.

En un altre ordre de coses, mereixen especial menció els aspectes ambientals. 
D’una banda, la referència al canvi climàtic, i en concret al fet que l’Administració 
portuària, d’acord amb el que determini la normativa en aquesta matèria, pugui re-
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querir a les entitats gestores de les infraestructures portuàries l’elaboració d’estudis 
tècnics sobre la modificació del clima marítim i el seu efecte sobre les infraestruc-
tures, els serveis i les operacions portuàries, i prendre les mesures que en cada cas 
resultin escaients que estableix límits de reducció de les emissions de CO2 a les in-
fraestructures portuàries, l’obligació de crear un pla d’adaptació al canvi climàtic i 
una taxa a les emissions d’òxids de nitrogen per fer front a l’impacte de la combus-
tió de residus fòssils sobre el canvi climàtic. Alhora la llei preveu una estratègia de 
reducció de les emissions contaminants i del contingut de sofre en els combustibles 
per a ús marítim.

I, d’altra, el tractament en l’àmbit d’aquest domini públic portuari, d’aspectes 
com els dragatges, els abocaments o la gestió dels residus i altres elements conta-
minants.

El títol quart s’ocupa dels serveis en el sistema portuari, de manera que reconfi-
gura l’actual classificació dels serveis portuaris en generals i específics, conceptua 
com generals les operacions portuàries a les quals la llei atribueix tal caràcter i la 
titularitat de les quals es reserva l’Administració portuària.

En aquest sentit, la llei també innova, en la mesura que dota del marc jurídic 
adequat a aquestes operacions portuàries, configurades com aquelles que existeixen 
de manera permanent a totes les instal·lacions portuàries, que presta directament 
l’Administració portuària o la persona que explota la instal·lació portuària, amb in– 
dependència de què siguin o no sol·licitades per les persones usuàries i que es nan– 
cen directament a càrrec del pressupost de Ports de la Generalitat o mitjançant les 
quotes de manteniment en el cas de gestió indirecta.

Per la seva banda, els serveis portuaris específics es caracteritzen pel fet que 
totes les instal·lacions portuàries n’han de comptar, i que, en les instal·lacions por-
tuàries gestionades per l’Administració portuària, els presten persones físiques o 
jurídiques o entitats sense personalitat jurídica diferents de les encarregades de l’ex-
plotació portuària, sense perjudici que en circumstancies excepcionals l’Administra-
ció portuària pugui assumir la seva prestació efectiva. En qualsevol cas qui presta el 
servei és directament retribuït per la persona destinatària del servei ja que es presten 
a petició prèvia de les persones usuàries.

A destacar, en aquest sentit, la detallada regulació de serveis com els del prac-
ticatge, l’amarratge i desamarratge d’embarcacions, el remolc portuari, la recepció 
de residus generats per vaixells i embarcacions i de residus de càrrega, i la càrrega, 
estiba, descàrrega, desestiba i transbord de mercaderies.

Per tant, la llei de neix el règim jurídic dels serveis portuaris, les seves carac-
terístiques principals i les seves formes de prestació, reconeix la llibertat d’accés a 
qualsevol persona que disposi dels requeriments legalment establerts amb la prohi-
bició expressa d’un règim d’exclusivitat o monopoli.

Dins d’aquest títol també es regula la cessió de tota tipologia d’elements portua-
ris i el règim específic dels punts d’amarratge i en trànsit, entre altres, així com el 
xàrter nàutic.

Es tracta, en suma, en un marc d’activació econòmica, d’un element fonamen 
tal per la promoció de la nàutica esportiva, en tant que activitat sotmesa a regles de 
mercat, en la qual cal arbitrar mesures que facilitin una correcta gestió de l’oferta.

A destacar a aquest respecte que aquests contractes es regeixen pel dret privat, 
pel que fa a les relacions entre les parts contractuals, i sense perjudici de la seva sub-
jecció a la normativa vigent en matèria portuària.

En el cas concret de la cessió dels punts d’amarratge es tracta, com s’ha assenya-
lat, d’un element portuari essencial quan de nàutica esportiva es tracta, que es con-
figura en termes de dret d’ús preferent.

Quant al seu règim d’ús, la llei dóna cobertura de forma expressa a l’estada de 
les tripulacions en l’embarcació, com a complement de l’activitat principal, que és la 
navegació, sempre amb la comunicació a la direcció del port.
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Per contra, la llei prohibeix de forma expressa l’ús d’artefactes per a usos habi-
tacionals, residencials, hotelers o altres tipologies d’usos i activitats turístiques, evi-
tant d’aquesta manera que es desvirtuï la finalitat per la que es posa en servei una 
infraestructura portuària.

El darrer capítol d’aquest títol quart es destina a donar cobertura a determina-
des singularitats del sector pesquer, de forma que, d’una banda, es garanteix que 
els ports amb instal·lacions portuàries destinades al sector pesquer disposin d’ins-
tal·lacions destinades a l’amarrament i descarrega dels productes pesquers i de les 
instal·lacions destinades a la manipulació, preparació, comercialització i distribució 
dels productes pesquers.

I d’altra, que les naus de classificació i venda de peix, les tradicionals llotges, es 
configurin com a béns afectes al servei portuari de titularitat publica destinades a la 
primera venda dels productes de la pesca i centres de control i comercialització amb 
les garanties necessàries.

El règim tributari del sistema portuari establert en el Títol V d’aquest Llibre se-
gon recull en bona part el contingut del Text articulat de les taxes aplicables aprovat 
pel Decret legislatiu 2/2010, de 3 d’agost, i el fa extensiu a tot el sistema portuari.

Esmena 5
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació de l’article 1 

Article 1. Objecte
Aquesta llei té per objecte regular la integritat dels 47 ports situats a Catalunya 

el sistema portuari i el transport de passatgers en aigües marítimes i continentals, 
sens perjudici de la regulació específica del port de Barcelona i del port de Tarra-
gona.

Esmena 6
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació de l’article 3 apartats a, d, f

Article 3. Objectius
Els objectius que han de satisfer les polítiques que s’apliquin a Catalunya en ma-

tèria de ports i de transport en aigües marítimes i continentals són: 
a) Articular un sistema portuari que posi les infraestructures portuàries al servei 

del desenvolupament territorial i social la promoció econòmica, industrial, logística, 
nauticoesportiva, pesquera, turística i social del país.

b) Establir l’organització administrativa i de gestió que es plantegi per a posar-la 
al servei dels operadors del sector, amb especial atenció a la transparència i la sim-
plificació administrativa en la relació entre aquests operadors i l’Administració por-
tuària, amb criteris d’eficàcia i eficiència.

c) Fixar un règim jurídic contractual adequat per al foment de la col·laboració 
pública i privada que es materialitzi en les inversions en les infraestructures i els 
serveis portuaris.

d) Promoure activitats nàutiques, d’esbarjo, esportives, de recerca científica i 
culturals associades La regulació de les activitats nàutiques, d’esbarjo, esportives i 
culturals associades.

e) Integrar els ports en llur entorn territorial i vincular-los a la resta d’infraes-
tructures de mobilitat.

f) Vetllar per la sostenibilitat ambiental de la infraestructura i de les activitats 
que s’hi desenvolupen El respecte per l’entorn ambiental tant terrestre com marí i 
dels ecosistemes que sustenten així com la reducció dels impactes ambientals, les ex-
ternalitats negatives i les emissions de gasos d’efecte hivernacle de la infraestructura 
i de les activitats que s’hi desenvolupen.



BOPC 397
29 de juliol de 2019

3.01.02. Proposicions de llei 89 

g) Exercir les activitats de transport de passatgers en aigües marítimes i con-
tinentals de manera sostenible i segura per als usuaris.

h) Establir un règim tributari del sistema portuari just i proporcionat que en ga-
ranteixi la viabilitat i la sostenibilitat des del punt de vista econòmic i financer, i la 
generació de recursos susceptibles d’ésser reinvertits en la millora del mateix siste-
ma portuari.

Esmena 7
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió de l’article 7 

Article 7. Categories de ports esportius
Els ports esportius s’identifiquen per categories, d’acord amb el nivell i la qualitat 

de llurs instal·lacions i dels serveis que ofereixen, en els termes que es determinin 
per reglament.

Esmena 8
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, GP de Junts per 
Catalunya, GP Republicà
De modificació de l’article 9 apartat 1 f

Sense perjudici de la seva concreció reglamentària, el Pla de ports ha de contenir 
les determinacions següents.

a) La determinació dels objectius i les bases del Pla.
b) La prognosi estratègica de l’activitat futura, en base a un estudi de la demanda 

i de les previsions d’evolució dels diferents sectors d’activitat.
c) La determinació de les directrius i de les actuacions a desenvolupar en el 

període de vigència del pla.
d) La determinació dels mitjans econòmics, financers i organitzatius necessaris 

per al desenvolupament i execució del Pla.
e) La definició dels indicadors de seguiment del Pla i els criteris per a la revisió 

d’aquest.
f) L’avaluació ambiental i quantificació de les emissions de gasos d’efecte hiver-

nacle de les actuacions proposades, i establiment de criteris per la protecció i res-
tauració de l’entorn natural i social.

g) La definició de les activitats de servei públic a què es refereix aquesta llei.

Esmena 9
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió de l’article 13 

1. L’ordenació urbanística de la zona de servei es fa mitjançant la figura del Pla 
director urbanístic portuari.

2. El Pla director urbanístic portuari ha de: 
a) Delimitar amb precisió la zona de servei, la qual pot tenir caràcter discontinu. 

b) Qualificar la zona de servei portuària com a sistema general portuari.
c) Establir les determinacions bàsiques relatives a l’accessibilitat exterior i inte-

rior, i a l’edificabilitat i volumetria i els seus usos, de forma coherent amb el model 
territorial i l’estructura general i orgànica del municipi.

3. El Pla director urbanístic portuari té naturalesa urbanística i també de pla 
portuari. En allò que no regula expressament aquesta llei, li és d’aplicació el regim 
jurídic i les determinacions dels plans directors urbanístics, de conformitat amb la 
normativa vigent en matèria d’urbanisme de Catalunya.

4. El Pla director urbanístic portuari es formula, tramita i aprova d’acord amb el 
que estableix la legislació urbanística.

En la tramitació del Pla s’ha de sotmetre a informe de l’Administració General 
de l’Estat en els termes previstos en la legislació en matèria de costes i al tràmit 
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d’avaluació ambiental propi dels plans directors urbanístics, d’acord amb el que es-
tableix la legislació sectorial aplicable.

5. El Pla director urbanístic portuari ha de contenir a més de la documentació  
prevista en la legislació urbanística els documents següents: 

a) Els estudis tècnics justificatius, si escauen.
b) La memòria, econòmica i social que inclogui un apartat sobre l’impacte de 

gènere de les actuacions.
c) Aquell en què es determini l’ordenació detallada del sòl, amb una especial 

menció dels usos admissibles en la zona de servei amb el nivell de detall propi d’un 
pla urbanístic derivat i també la concreció de les característiques de les obres d’ur-
banització.

d) Aquell en el qual constin les comunicacions terrestres necessàries per tal d’as-
segurar l’accés adequat a la infraestructura i la connectivitat amb la resta del ter-
ri– tori.

e) L’estudi d’avaluació de la mobilitat generada, d’acord amb la seva normativa 
reguladora.

f) L’informe de sostenibilitat ambiental, que ha de tenir en compte l’avaluació 
ambiental del Pla de ports.

g) La resta de documents que es determinin per reglament.
6. L’aprovació del Pla director urbanístic portuari comporta la declaració d’uti-

litat pública, als efectes de l’expropiació, dels béns i els drets de titularitat privada 
situats dins de la zona de servei, sempre que aquest Pla director estableixi el sistema 
d’actuació per expropiació.

7. A banda dels plans directors urbanístics de cadascun dels ports, la Generalitat 
pot promoure plans directors urbanístics per a la delimitació i ordenació de deter-
minats aspectes en un determinat conjunt de ports.

Esmena 10
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació de l’article 14 

1. Totes les obres tant d’infraestructura portuària com d’altre tipologia que es re-
alitzin en els espais marítims i en els espais terrestres a la zona de servei estan sot-
meses al control municipal destinades a finalitats relacionades amb usos portuaris 
de la zona de servei no estan sotmeses a llicència ni a cap altre acte de control pre-
ventiu municipal, i només poden ser suspeses pels Tribunals de Justícia competents.

2. La resta d’obres que es realitzin a la zona de servei estan sotmeses a control 
municipal.

Esmena 11
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició a l’article 8 apartat a

Els òrgans de Ports de la Generalitat són els següents: 
a) De govern: 
President o presidenta.
Vicepresident o vicepresidenta.
Comitè Executiu.
Consell Social Portuari i Marítim
b) De gestió: Gerència.
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Esmena 12
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació i supressió del Capítol III 

Capítol III. El Consell Social Portuari i Marítim
Article 27. Creació del Consell Social Portuari i Marítim
1. Es crea el Consell Social Portuari i Marítim com a òrgan de participació de la 

societat civil en la consulta i assessorament en matèria portuària a fi de cooperar en 
la consecució dels objectius que li són propis.

2. El Consell de Ports resta adscrit al departament competent en matèria de ports.

Article 28. Composició
El Consell de Ports és integrat per persones en representació de les administra-

cions competents en la matèria i representants dels món local, organitzacions sense 
afany de lucre, organitzacions pesqueres, organitzacions professionals vinculades al 
sector marítim, nàutic i al medi natural, plataformes i moviments socials vinculats 
a les infraestructures portuàries.

Article 29. Funcions
Corresponen al Consell Social Portuari i Marítim les funcions següents: 
a) Actuar com a òrgan permanent de consulta entre el sector i l’Administració 

portuària.
b) Participar en l’elaboració dels instruments de planificació dels ports i ser 

agent actiu en la seva correcta execució.
c) Proposar projectes i actuacions concretes per a millorar la conservació dels 

espais naturals i les pràctiques tradicionals.
d) Proposar alternatives tècniques, normatives i polítiques que millorin la gestió 

de les infraestructures portuàries i de l’entorn litoral.
e) Vetllar pel correcte funcionament de les infraestructures i en cas contrari, de-

nunciar a les autoritats competents les infraccions detectades.
f) Fiscalitzar l’activitat de Ports de la Generalitat i de l’organimes o entitat com-

petent en cada port.

Article 30. Règim de funcionament
1. El Consell Social Portuari i Marítim s’ha de reunir en sessió ordinària al-

menys dos cops l’any i en tantes sessions extraordinàries com calgui, a proposta 
dels seus membres.

2. El funcionament del Consell Social Portuari i Marítim es regeix per les nor-
mes aplicables als òrgans col·legiats de la Generalitat de Catalunya.

Esmena 13
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació de tota la Secció segona 

Secció segona. Canvi climàtic
Article 35. Objectius de reducció de les emissions GEH de les infraestructures 

portuàries.
1. Els objectius de reducció de les emissions de GEH pels ports de Catalunya 

s’establiran amb l’objectiu d’emissions zero per al 2050 tal i com estableix la Llei 
16/2017 de Canvi Climàtic 

2. És obligació de l’Administració portuària establir els objectius de reducció es-
pecífics i vinculants per a cada port en períodes de 5 anys.

3. Els objectius de reducció global de les emissions dels ports respecte a l’any 
base (1990) fins a l’objectiu emissions zero el 2050 són els següents: 

– 2030: 40%
– 2040: 60%
– 2050: 100%
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4. L’Administració portuària elaborarà anualment un informe que inclogui el 
càlcul de l’inventari de les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) globalment 
i per a cada port.

5. Els inventaris d’emissions permetran determinar els límits d’emissions quin-
quennals globalment i per a cada port que s’han d’ajustar als objectius de reducció 
del punt 3 d’aquest article. Els límits d’emissió de cada port seran vinculants i el seu 
incompliment serà motiu de sanció per part de l’Administració portuària, conside-
rarà extingit anticipadament el títol o contracte i recuperarà la gestió integral de la 
infraestructura portuària.

6. Les noves infraestructures o ampliacions de les infraestructures actualment 
existents que suposin un augment de GEH o de càrrega contaminant que tinguin 
una afectació directa sobre els nuclis poblacionals o ecosistemes litorals adjacents 
al port hauran de realitzar obligatòriament el tràmit d’avaluació ambiental estra-
tègica.

Article 36. Mesures per reduir les emissions de GEH del canvi climàtic en les in-
fraestructures portuàries.

1. Impulsar la millora de l’eficiència energètica de les edificacions del domini 
portuari que permeti optimitzar i reduir el consum energètic.

2. Establir un pla d’autoproducció d’energia renovable de les instal·lacions por-
tuàries i de l’autoconsum.

3. Definir una estratègia per a l’electrificació total l’any 2025 dels tots els ports 
de Catalunya que permeti connectar a la xarxa elèctrica les embarcacions durant el 
període d’estada i amarrament.

4. Fomentar el model de pesca artesanal de proximitat i de baix impacte am-
biental.

5. Elaborar un programa de foment de la pràctica de la vela com a model nàutic 
lliure de l’ús de combustibles fòssils i emissions de GEH.

Article 37. Pla d’adaptació integral al canvi climàtic de les infraestructures por-
tuàries.

1. L’Administració portuària i el Departament competent han d’elaborar un pla 
de d’adaptació integral al canvi climàtic per a tots els ports de Catalunya que iden-
tificarà les debilitats de les infraestructures actuals, avaluarà dels impactes potenci-
als i les principals actuacions a realitzar per adaptar les infraestructures portuàries 
al canvi climàtic.

2. El pla d’adaptació ha d’incorporar: 
a. L’avaluació de l’estat actual de les infraestructures portuàries a Catalunya, 

així com dels sediments, aigües internes i dels sistemes naturals adjacents.
b. Un estudi tècnic de l’efecte de l’increment del mar, de l’augment de la fre-

qüència de fenòmens meteorològics i/o oceanogràfics d’elevada intensitat així com 
d’altres conseqüències del canvi climàtic sobre el litoral i les infraestructures por-
tuàries.

c. Objectius generals i específics tant ambientals com estructurals per a cada 
port.

d. Propostes d’actuacions sobre les infraestructures per a la mitigació d’aquests 
efectes sobre els ports.

e. Terminis de compliment dels objectius.
f. L’obligatorietat per a qualsevol nova actuació dins del domini portuari de 

comptar amb una avaluació d’adaptació pel que fa als efectes del canvi climàtic 
sobre els ports.

3. El pla d’adaptació s’haurà d’actualitzar en períodes de 5 anys.
4. Les mesures d’adaptació al canvi climàtic específiques de les infraestructures 

portuàries derivades del pla d’adaptació seran d’obligat compliment per a tots els 
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ports independentment si aquestes operacions no estan previstes en el títol o con-
tracte concessional original.

5. En el cas que l’empresa concessionària no realitzi les actuacions proposades 
pel pla d’adaptació que han de garantir la seguretat estructural de la infraestructura 
enfront els efectes del canvi climàtic, l’Administració portuària considerarà extingit 
anticipadament el títol o contracte i recuperarà la gestió integral de la infraestruc-
tura portuària.

Article 38. Millora de la qualitat ambientals dels ecosistemes marins adjacents a 
les infraestructures portuàries

1. L’Administració portuària es compromet a millorar la qualitat dels ecosiste-
mes marins del litoral amb l’objectiu de reduir la vulnerabilitat dels sistemes litorals 
així com del sector pesquer i conservar la biodiversitat marina com a principal me-
canisme de mitigació i adaptació al canvi climàtic.

2. Per fer efectiva aquesta mesura, cada port presentarà un pla millora de l’en-
torn litorals adjacent a la infraestructura portuària en coordinació amb les admi-
nistracions competents i entitats de protecció del medi ambient tenint en comte es-
pecialment: 

a. Reduir les emissions de les embarcacions de pesca, activitats i indústries ma-
rítimes.

b. Restablir, conservar i gestionar de manera responsable els ecosistemes marins 
i litorals, amb l’impuls de polítiques de conservació de les praderies litorals com a 
embornals de carboni.

c. Reduir pressions antropogèniques que provoquin la destrucció d’hàbitats, la 
sobreexplotació o la contaminació.

d. Incentivar les modalitat de pesca de baix impacte ambiental per mitjà d’ajudes 
a la creació de cooperatives de pescadors de proximitat i respectuós amb el medi 
marí.

c. Sensibilitzar i conscienciar la ciutadania sobre l’impacte antropogènic i del 
canvi climàtic sobre els ecosistemes marins.

Article 39. Taxa d’emissions portuàries
1. Objecte i naturalesa
La taxa sobre les emissions de CO2 portuàries té per objecte gravar les emissions 

de CO2 que produeixen aquests vehicles i que incideixen en l’increment de les emi-
ssions de GEH.

2. Fet imposable
Constitueix el seu fet imposable l’emissió de GEH en els vaixells en ports de Ca-

talunya.
3. Subjecte passiu
Són subjectes passius de l’impost, a títol de contribuents, les companyies por-

tuàries i les persones físiques o jurídiques que operen vaixells en un port de Cata-
lunya. Seran taxats els vaixells que utilitzin combustibles fòssils i tinguin més de 7 
metres d’eslora.

4. Quota tributària
La base imposable de l’impost és constituïda per la quantitat, en quilograms, 

d’òxids de nitrogen emesa durant l’estada al port del vaixell.
A l’efecte de determinar la base imposable d’aquest impost, s’han d’aplicar els 

factors d’emissió que determina la guia d’inventaris d’emissions EMEP/EEA, de 
l’Agència Europea de Medi Ambient.

S’estableix un tipus impositiu general, que és de 3 euros per quilogram d’òxids 
de nitrogen.

5. Gestió, recaptació i inspecció
La taxa es cobrarà per l’autoritat portuària durant el període d’amarrament i 

maniobra d’entrada i sortida al port.
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La recaptació es destinarà al Fons Climàtic.
Els departaments competents en matèria de medi ambient i Tributs de la Genera-

litat han de desenvolupar els detalls de l’impost amb la figura legal més adient a tal 
efecte i en el període fixat en les disposicions addicionals d’aquesta llei.

Esmena 14
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’una nova Secció segona bis 

Secció segona bis. Contaminació atmosfèrica
Article 40. Control de les emissions portuàries i xarxes de control.
1. L’Administració portuària conjuntament amb els Departaments competents 

en matèria de qualitat de l’aire han d’elaborar una estratègia de control de les emi-
ssions contaminants que avaluarà les concentracions del principals compostos con-
taminants i partícules en suspensió per a cada port seguint les recomanacions de la 
Directiva 2008/50/CE.

2. L’estratègia en matèria de qualitat de l’aire ha d’incorporar: 
a. L’anàlisi temporal de les concentracions dels principals contaminants atmos-

fèrics incloent òxids de nitrogen, òxids de sofre, material particulat incloent PM1o 
i PM2,5, ozó, monòxid de carboni així com metalls pesats (arsènic, cadmi, níquel, 
plom i mercuri).

b. L’elaboració d’un inventari global d’emissions d’aquest contaminants detallat 
per cadascun dels ports situats a Catalunya.

c. Objectius generals i específics de reducció de les emissions per a cada port se-
gons els objectius establerts en la Directiva 2008/50/CE.

d. Mesures de reducció de les emissions i les principals actuacions a desenvolu-
par en aquest àmbit.

e. Calendarització de les mesures i terminis de compliment dels objectius.
3. L’estratègia aprovada per l’Administració portuària és d’obligat compliment 

per a tots els ports, tant inclosos dins del règim concessional com els gestionats per 
Port de la Generalitat.

4. L’incompliment del objectius de reducció i/o la superació dels màxims de con-
centracions permesos per la Directiva de la UE 2008/50/CE seran objecte de l’aper-
tura d’un procediment sancionador. El Departament competent en matèria portuà-
ria podrà segons la gravetat de l’incompliment decretar extingit anticipadament el 
títol o contracte i recuperarà la gestió integral de la infraestructura portuària.

Article 41. Contingut de sofre en el combustible per a ús marítim.
1. L’Administració portuària prendrà les mesures necessàries per garantir que 

a partir del 2020 el combustible utilitzat per a ús marítim dins del domini portuari 
respecta les concentracions màximes de 0.1% de sofre en embarcacions i del 0.5% 
de sofre per ferris de passatgers establertes per la Directiva 2012/33/UE del Parla-
ment Europeu.

2. L’Administració portuària serà la responsable de fer complir aquest requisit 
i exigiran el seu compliment mantenint un registre verificable de les operacions de 
canvi de combustibles.

3. L’incompliment de l’apartat 1 d’aquest article suposarà l’aplicació del règim 
sancionador.

4. L’Administració portuària vetllarà per a què els combustible venut dins dels 
port de Catalunya a partir del 2020 respecten el contingut màxim de sofre mantenint 
un registre públic de proveïdors locals de combustible per usos marítims.
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Esmena 15
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació i supressió de l’article 73 

Article 73. La protecció ambiental del domini públic
1. L’Administració portuària ha de vetllar per la minimització de l’impacte sobre 

el medi natural i teixit urbà de l’activitat portuària ambiental de l’activitat i la sos-
tenibilitat del sistema portuari. A aquest efecte, ha d’aplicar criteris de prevenció, 
control i lluita contra la contaminació, d’estalvi de recursos, de protecció i recupe-
ració de l’entorn litoral, d’educació ambiental i de promoció de sistemes de gestió 
ambiental en les seves instal·lacions i les diferents àrees de l’activitat.

2. Cal, amb caràcter obligatori, presentar juntament amb la documentació exi-
gida per a l’atorgament del títol corresponent, un programa de protecció ambiental 
del domini públic amb el contingut i la tramitació que siguin fixats per reglament, 
que en tot cas ha d’incloure les mesures per a la protecció de la qualitat de les ai-
gües i del fons del domini públic portuari, sens perjudici de la intervenció integral 
de l’Administració ambiental dins el procediment d’atorgament de llicència ambien-
tal d’activitat.

3. Cal, amb caràcter obligatori, fer una avaluació ambiental estratègica de ca-
dascuna de les noves activitats portuàries amb potencial contaminant, que en quan-
tifiqui l’augment d’emissions, amb la finalitat d’autoritzar-les o no en funció de les 
afectacions en una zona d’especial protecció de l’ambient atmosfèric i de la qualitat 
de l’aire de les poblacions de les zones properes al port.

Esmena 16
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació de l’article 74 

Article 74. L’autorització de dragatge
1. L’execució d’obres de dragatge i l’abocament dels productes de dragatge en 

el domini públic portuari a sol·licitud de persona interessada estan sotmesos a una 
avaluació ambiental estratègica i a l’autorització de l’Administració portuària en els 
termes i les condicions que s’estableixin per reglament.

2. El material dragat serà el retorn a la dinàmica litoral complint la seva funció 
natural dins del sistema litoral i no podrà ser utilitzat per altres usos. s’ha de tornar 
a la dinàmica litoral si les seves característiques físiques, químiques i biològiques 
ho permeten. En qualsevol cas, la disposició final del material requereix l’autoritza-
ció de l’òrgan administratiu competent per raó de la seva destinació, amb l’informe 
preceptiu previ dels municipis afectats i de l’Administració marítima.

Esmena 17
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició a l’article 74 

3. El sediment dragat serà que després d’un anàlisi per les seves característiques 
físico-químiques sigui considerat segons Llista Europea de Residus (LER) i el Re-
glament 1272/2008 com a residu serà degudament tractat segons la legislació cor-
responent i no podrà ser retornat a la dinàmica litoral.

Esmena 18
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió de l’article 75, punts 1 i 2 

Article 75. Prohibició d’abocaments
1. Resten prohibits els abocaments o emissions contaminants, sòlids, líquids o 

gasosos, en el domini públic portuari.
2. No tenen la consideració d’abocaments els reblerts amb materials i els dipòsits 

per a l’execució d’obres portuàries.
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Esmena 19
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació de l’article 75, punt 3

3. L’Administració portuària adoptarà les mesures necessàries per tal que les 
persones responsables d’un abocament no autoritzat procedeixin a la seva recollida 
o neteja i restitueixi íntegrament el dany ocasionat.

Esmena 20
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació de l’article 75, punt 5

5. L’Administració portuària obrirà un procediment sancionador a les persones 
responsables de qualsevol tipus d’abocament no autoritzat en el domini portuari.

Esmena 23
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió del punt 2 de l’article 79 

2. En les operacions de càrrega, descàrrega, manipulació i emmagatzematge 
d’hidrocarburs, de materials i productes sòlids pulverulents i d’altres que pugin 
afectar la qualitat de l’aire les empreses habilitades han d’adoptar les mesures tèc-
niques de prevenció adients així com les altres especíques que siguin fixades regla-
mentàriament.

Esmena 21
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou article 79 bis 

Article 79 bis. Pla de prevenció i de gestió de residus i plàstics en el sistema por-
tuari català.

1. El Pla té per objecte establir els mecanismes per reduir la generació i la pro-
ducció de residus especialment, de plàstics en el sistema portuari català per tal 
d’assolir un millor qualitat ambiental, reduir l’impacte dels plàstics en la Mar Me-
diterrània i promoure un model circular i d’ús racional dels béns comuns naturals.

2. El Pla ha d’establir els objectius següents: 
a. Reduir un 20% abans del 2021 i un 40% abans del 2030 la generació de resi-

dus respecte l’any 2010 dels residus generats en el sistema portuari català.
b. Incrementar un 60% el pes de la fracció reutilitzable i reciclable com el paper, 

metalls, vidre, plàstics i matèria orgànica, i un 80% abans del 2030.
c. Reciclar el 75% dels envasos no industrials abans del 2030.
3. El Pla ha d’incloure mesures d’anàlisi i avaluació de la contaminació de plàs-

tics en les aigües internes i àrees properes als ports de Catalunya.
4. És necessari establir mesures de prevenció, reutilització i disminució de la ge-

neració de residus. A tal efecte, el Pla ha d’incloure les següents mesures: 
a. No es permetrà la venda, distribució i ús de plats, coberts, gots, tasses o safa-

tes alimentàries d’un sol ús fets amb plàstics, excepte que siguin compostables, dins 
del domini portuari català.

b. Els establiments comercials com restaurants i botigues establertes dins del do-
mini portuari no podran distribuir bosses de plàstics lleugeres d’un sol ús i es fomen-
tarà l’ús de bosses fetes amb materials de llarga durada o compostables.

c. Es prohibeix l’ús de les tovalloletes humides en tot el domini portuari.
d. Promoure accions de sensibilització per evitar l’abocament de residus direc-

tament a les aigües portuàries i marines per evitar la degradació dels ecosistemes 
marins.

e. Elaborar campanyes de sensibilització i conscienciació del reciclatge en les 
embarcacions com en les instal·lacions situades dins del domini portuari per fomen-
tar el separació del residus.
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Esmena 24
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació i addició dels punts 1 i 2 de l’article 80 

Article 80. Mesures per prevenir la contaminació dels terrenys i fons marins de 
domini públic portuari

1. L’Administració portuària ha d’incloure en els títols habilitants per a la utilit-
zació o ocupació del domini públic portuari, condicions específiques que comportin 
l’adopció de mesures dirigides a prevenir la contaminació dels terrenys i fons ma-
rins inclosos a la zona de servei portuària de competència de la Generalitat, inclosa 
l’emissió d’informes de caràcter preliminar i periòdics de situació.

2. La declaració d’un sòl o fons marí com a contaminat segons la legislació ac-
tual obliga a la persona jurídica responsable a realitzar les actuacions necessàries 
per procedir a la seva recuperació ambiental en els termes i terminis determinats 
per l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya o l’Administració portuària, 
segons els casos.

Esmena 25
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació del punt 3 de l’article 80 

3. L’Administració portuària ha d’iniciar iniciarà un procés sancionador contra 
els responsables de processos de contaminació.

Esmena 22
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou article 80 bis

Article 80. Taxa per generació de residus
1. La taxa per generació de residus dins del domini portuari té per objecte gravar 

la generació de residus que produeixen usuàries, entitats i empreses dins del domi-
ni portuari que tingui per objectiu fomentar la reducció de la generació de residus.

2. En aplicació del principi de pagament per generació, la base imposable ha 
d’incloure paràmetres de diferenciació segons tipologia de residu i quantitat gene-
rada que fomentin la reducció de la generació per cada usuària, establiment o em-
presa.

3. Les dades obtingudes en l’aplicació de la taxa per generació han de garantir el 
principi de transparència i per tant, les usuàries, entitats i empreses han de rebre de 
manera desglossada la informació del pagament de la taxa, la tipologia i el volum 
de residus generats anualment. Alhora, la Generalitat ha de garantir l’accessibili-
tat de les dades globals i segmentades de la generació, reutilització i reciclatge de 
residus de tot el sistema portuari català.

4. La taxa per generació de residus és finalista i es destinarà a finançar les cam-
panyes de sensibilització de la reducció de la generació de residus i de l’increment 
del reciclatge així com a mitigar i reparar l’impacte dels residus i especialment, dels 
plàstics en la Mar Mediterrània.

5. El Govern de la Generalitat haurà d’elaborar aquesta taxa abans del 2021.

Esmena 26
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició a l’article 81 

Article 81. Actuacions de transvasament de sorra i de conservació de la costa
1. L’Administració portuària ha de promoure la minimització dels efectes de les 

infraestructures portuàries sobre les platges i el transport de sediments, en el marc 
de la gestió integrada del litoral i del conjunt d’agents que hi actuen.

2. Correspon a l’Administració portuària, en els termes que s’estableixin regla-
mentàriament, l’autorització i control de les operacions de gestió de sediments lito-
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rals de l’entorn portuari i dels seus transvasaments, inclosos els dragatges de man-
teniment de les bocanes per efecte de la dinàmica litoral que efectuïn els titulars 
de la gestió de les infraestructures portuàries d’acord amb els corresponents títols 
concessionals i contractuals. En la tramitació d’aquestes actuacions ha de garantir la 
coordinació amb els ajuntaments afectats, administracions competents en el litoral 
així com entitats de protecció del medi natural i societat civil.

3. L’Administració portuària impulsarà actuacions de manteniment de platges i 
protecció dels trams de costa en l’entorn portuari que permetin mantenir els fluxos 
naturals de sediment i la qualitat ambiental del litoral.

Esmena 27
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou article 107 bis 

Article 107. Nàutica popular
Als efectes d’aquesta llei es considera nàutica popular l’activitat recreativa que 

es desenvolupa en embarcacions que no superen el 7 metres d’eslora amb una po-
tència màxima instal·lada de motor de màxim 18 kW.

L’Administració portuària ha de garantir que el 50% dels amarratges ofertats en 
el sistema portuari català estan destinats a la nàutica popular.

Esmena 28
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació del punt 4 de l’article 125 

Classe ús Tipus de gravamen

Terrenys Aigua Obres i instal·lacions

Comercial 3,00% 3,00% 3,60%
Industrial 3,00% 3,00% 3,60%
Logístic 3,00% 3,00% 3,60%
Nàutic esportiu 4,00% 4,00% 4,60%
Pesquer 2,00% 2,00% 2,40%
Atípic 5,00% 5,00% 6,00%
Port esportiu íntegre en règim concessió 3,00% 3,00% 3,60%

Esmena 29
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió del punt 2.2 de l’article 26 

2.2 La quota íntegra primària de la taxa en el seu cas reduïda és reduïble en un 
20% en ocupacions de superfície superiors als 5.000 m2 destinades a l’activitat nàu-
tica esportiva i a la reparació i conservació d’embarcacions.

Esmena 30
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió del punt 3.1 de l’article 126

3.1. Bonificació per inversió: Aquelles persones contribuents que realitzin una 
inversió econòmica en el domini públic portuari consistent en obres vinculades a la 
potenciació de l’activitat nàutica esportiva que afectin a la infraestructura portuària 
i a la superestructura per potenciar la millora i qualitat del servei, poden sol·licitar 
l’aplicació d’una bonificació de l’1% de la quota íntegra primària i s’escau reduïda de 
la taxa per cada 200.000 euros objecte d’inversió. Aquesta bonificació  es pot aplicar 
durant tot el termini concessional.
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Esmena 31
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació del punt 3.3 de l’article 126

3.3. Bonificació per foment de la vela: les persones contribuents que destinin 
espais per al foment de la vela poden sol·licitar l’aplicació d’una bonificació del 
90% del còmput dels metres quadrats destinats a aquesta activitat. S’aplica sobre 
la part de la quota íntegra primària i s’escau reduïda i bonificada que correspongui.

Esmena 32
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació del punt 3.6 de l’article 126

3.6. Bonificació especial per manteniment de platges: els ports esportius gestio-
nats íntegrament en règim de concessió que participin activament en el manteniment 
dels trams de costa del seu entorn poden sol·licitar l’aplicació d’una bonificació del 
5% de la quota íntegra primària i s’escau reduïda i bonificada de la taxa per cada 
200.000 euros d’inversió en aquest manteniment, que no estigui previst a les obliga-
cions concessionals. Aquesta bonificació es pot aplicar durant tot el termini conces-
sional i serà justificada degudament davant de l’Administració portuària.

Esmena 33
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació del punt 1 de l’article 152

1. La quota íntegra de la taxa es determina multiplicant la quantia fixa de 0,50 
euros per cada 100 tones de registre brut (o per cada 100 unitats d’arqueig) o fracció 
i pel temps d’utilització del domini públic portuari. La quantitat així obtinguda es 
modula mitjançant l’aplicació dels coeficients següents: 

a) Per a vaixells de 0 a 10 GT: 0,80.
b) Per a vaixells de més de 10 a 100 GT: 0,85.
c) Per a vaixells de més de 100 a 400 GT: 0,90.
d) Per a vaixells de més de 400 a 4.000 GT: 1,05.
e) Per a vaixells de més de 4.000 a 6.000 GT: 1,15
f) Per a vaixells de més de 6.000 GT: 1,25.

Esmena 34
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supresssió del punt 2.e de l’article 152

2.1 La quota íntegra de la taxa, modulada d’acord amb els coeficients referits a 
l’apartat anterior, es redueix en la proporció que correspongui quan es presenta al-
guna de les circumstàncies següents: 

a) El tipus de navegació, atenent les emisions emeses.
b) Per la utilització d’instal·lacions en règim d’autorització o concessió adminis-

trativa.
c) Per estades prolongades.
d) Per arribada forçosa.
e) Per creuers turístics.
f) Transport marítim en curta distància, sempre que compleixi els estàndards 

ambientals.

Esmena 35 
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió del punt 5 de l’article 152

5. La quota íntegra de la taxa es redueix en un 40% si les operacions portuàries 
d’entrada i estada tenen lloc en infraestructures portuàries o altres béns de domini 
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públic portuari en règim d’autorització o concessió administrativa, sempre que es 
compleixin els estàndards ambientals.

Esmena 36
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió de punt 9 de l’article 152

9. La quota íntegra de la taxa es redueix en un 50% si el vaixell té la consideració 
de creuer turístic i compleix els estàndards ambientals.

Esmena 37
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió del punt 6.a de l’article 152

Tenint en compte una estada prolongada, la quota íntegra de la taxa es redueix 
en un 50% en els casos següents: 

a) Vaixells turístics locals.
b) Vaixells destinats al dragatge i a l’avituallament.
c) Vaixells destinats a la prestació de serveis portuaris generals o específics.
d) Vaixells destinats a l’aqüicultura o a constituir vivers flotants.
e) Embarcacions professionals dedicades al lloguer, amb o sense patró.
f) Vaixells en construcció, reparació, transformació i desballestament.
g) Vaixells pesquers l’última operació de descàrrega o transbord dels quals s’ha-

gi efectuat al port i estiguin a l’atur biològic o veda.
h) Vaixells en dipòsit judicial.
i) Vaixells, inclosos els pesquers, inactius.
j) Altres vaixells l’estada dels quals sigui superior a un mes

Esmena 38
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió del punt 13 de l’article 152

13. Si els vaixells operats per un mateix navilier o de creuer turístic o, si escau, 
de diferents companyies navilieres però que disposin d’acords d’explotació com-
par-tida, fan més de dotze escales en una mateixa infraestructura portuària durant 
l’any natural, i compleixen els estàndards ambientals, els obligats tributaris poden 
sol·lici-tar l’aplicació de les bonificacions detallades en la taula següent.

Esmena 39
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació del punt 3.1 de l’article 184

3.1 Quan les embarcacions d’esbarjo d’eslora màxima inferior a 7 metres fon-
degin o atraquin en espais de la zona de servei destinats a la nàutica popular, les 
persones obligades tributàriament poden sol·licitar l’aplicació d’una bonificació del 
70% de la quota íntegra de la taxa.

En els molls destinats a les persones jubilades del sector pesquer, la bonificació 
que es pot aplicar ha de ser del 50% per les persones propietàries d’embarcacions 
en edat legal de jubilació, prèvia acreditació de la seva condició de persona jubilada 
de la pesca per part de la Confraria de Pescadors.

Aquestes bonifcació és aplicable a totes les infraestructures portuàries situades 
a Catalunya.

Esmena 40
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació del punt 1 de l’article 230

1. El termini de prescripció de les infraccions establertes en aquesta llei és de 
deu anys per a les molt greus, cinc anys per a les greus i tres anys per a les lleus.
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Esmena 41
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió del punt 1.v de l’article 231

v) Abocar productes contaminants líquids, sòlids o gasosos en la zona de servei 
portuària.

Esmena 42
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou punt 3.e bis i 3.f bis a l’article 231

e) Superar els límits d’emissió a l’atmosfera de compostos contaminants i partí-
cules establerts a l’article 40 o subministrar combustible per a ús marítim que superi 
el llindar de concentració màxima establert en l’article 

f) Qualsevol tipus d’emissió d’abocaments o substàncies contaminants líquids, 
sòlids o gasosos, i qualsevol altra incidència o actuació negativa per a un entorn 
terrestre, marítim o fluvial inclòs a la zona de servei portuari.

Esmena 43
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació del punt 1 de l’article 239

1. Les sancions imposades per infraccions molt greus prescriuen als deu anys, 
les imposades per infraccions greus als cinc anys i les imposades per infraccions 
lleus als tres anys.

Esmena 44
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió de la disposició addicional segona

Segona. Categories dels ports esportius
El reglament que ha de regular la forma i els efectes de les categories dels
ports esportius a què es refereix l’article 7 s’ha d’aprovar en el termini d’un any
a comptar de la data d’entrada en vigor d’aquesta llei.

Esmena 45
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i modificació de la disposició addicional tercera

Tercera. Foment de la navegació esportiva a vela
L’Administració portuària, amb la col·laboració de les federacions esportives re-

presentatives de cada activitat, ha de promoure les accions que resultin pertinents, 
en desplegament del que estableix aquesta llei, a fi de fomentar les activitats nauti-
coesportives, i de manera especial la navegació esportiva a vela.

L’Administració portuària, amb la col·laboració de les entitats representatives 
del sector, ha de promoure en un termini de 6 mesos les accions necessàries que 
resultin pertinents, en desenvolupament de les previsions d’aquesta llei, a fi i efecte 
d’apropar i fomentar la navegació esportiva a vela a les classes populars.

A tal efecte, el Govern ha de presentar una estratègia i un calendari d’execució 
per a que el 2022 totes les escoles públiques situades en municipis i comarques cos-
taneres introdueixin una assignatura de navegació a vela en el currículum educatiu 
de l’educació primària i secundària.

Esmena 46
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió de la disposició addicional sisena

1. L’Administració portuària ha de vetllar perquè el sistema portuari ofereixi un 
nombre raonable d’amarratges destinats a la nàutica popular sobre el nombre total 
d’amarratges que s’ofereixen, destinats preferentment a la progressiva incorporació 
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d’embarcacions d’un nivell baix d’emissions, en els termes que s’estableixin per re-
glament, el qual ha d’especificar el percentatge sobre el nombre total d’amarratges 
oferts.

2. Als efectes d’aquesta disposició es considera nàutica popular la que es practica 
en embarcacions que no superen els set metres d’eslora.

Esmena 47
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió de la disposició addicional vuitena

Vuitena. Planejament urbanístic
1. Les infraestructures portuàries que en el moment d’entrada en vigor d’aquesta 

llei no disposin de planejament derivat han de ser ordenades mitjançant la figura del 
pla director urbanístic portuari, que pot incloure’n una o diverses existents.

2. El planejament urbanístic vigent a l’entrada en vigor d’aquesta llei pot modi-
ficar-se sense introduir alteracions substancials, entre els quals la modificació del 
perímetre de la zona de servei portuari. Altrament, l’ordenació urbanística requereix 
un pla director urbanístic portuari.

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2019
Carles Riera Albert, representant; Natàlia Sànchez Dipp, diputada, SP CUP-CC

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

3.10.30. Debats generals

Debat general sobre les propostes per a la Catalunya real
255-00007/12

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Reg. 43845, 43839, 43838, 43842, 43843 i 43876, 43840 i 43860, 43841 i 43859, 

43844, 43846 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.07.2019 i Presidència del 

Parlament, 25.07.2019

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 43845)

A la Mesa del Parlament
Bernat Solé i Barril, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Republicà, d’acord 

amb el que estableixen els articles 154 i 155 del Reglament del Parlament, presenta 
les següents propostes de resolució subsegüents al Debat general sobre les propostes 
per a la Catalunya real (tram. 255-00007/12).

Propostes de resolució

Proposta de resolució 17. Sobre la provisió de serveis públics
El Parlament de Catalunya: 
1. Mostra el seu compromís amb el foment de la societat del benestar que posa 

les persones en primer terme, que garanteixi la funció redistributiva i l’equitat entre 
la ciutadania, que tingui un protagonisme actiu en l’economia, impulsant nous sec-
tors productius i la democratització de l’activitat econòmica, i que l’administració 
pública prioritzi la gestió directa dels serveis públics i sigui garant de la bona qua-
litat dels serveis públics.

Per aquests motius, el Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
2. Garantir la provisió dels serveis socials, educatius i de salut d’acord amb el 

que estableixi la legislació sectorial bé directament pels poders públics o bé mitjan-
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çant fórmules no contractuals com la concertació social o la cooperació interadmi-
nistrativa, i subsidiàriament mitjançant la contractació pública estratègica basada en 
criteris de qualitat i d’atenció a les persones i als col·lectius més vulnerables.

3. Assegurar la provisió pública de serveis mitjançant el desenvolupament de 
lleis sectorials que consolidin el rol de la Generalitat com a prestador dels serveis 
essencials per a la ciutadania.

4. Desenvolupar, en aquells casos on no sigui possible la gestió directa del servei 
públic, una utilització estratègica dels mecanismes de concertació i de contractació, 
amb l’aprovació de lleis que –tot respectant els principis de lliure concurrència– els 
regulin per a tal de: 

a. Garantir que la qualitat en la provisió del servei independentment de qui el 
presti.

b. Impulsar el desenvolupament d’una economia social més responsable, demo-
cràtica, sostenible, feminista i justa.

c. Fiscalitzar la prestació indirecta de serveis, assegurant-se que cap empresa, 
organització o entitat es lucra indegudament a costa dels drets de la ciutadania o de 
les condicions laborals del personal que presta aquests serveis.

Proposta de resolució 18. En defensa dels drets fonamentals i en 
denúncia de la repressió
El Parlament de Catalunya es reafirma en el seu compromís amb el lliure exerci-

ci dels drets humans, civils, socials i polítics en un context on aquests son amenaçats 
per el creixement de l’extrema dreta, la xenofòbia i l’autoritarisme, i la voluntat dels 
grans poders econòmics i polítics per a restringir el seu abast universal i l’àmbit del 
seu exercici; tant a Catalunya, com a l’Estat Espanyol, com Europa i arreu del món.

La Catalunya real es un país que pateix la repressió i que veu amb inquietud com 
perillen els drets fonamentals davant la connivència i impassibilitat de masses insti-
tucions que en comptes d’erigir-se en garants d’aquests drets, callen i miren cap un 
altre banda o son protagonistes actius de la seva laminació.

Per aquests motius, el Parlament de Catalunya referma el seu compromís en la 
defensa dels Drets Humans, especialment aquells que han estat recentment vulne-
rats a l’Estat Espanyol: 

a) El dret a la lliure expressió, amenaçat per la llei de mordassa amb més de 
20.000 sancionats o investigats a l’Estat Espanyol per exercir les seves llibertats no-
més el 2017.

b) El dret a la manifestació i a la reunió, amenaçat per l’autoritarisme judicial i 
d’Estat exemplificat per la presó injusta i arbitraria dels líders civils i polítics de l’in-
dependentisme, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart.

c) El dret a la vida, amenaçat per la indiferència dels Estats Membres de la Unió 
Europea que no només redueixen els recursos per a rescatar vides a la Mar Mediter-
rània sinó que bloquegen les embarcacions de rescat als seus ports i les amenacen 
amb multes i presó.

d) El dret a la llibertat de moviment, coartat per la inexistència de vies legals i 
segures per arribar a Europa.

e) El dret a un procés judicial just i equitatiu, a la tutela judicial efectiva, al re-
curs i a la defensa; vulnerats repetidament per la Causa General contra l’indepen-
dentisme, impulsada pel poder polític, executada pel poder judicial, i emparada per 
la cobertura mediàtica dels grans mitjans.

f) El dret a vot, reprimit violentament pels cossos i forces de seguretat de l’Estat 
l’1 d’Octubre de 2017 en una actuació que va causar més de 991 ferits, 4 persones 
hospitalitzades i un mutilat i reprimit judicialment mitjançant les interferències del 
Tribunal Suprem a les eleccions catalanes del 21 de Desembre de 2017, a les elec-
cions Estatals del 28 d’Abril de 2019 i a les eleccions municipals i Europees del 26 
de Maig de 2019.
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g) Del dret a un habitatge digne, fins hi tot reconegut per l’article 47 de la CE i 
amenaçat per la inacció del Govern de l’Estat i els límits que imposa als poders pú-
blics que hi volen actuar.

h) Del dret a l’autodeterminació dels pobles que, tal com ha expressat repetida-
ment en repetides votacions del Parlament, es un dret irrenunciable del Poble de 
Catalunya.

i) El dret a vaga, amenaçats per interpretacions judicials que l’hi atorguen un pa-
per subsidiari davant interessos econòmics i polítics.

I per exercir la més ferma defensa d’aquests drets: 
1) Condemna qualsevol connivència amb les forces polítiques que tenen com 

l’objectiu explícit la restricció d’aquests drets fonamentals, i fa una crida als partits 
polítics presents en aquesta cambra a no normalitzar l’activitat política racista, xe-
nòfoba, masclista, autoritària, encarnada per forces de l’extrema dreta –com Vox, 
entre d’altres - acceptant i depenent dels seus vots per a governar, mitjançant pactes 
explícits o implícits.

2) Mostra el seu suport amb el sistema internacional de defensa dels Drets Hu-
mans i fa un reconeixement explícit de les institucions Europees i Internacionals 
que vetllen per assegurar que el lliure exercici dels Drets Civils i Polítics, exigint 
el compliment de les resolucions del Grup de Treball sobre Detenció Arbitraria de 
Nacions Unides que exigeix la llibertat immediata de Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, 
Oriol Junqueras, Josep Rull, Dolors Bassa, Joaquim Forn, Raül Romeva i per exten-
sió la de Carme Forcadell, Jordi Turull i Dolors Bassa.

3) Exigeix aturar la Causa General contra l’independentisme, de la qual el judi-
ci a l’1 d’Octubre al Tribunal Suprem n’és l’exemple més visible i punyent però que 
s’estén en una hidra jurídica-política arreu de les principals institucions de l’estat 
que de forma coordinada persegueixen un moviment polític democràtic, massiu i 
pacífic. Una causa general impulsada pel poder polític, començant pel cap de l’Estat 
i continuant per l’executiu i el legislatiu, que impulsen i donen cobertura a la perse-
cució judicial basada en el dret penal de l’enemic i la manca de garanties processals, 
a les investigacions prospectives sense base legal per els cossos i forces de seguretat 
de l’Estat, justificades per una cobertura mediàtica deshumanitzadora dels de comu-
nicació i que reprimeix tant a líders polítics, càrrecs de govern, funcionaris, batlles 
i batllesses, a activistes i ciutadanes.

4) Davant la criminalització del dret a vot, del dret a la llibertat d’expressió, del 
dret a la reunió, del dret a manifestar-se, del dret a decidir, del dret a vaga, que pot 
suposar la sentencia del Tribunal Suprem, reitera que mai renunciaríem a els nostres 
drets, els continuarem exercint en tots els casos i el futur de Catalunya el decidirà la 
seva ciutadania a les urnes.

5) El Parlament reafirma el seu compromís amb els valors republicans i aposta 
per l’abolició d’una institució caduca i antidemocràtica com la monarquia, tal com 
ja va quedar recollit en la resolució 92/XII aprovada per la majoria del Parlament 
de Catalunya. Reafirmant també el seu rebuig a el posicionament del Rei Felip VI i 
la seva intervenció en el conflicte català, així com la seva justificació de la violència 
per part dels cossos policials l’1 d’Octubre.

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2019
Bernat Solé i Barril, portaveu adjunt GP ERC

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 43839)

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

Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 154 i 155 del Reglament 
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del Parlament, presenta la següent proposta de resolució subsegüent al Debat gene-
ral sobre les propostes per a la Catalunya real (tram. 255-00007/12).

Proposta de resolució

Proposta de resolució 1. Paràlisi i incapacitat del Govern
El Parlament de Catalunya constata la manca de cohesió del Govern, la paràlisi 

i la incapacitat per impulsar polítiques per fer front al creixement de les desigual-
tats socials, la degradació dels serveis públics, la protecció del territori i el repte de 
l’emergència climàtica.

Proposta de resolució 2. Món local
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Fer les gestions necessàries davant del Govern de l’Estat per a derogar de 

manera immediata i urgent la Llei 27/2013 de Racionalització i Sostenibilitat  
de l’Administració Local (LRSAL) i aprovar una Llei de Règim i Finances Locals 
que reforci l’autonomia local, que garanteixi un sistema de finançament estable i 
proporcional a unes competències definides dels ens locals perquè puguin desenvo-
lupar les polítiques públiques amb garanties de qualitat i transparència així com mo-
dificar la regla de la despesa per a que no s’apliqui en Ajuntaments que tinguin els 
comptes sanejats, és a dir, que tinguin superàvit o equilibri pressupostari i un baix 
nivell de deute, i estiguin complint el pagament a qui proveeix en menys de 30 dies.

2. Fer les gestions oportunes davant del Govern de l’Estat per a desenvolupar els 
instruments necessaris per a permetre els ajuntaments amb demanda habitacional 
acreditada limitar les pujades de preu de lloguers.

3. Establir durant el mes de setembre de 2019 un calendari de pagament als 
Ajuntaments i planificar un programa per a cada ens local de reconeixement del 
deute, mitjançant conveni, i procedir a la seva liquidació durant 2019-2020.

4. Facilitar el suport tècnic, econòmic i jurídic necessari per engegar processos 
de remunicipalització de l’aigua als municipis de Catalunya i a comprometre’s a re-
vertir els processos de mercantilització de l’aigua per a recuperar-los com a serveis 
d’interès general, sota una gestió transparent i participativa, així com facilitar la ges-
tió del cicle integral de l’aigua als municipis prioritzant els usos de consum humà 
amb criteris de sostenibilitat ambiental.

Proposta de resolució 3. Pressupost de la Generalitat 2020
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Presentar els pressupostos del 2020 abans del 10 d’octubre i evitar començar 

l’any de nou amb pròrroga pressupostària.
2. Que els pressupostos de 2020 tinguin com a màxima prioritat la lluita contra 

l’emergència climàtica, la reducció de les desigualtats i els drets de les dones.
3. Que els propers Pressupostos de la Generalitat superarin la política de retalla-

des, reduint les llistes d’espera sanitàries, finançant adequadament la renda garan-
tida i les polítiques d’habitatge, reduint les taxes universitàries un 30% i recuperant 
en la seva totalitat el finançament de les escoles bressol.

4. Impulsar una veritable reforma fiscal progressista i verda a Catalunya, refor-
mant l’impost de successions, l’IRPF i desenvolupant la fiscalitat verda, la llei de 
finançament del transport públic i l’impost sobre vehicles contaminants, abans del 
1 de gener de 2020.

Proposta de resolució 4. Pels drets de les dones
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Modificar la llei 5/2008 contra les violències masclistes per a incloure les vio-

lències institucionals.
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b) Crear una partida finalista al projecte de llei de pressupostos del Govern de 
la Generalitat on s’hi detalli la despesa prevista per a la lluita contra les violències 
masclistes.

c) Acompanyar el projecte de llei de pressupostos de la Generalitat d’un informe 
d’impacte de gènere de totes les polítiques pressupostàries.

d) Pel que fa a la lluita contra les violències masclistes, d’acord amb la Moció 32/XII,  
aprovada al desembre del 2018, destinar els recursos necessaris per a posar en mar-
xa el 2019 vuit nous serveis d’intervenció especialitzada en violències masclistes i 
arribar així als setze serveis, per a garantir l’equilibri territorial i l’assistència espe-
cialitzada.

2. El Parlament de Catalunya manifesta la seva preocupació per l’arribada a les 
institucions de les forces d’extrema dreta arreu d’Europa i a l’Estat espanyol, com és 
el cas de VOX. Unes forces que rebutgen als valors democràtics i europeistes, clara-
ment masclistes i xenòfobes, que atempten contra els drets de les dones i de les per-
sones LGTBi. I fa una crida a les forces democràtiques a no establir pactes ni acords 
de cap tipus que permetin a l’extrema dreta condicionar governs o formar-ne part.

Proposta de resolució 5. Sobre la sentència del Tribunal Suprem pel 
judici de l’1 d’octubre
1. El Parlament de Catalunya, en cas d’una sentència condemnatòria, insta el 

Govern a: 
a) Impulsar el diàleg amb les forces polítiques i les organitzacions socials més 

representatives per donar una resposta unitària i àmplia que vagi en la línia de des-
judicialitzar un conflicte que és de naturalesa política.

b) Continuar treballant per generar les condicions polítiques i jurídiques que 
permetin assolir la llibertat dels presos i preses polítiques i el retorn de les persones 
exiliades.

c) Treballar per cercar una solució dialogada al conflicte polític actualment exis-
tent sobre la relació entre Catalunya i l’Estat.

2. El Parlament de Catalunya es referma en el dret a expressar valoracions i opi-
nions polítiques sobre l’actuació i el futur de la institució monàrquica i el seu com-
promís amb els valors republicans, tal com s’expressava en la resolució 92/XII apro-
vada pel Parlament de Catalunya.

Proposta de resolució 6. Per un Pacte de Claredat per a la resolució del 
conflicte polític
El Parlament de Catalunya: 
1. Aposta per una solució dialogada al conflicte polític actualment existent sobre 

la relació entre Catalunya i l’Estat.
2. Es compromet a treballar per una via de solució que cerqui àmplies majories 

socials i el màxim consens possible entre les forces polítiques catalanes.
3. Manifesta que qualsevol via de solució haurà de ser validada democràticament 

per la ciutadania de Catalunya.
4. Explorarà en els propers mesos la concreció d’un Pacte de Claredat, amb par-

ticipació de totes les forces polítiques catalanes, on s’acordin les condicions per de-
terminar el futur polític de Catalunya. Per tal de resoldre l’actual conflicte polític, el 
Pacte de Claredat s’hauria de basar en els següents supòsits: 

a) Reconèixer Catalunya com a subjecte polític.
b) Fomentar la deliberació i una àmplia participació de la ciutadania.
c) Sustentar en una majoria qualificada qualsevol modificació de l’estatus polític 

de Catalunya.
d) Incentivar la via de l’acord bilateral entre les institucions catalanes i espanyoles.



BOPC 397
29 de juliol de 2019

3.10.30. Debats generals 107 

Proposta de resolució 7. Pel dret a l’educació i a la salut
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Destinar al proper exercici pressupostari, com a mínim, un 6% del PIB català 

a Educació i prioritzar mesures específiques de lluita contra la segregació escolar i 
que avancin cap a un model d’escola pública inclusiva.

2. Presentar en seu parlamentària abans que acabi el 2019 un pla per integrar 
progressivament tota l’escola concertada al sistema d’ensenyament públic català a 
tots els efectes com a eina indispensable per a combatre la segregació escolar.

3. En referència al finançament de les escoles bressol i segons es va aprovar l’oc-
tubre de 2018 a la Resolució 90/XII d’orientació de política general del Govern: 

3.1 Complir la disposició addicional 49 de la Llei 4/2017, del 28 de març, de 
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, que estableix que el Govern 
ha de recuperar la seva coresponsabilitat en el finançament del servei públic de les 
escoles bressol municipals, ha de garantir un finançament de les escoles bressol que 
cobreixi, com a mínim, un mòdul econòmic de 1.600 euros per plaça i any i s’ha de 
comprometre a augmentar-lo progressivament fins als 1.800 euros per plaça i any, 
acordats amb els ajuntaments.

3.2 Acordar i presentar, en el termini de tres mesos, un calendari de restitució 
de les partides destinades al foment i el funcionament de les llars d’infants munici-
pals no retornades als ajuntaments des del 2012 que no hagin estat substituïdes per 
les subvencions de les diputacions provincials, i actuar amb lleialtat institucional i 
transparència.

3.3 Fomentar la tarifació social per motius de renda familiar disponible bruta per 
garantir l’equitat en l’accés a aquest servei públic.

4. Aprovar en un mes el nou Decret d’accessibilitat que ha d’abordar nous crite-
ris i garanties per a reduir les llistes d’espera sanitàries, tant d’intervencions com de 
visites a l’atenció primària, als especialistes o les proves diagnòstiques.

Proposta de resolució 8. Treball i Afers socials
El Parlament de Catalunya reprova el conseller de Treball, Afers Socials i Fa-

mílies pel seu incompliment amb els mandats d’aquesta cambra, especialment per: 
a) Incomplir amb els reiterats mandats polítics via mocions o resolucions del 

Parlament per a que el Govern compleixi estrictament la Llei de la Renda Garantida 
de Ciutadania o per a que desplegui amb urgència el seu reglament. Mentrestant la 
pobresa a Catalunya es dispara, segons les dades de l’Idescat, fins al 21’3%, la pitjor 
dada des de fa 15 anys.

b) Incomplir tots els punts de la Moció 13/XII del Parlament de Catalunya, so-
bre la pobresa infantil, mentre 1 de cada 3 infants a Catalunya viu en risc d’exclusió 
social.

c) Incomplir els reiterats mandats polítics d’aquest Parlament, entre d’altres a la 
Moció 53/XII sobre les prioritats del Departament de Treball, Afers Socials i Famí-
lies amb relació a les polítiques socials, d’incrementar les tarifes públiques que es 
paguen als serveis del sector de la dependència per a poder dignificar el sector, tal i 
com demanen conjuntament patronals i sindicats

d) Seguir incomplint els mandats polítics de mesures per a acabar amb la pre-
carietat laboral, com els inclosos en la moció 89/XII o en la moció 25/XII sobre les 
condicions laborals dels treballadors del sector turístic, mentre a Catalunya segueix 
creixent la pobresa laboral, que ja afecta al voltant de 400.000 empleats i empleades.

Proposta de resolució 9. Pel dret a l’habitatge
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Destinar, com a mínim, 450 M€ a polítiques públiques d’habitatge en el proper 

exercici pressupostari conjuntament amb un pla d’augment escalonat de pressupost 
per a poder garantir el 15% de parc públic el 2027.
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2. Impulsar la regulació i limitació de preu de lloguer en zones tensionades i en 
base a un nou índex de referència que contempli criteris de renda i estigui vinculat 
a la capacitat de despesa en habitatge de la població catalana, evitant, alhora, apro-
fundir en la segregació territorial.

3. Fer permanent la certificació d’habitatge protegit en qualsevol cas, com a eina 
indispensable per a poder arribar al principi de solidaritat urbana.

Proposta de resolució 10. Canvi climàtic i protecció del territori
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar una política de mobili-

tat i d’infraestructures que tingui com a principal objectiu fer front a la emergència 
climàtica, facilitant l’accés al transport públic del conjunt de la població i fer-lo més 
accessible econòmicament.

2. El Parlament de Catalunya rebutja la compra per part del Govern dels terrenys 
on previsiblement s’ubicarà el Hard Rock Entertainment World a La Caixa per valor 
de 120M€, i declara que aquest projecte no es correspon al model turístic, productiu 
i ambiental que Catalunya necessita.

En aquest sentit, el Parlament de Catalunya insta el Govern a no destinar recur-
sos hídrics de l’Ebre per a l’explotació del macro-casino donat el seu impacte eco-
lògic.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a la creació d’un operador energètic 
públic que contribueixi a la transició cap a un model basat en energies renovables i 
a la generació de proximitat.

4. Abandonar de manera definitiva el projecte de prolongació de la C-32 i rea-
litzar les gestions necessàries amb el Govern de l’Estat per aturar la construcció de 
l’A-7 a Terres de l’Ebre per protegir els paisatge i oliveres monumentals del Montsià.

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a establir en totes les seves polí-
tiques un règim específic per als micropobles (pobles de menys de 500 habitants),  
reconeixent la seva autonomia i amb l’objectiu de facilitar el seu desenvolupament, re- 
vertir les dinàmiques de despoblament i avançar cap a l’equitat territorial.

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 43838)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 154 i 155 del Reglament del Par-
lament, presenta les següents propostes de resolució subsegüents al Debat general 
sobre les propostes per a la Catalunya real (tram. 255-00007/12).

Propostes de resolució

Proposta de resolució 1. Diàleg per enfortir la convivència i reconstruir 
consensos
Els fets ocorreguts a Catalunya durant els darrers anys han deixat una societat 

profundament dividida, una economia afeblida amb una desigualtat creixent, impor-
tants problemes socials desatesos i una feixuga hipoteca en forma de procediments 
judicials oberts. L’enorme irresponsabilitat del Govern va comportar emprendre una 
via unilateral i il·legal que estava condemnada al fracàs, com s’ha demostrat. La 
creació d’un clima de diàleg i entesa entre forces polítiques catalanes, començant 
per la renúncia expressa a vies unilaterals i il·legals ha de ser el primer pas per re-
dreçar la situació.
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El President de la Generalitat, tot i tenir el mandat del Parlament, en un any no 
ha estat capaç d’establir amb totes les forces presents al Parlament un clima que 
permetés que l’Espai de Diàleg creat en la moció 3/XII aprovada el 5 de juliol de 
2018 donés fruits. Tot i el descoratjador, en continguts i en formes, rumb de la pre-
sidència de la Generalitat, seguim reivindicant la importància d’assenyalar objectius 
compartits que ens permetin avançar, conscients que no estem cercant en aquests 
moments solucions definitives i que l’obertura d’un diàleg polític de fons exigeix un 
esforç previ de bastir ponts, que permetin restaurar la confiança en les institucions 
i el diàleg entre els diversos agents polítics. Sense acords àmpliament majoritaris 
és impossible avançar en reformes profundes. Cal recordar que està condemnada al 
fracàs qualsevol proposta de canvi institucional que no tingui un suport mínim de 
dos terços dels membres del Parlament.

Tampoc podem obviar que la tensió política ha provocat també una divisió social 
que exigeix un especial esforç per garantir la convivència des del respecte des de to-
tes les instàncies polítiques i socials a totes les opinions, tot cercant la reconstrucció 
de consensos bàsics trencats.

En el funcionament d’espais de diàleg entre forces parlamentàries com en la re-
baixa de la tensió social és imprescindible tant el lideratge de la Presidència de la 
Generalitat com la coresponsabilitat dels i les líders de les diferents formacions par-
lamentàries a partir del reconeixement explícit i del respecte escrupolós a la plura-
litat de la nostra societat i dels seus representants.

Per aquests motius, el Grup Socialistes i Units per Avançar, presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Contribuir a la creació d’un clima de diàleg i entesa entre forces catalanes a 

partir del respecte al pluralisme polític.
2. La renúncia expressa a vies unilaterals tot garantint el respecte a la legalitat i 

a l’actual marc institucional així com els mecanismes i majories necessàries per a 
la seva reforma.

3. Mentre no es generin els consensos necessaris pels canvis institucionals, prio-
ritzar el desenvolupament econòmic, la igualtat d’oportunitats i el combat contra les 
desigualtats socials.

Proposta de resolució 2. Per l’aïllament de l’extrema dreta a les 
institucions
Davant l’auge de l’extrema dreta, el reconeixement de la diversitat i la pluralitat 

d’idees que s’expressen en el marc del sistema democràtic són la millor garantia de 
convivència. La preocupació davant de la normalització del feixisme, el racisme i 
la xenofòbia per part d’algunes forces polítiques manifesta la necessitat d’eradicar 
del debat públic el discurs de l’odi i deshumanització que reprodueix la dreta radi-
cal, així com combatre tota forma d’intimidació o violència que adrecen a qui pensa 
diferent.

Per aquests motius, el Grup Socialistes i Units per Avançar, presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya,
1. Reconeix la diversitat i pluralitat d’idees que s’expressen en el marc del siste-

ma democràtic i insta el conjunt de forces polítiques amb representació parlamentà-
ria a respectar i afavorir el pluralisme, com a millor garantia de convivència.

2. Expressa la preocupació davant de la normalització del feixisme, el racisme i 
la xenofòbia per part d’algunes forces polítiques.

3. Manifesta la necessitat d’eradicar del debat públic el discurs de l’odi i deshuma-
nització i de tota forma d’intimidació o violència que s’adreça a qui pensa diferent.
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4. Denuncia l’entrada a les institucions democràtiques d’aquells que les vol fer 
servir de manera sectària per incitar a l’odi i la violència contra les totes les persones 
que defensen i viuen en els valors de la igualtat, el dret a les minories, la tolerància, 
el respecte i la dignitat humana.

Proposta de resolució 3. Pel reconeixement i el prestigi de les 
institucions catalanes
Una conseqüència més del procés independentista està sent el deteriorament de 

la qualitat democràtica a Catalunya. No només per l’intent d’imposició d’un relat 
únic sobre les aspiracions polítiques de la nostra societat i per l’ús partidista de l’ad-
ministració de la Generalitat, també pel menysteniment creixent per part del Govern 
de les institucions d’autogovern i especialment del Parlament.

L’acord, com a resultat de la negociació, pràcticament ha desaparegut del Par-
lament de Catalunya. Cal que aquesta institució torni a ser l’instrument amb què la 
política, representada en els grups parlamentaris, articuli el seu normal i dinàmic 
funcionament al servei de la ciutadania.

L’evidència de la debilitat i manca de rumb del govern, és el nombre de votacions 
perdudes al Parlament, el Govern ha perdut 1 de cada 3 votacions als Plens i el que 
és més greu i denota la manca de respecte cap aquesta institució és l’incompliment 
reiterat dels mandats parlamentaris aprovats.

Per aquests motius, el Grup Socialistes i Units per Avançar, presenta la següent: 

Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a actuar amb 

sentit institucional i imparcialitat posant les institucions al servei del conjunt de la 
ciutadania.

2. El Parlament de Catalunya, es compromet a desbloquejar, en el termini de 3 
mesos, la renovació de molts òrgans estatutaris i d’altres previstos en la legislació 
sectorial que tenen membres amb els seus mandats finalitzats.

3. El Parlament de Catalunya constata la manca de respecte del Govern de la Ge-
neralitat pels acords presos pel Parlament durant la present legislatura.

Proposta de resolució 4. Un Govern que governi. Pressupostos 2019-20
Des de l’any 2017, el Govern de la Generalitat no aprova un projecte de llei de 

pressupostos. Vàrem tenir pròrroga pressupostària l’any 2018 i també aquest any 
2019. El fet que el Govern no presenti pressupostos, i per tant, no s’aprovin, genera 
tensions econòmiques i financeres a l’administració de la Generalitat, no permetent 
posar en marxa nous programes, projectes o inversions.

En aquests tres anys, han augmentat els problemes i també els reptes que té per 
endavant Catalunya, per això es fa imprescindible aprovar uns nous pressupostos, 
per posar al dia les necessitats i les oportunitats que tenen els catalans i les catalanes.

El Govern que fa un any que va prendre possessió, només ha aprovat 1 llei i no 
han aprovat els pressupostos per al 2019. És un Govern que té una clara incapaci-
tat per acordar i per cercar les majories parlamentàries necessàries que li permetin 
legislar.

Per aquests motius, el Grup Socialistes i Units per Avançar, presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a presentar el pro-

jecte de llei de pressupostos per al 2020 i el projecte de llei de mesures fiscals i fi-
nanceres per al 2020 abans de que finalitzi el mes d’octubre per tal que l’1 de gener 
del 2020 pugui entrar en vigor el nou pressupost.
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Proposta de resolució 5. Lluita contra les desigualtats
Al 2019, 155.000 persones són beneficiàries del sistema de dependència, el que 

significa un màxim històric, però paral·lelament existeixen 75.000 persones desate-
ses i 62.000 persones pendents de valoració. El sistema de dependència a Catalunya 
es manté en una situació crítica. Malgrat el lleuger avenç en les persones ateses i una 
lleu reducció en la llista d’espera, el ritme dels darrers tres anys ens portaria a espe-
rar un total de vuit anys per arribar a la plena atenció. Un temps que s’incrementaria 
si tenim en compte el nombre de persones a l’espera de valoració. Sense un impuls 
decidit no serà possible sortir de atzucac de la desatenció.

La taxa de persones desateses a Catalunya és la més alta de tota Espanya (236 
persones per cada 10.000 habitants), un 46% més que la mitjana nacional. És a dir, 
3 de cada 10 persones amb el dret reconegut a Catalunya estan esperant la seva 
prestació.

Per altra banda, la cartera de Serveis de la Llei de Serveis Socials de Catalunya 
no s’ha actualitzat d’acord amb les necessitats creixents fruit de la crisi econòmica i 
social, ni tampoc en els terminis que marca la llei /cada 4 anys). Des de l’any 2011, 
la Cartera no s’ha actualitzat tot i les nombroses propostes i mocions aprovades pel 
Parlament de Catalunya. Algunes de les conseqüències d’aquesta paràlisi són, per 
exemple, que la dotació dels equips de professionals del servei bàsic d’atenció social 
no es correspon amb les necessitats existents entre la població que atenen i que no 
sempre es cobreixen les baixes ni les reduccions de jornada del personal que presta 
aquests serveis. Tampoc s’ha aconseguit una adequació entre la Cartera i les previ-
sions de la Llei 14/2010 en relació amb l’atenció social primària d’infants i adoles-
cents en risc. La manca de ràtios té una incidència especial en aquells territoris on 
hi ha una concentració superior de problemàtica social, o impacta directament en la 
qualitat en l’atenció a les persones grans usuàries d’un recurs residencial. A més, el 
fet de que no s’hagi actualitzat la Cartera de Serveis Socials d’acord amb les neces-
sitats creixents fruit de la crisi econòmica i social ha provocat que en molts casos els 
ajuntaments han hagut d’implementar programes i destinar recursos propis per fer 
front a aquesta nova realitat.

Per altra banda, el sistema de protecció a la infància necessita urgentment d’un 
canvi de model. Durant els anys 2016 i 2017 s’advertia del col·lapse del sistema, atès 
l’existència de menors i adolescents amb el dret reconegut a un recurs residencial 
que no podien accedir per manca de places. L’arribada de Menors Estrangers no 
Acompanyats dels darrers anys ha obligar al Govern a atendre les necessitats de 
tutela i acollida d’aquests menors. Tant les entitats socials com el conjunt de forces 
polítiques han reclamat un canvi en el model de protecció, no només pel que fa a 
l’acollida, sinó també pel que fa a l’atenció a la infància en risc en situacions d’abu-
sos sexual, bullyng o exclusió social entre d’altres.

Per aquests motius, el Grup Socialistes i Units per Avançar, presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Elaborar una estratègia per a la reducció de la llista d’espera de beneficia- 

ris/àries de prestacions reconegudes a la Llei d’Autonomia Personal i Atenció a la 
Dependència que inclogui, entre d’altres, una simplificació en el tràmit administra-
tiu, un increment dels/les professionals que gestionen les prestacions i dels recursos 
econòmics que s’hi destinen actualment.

2. Actualitzar, en el termini de tres mesos, la Cartera de Serveis de la Llei de 
Serveis Socials de Catalunya.

3. Reestructurar el sistema de protecció de la infància amb el consens del sec-
tor i del conjunt d’administracions implicades, potenciant l’acollida familiar, imple-
mentant el model Barnahus (cases d’infants), orientant el sistema cap a un model de 
centres de dimensions reduïdes i amb serveis de qualitat i millorant les condicions 
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laborals dels i les professionals que hi treballen, d’acord amb allò establert a la Llei 
14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, per a proporcionar 
els nens i nenes un entorn similar al de la llar en coordinació amb els Ajuntaments.

Proposta de resolució 6. Per una educació pública de qualitat
Catalunya pateix un infrafinançament de l’educació pública. La inversió pública 

que el govern de la Generalitat destina a educació és de les més baixes d’Europa, de 
l’ordre d’un 2,8% del PIB. Estem lluny de la inversió que la pròpia Llei d’Educació 
de Catalunya (LEC) proposava per al 2017 i que va ser fixada en un 6% del PIB, i la 
comparativa amb altres comunitats autònomes reflecteix com els governs de Catalu-
nya des de 2010 han sacrificat l’educació molt més que altres territoris de l’Estat. No 
només som dels territoris on més s’ha retallat en educació sinó que encara no s’han 
revertit bona part d’aquestes retallades, la qual cosa ha consolidat una dècada d’in-
volució que ha posat fi al cicle expansiu que havia caracteritzat la despesa educativa 
per apropar-se a la mitjana europea.

Tant és així, que mentre la inversió pública en educació disminuïa en els darrers 
anys en gairebé un 20%, la despesa de les famílies en educació augmentava més 
d’un 27%. I potser això expliqui que Catalunya sigui de les CCAA on el nivell de 
renda familiar més condiciona el rendiment acadèmic de l’alumnat, un indicador 
clau que posa de manifest la manca d’equitat del sistema educatiu.

En aquest sentit, és destacable que des de 2012 el govern de la Generalitat hagi 
abandonat el finançament del foment i funcionament de les escoles bressol muni-
cipals, essent una competència exclusiva del govern, i a dia d’avui encara no hagi 
recuperat la seva coresponsabilitat, juntament amb els ajuntaments i les famílies 
usuàries d’aquest servei públic.

Per altra banda, tampoc s’ha desplegat el decret 150/2017, de l’atenció educativa 
a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu, que pretén articular un model 
d’escola inclusiva, i són moltes les mancances en atenció a l’alumnat amb NEE que 
encara existeixen avui en l’àmbit educatiu, tant en horari lectiu com no lectiu. I de 
la mateixa manera, manquen encara recursos i determinació per combatre la segre-
gació educativa que contribueix negativament a la igualtat d’oportunitats i a la co-
hesió social.

Per aquests motius, el Grup Socialistes i Units per Avançar, presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a posar a disposició 

els recursos necessaris a l’inici del curs 2019-2020 per assegurar el desplegament 
del decret 150/2017, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema edu-
catiu inclusiu, la recuperació de la coresponsabilitat del govern en el finançament 
d’un terç del cost de la plaça de l’etapa educativa 0-3 anys i presentar un calendari 
de restitució del deute pendent als ajuntaments en concepte de foment i funciona-
ment de les llars d’infants, així com impulsar immediatament mesures normatives 
per combatre la segregació escolar i garantir una escolarització equilibrada entre els 
diferents centres educatius, independentment de la seva titularitat.

Proposta de resolució 7. Per una sanitat pública, universal i de qualitat
Des de l’any 2010 el sistema sanitari públic ha patit retallades importants, que 

han fet disminuir la despesa per càpita en salut. Aquestes retallades han afectat a la 
reducció de serveis, agreujat les inequitats territorials, provocat el tancament de llits, 
i un increment de les llistes d’espera.

Aquest mateix estiu veurem com els serveis es redueixen en un 20%.
El temps d’espera a atenció primària, hauria de ser de 48 hores, i estem en temps 

de dues i tres setmanes
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S’ha patit pèrdua de professionals, no substitucions de les baixes ni jubilacions, 
i els i les professionals han vist com les seves retribucions disminuïen en un 20%. 
Una vaga de l’Atenció Primària ha fet que es comprometessin 100 milions d’euros 
per pal·liar alguns d’aquests efectes, però tot i així s’estan incomplint els acords.

I l’altra gran mancança generada per les retallades ha estat la no realització d’in-
versions en obres i sobretot en tecnologia de diagnòstic, de tractament i quirúrgica. 
Ni tan sols s’ha pogut fer el manteniment i la reposició més urgent.

Mentre la qualitat assistencial pública disminueix, l’accessibilitat al sistema es 
complica i s’allunya en el temps. La ciutadania deixa de creure en el sistema públic 
i s’incrementa la contractació d’una assegurança privada.

Les dades són clares: mentre les aportacions al sistema públic per part del Go-
vern han disminuït en 889 milions, el creixement econòmic de les asseguradores és 
també de 889 milions d’euros.

En aquest moment a Catalunya un 33% de la població ja té una assegurança pri-
vada.

S’està generant un doble sistema, que aprofundeix en les desigualtats, els més 
vulnerables a les llistes d’espera de la sanitat pública (cada vegada gent més gran, i 
pluripatològics) i qui s’ho pot permetre té una assegurança privada.

S’ha generat una bretxa generacional, i de capacitat econòmica.
Per aquests motius, el Grup Socialistes i Units per Avançar, presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Enfortir una sanitat publica, universal, equitativa, de qualitat i finançada amb 

impostos, com a garantia d’igualtat, equitat i solidaritat.
2. Elaborar una estratègia plurianual, amb escenaris pressupostaris, que contem-

pli també un pla d’inversions. Que permeti en un horitzó de 2 anys arribar als 1.500 
euros per càpita en despesa pública de salut, amb priorització de les accions per re-
vertir els efectes de les retallades i la pèrdua de la qualitat assistencial.

3. Incorporar en el proper pressupost per al 2020 l’esmentada estratègia i el pla 
econòmic plurianual.

Proposta de resolució 8. El canvi climàtic, un repte local i global
És hora de reconèixer l’emergència climàtica, comprometent-nos amb l’horitzó 

de total descarbonització el 2050, i impulsant un nou acord verd «Green New Deal» 
a Catalunya d’acord amb Espanya i la Unió Europea amb finançament suficient per 
garantir la creació d’ocupació i una transició justa en els sectors i territoris més vul-
nerables davant els necessaris canvis en les formes de producció i de consum.

Hem d’incorporar en les nostres reflexions i decisions, la consideració dels «lí-
mits planetaris» com a garantia d’un progrés durador i just.

Cal adoptar un nou enfocament de la política d’infraestructures, per garantir el 
dret a la mobilitat de forma segura i sostenible. Considerem les infraestructures com  
a eina al servei de la ciutadania i no un fi en si mateixes, tenint especialment en 
compte el repte del canvi climàtic i les oportunitats del canvi tecnològic. Per a això, 
es fa necessari l’impuls del transport públic i l’electrificació del transport, la lluita a 
favor de la qualitat de l’aire i reducció de la contaminació i la reducció de l’impacte 
ambiental de les infraestructures.

Considerem fonamental l’augment del pes de la indústria en el nostre teixit pro-
ductiu, per contribuir a una ocupació més estable i una menor vulnerabilitat i de-
pendència exterior de la nostra economia. Cal que el Pacte per la Indústria, avanci 
en l’adaptació del sector a la globalització, a la transició ecològica i a la transició 
digital. Cal promoure el lideratge de la indústria catalana en sectors com els d’acu-
mulació d’energia i equipaments per a l’electrificació del transport.
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És precís incorporar criteris ambientals en la fiscalitat i en les compres públi-
ques.

Per aquests motius, el Grup Socialistes i Units per Avançar, presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. En el termini de tres mesos, derogarà el decret 147/2009. Proposarà les mo-

dificacions legislatives necessàries perquè es permeti desenvolupar nous projectes 
de parcs eòlics de més de 10MW i per a reduir els costos d’implantació de l’energia 
fotovoltaica a terra i permetre així que una part de les noves instal·lacions solars es 
puguin implementar a Catalunya, revisant el sistema de tramitació actual per agi-
litar-la. Es coordinarà amb Red Elèctrica Espanyola la planificació de la connexió 
dels objectius de potència eòlica i fotovoltaica que es determinin per als anys 2025 
i 2030.

2. Delimitar i planificar, conjuntament amb els ajuntaments afectats, les zones de 
baixa emissió o zones urbanes d’atmosfera protegida, començant per l’elaboració del 
corresponent estudi de factibilitat a escala supramunicipal i el posterior pla d’imple-
mentació mitjançant polítiques de disminució del trànsit privat i la gestió sostenible 
de l’aparcament a l’àrea metropolitana. Crear una línia de suport econòmic pel des-
plegament de la Zona de Baixes Emissions de les rondes de Barcelona i a la resta 
de municipis de més de 50.000 habitants pel desplegament de les futures Zones de 
Baixes Emissions. La Generalitat de Catalunya en les vies de la seva competència i 
en el Àmbit-40, desenvoluparà en el termini de sis mesos el reglament, per tal que 
en els episodis ambientals declarats, poder restringir la circulació dels vehicles fur-
gonetes (N1) anteriors a Euro1 i turismes (M1) Euro1 i anteriors a Euro1. A incorpo-
rar al Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire a les zones de protecció 
especial una estratègia per a reduir l’ozó troposfèric a la comarca d’Osona.

3. incloure a l’agenda del Pacte Nacional per la indústria, els vectors ambientals i  
energètics necessaris per a assolir el full de ruta en el camp de l’economia verda  
i circular que, al mateix temps que integrin els objectius quantitatius, assignin res-
ponsabilitats i estableixin quins són els mitjans per a assolir-los amb la participació 
del sector privat i la resta d’Administracions de Catalunya, i fixar un calendari per a 
l’execució de les mesures i els indicadors per avaluar-ne el grau d’assoliment.

4. Davant la pèrdua de biodiversitat que tots els indicadors científics mostren a 
Catalunya, presentar en el proper període de sessions la llei de biodiversitat i patri-
moni natural.

Proposta de resolució 9. Per un desenvolupament econòmic pròsper i just
El futur econòmic de Catalunya passa per un creixement basat en el coneixe-

ment. Volem que Catalunya sigui el país del talent i el coneixement, i un pol inter-
nacional de primer nivell de recerca i innovació.

No volem ser un país low cost que atrau inversions pels baixos costos laborals. 
Aquest és un model que no genera llocs de treball estables ni valor afegit a la nostra 
economia. Hem de ser capaços d’aprofitar les nostres singularitats com el clima o la 
qualitat de vida per afegir aquests elements al nostre ecosistema però no poden ser 
els únics elements per generar activitat econòmica.

El futur és del coneixement, serà de la indústria del coneixement i dels països del 
coneixement. És a dir, d’aquells qui tenen clar que cal posar el coneixement al centre 
de l’economia, que cal localitzar-lo en el territori per generar innovació, competiti-
vitat, riquesa i benestar.

En els darrers anys, des del 2012, el Govern de la Generalitat ha reduït els pres-
supostos dedicats al coneixement (universitats i centres de recerca) en un 30% i ha 
augmentat els preus públics de les universitats públiques un 66%, dificultant l’accés 
i la igualtat als joves que cerquen oportunitats de futur. Aquests dos elements es-
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tan dificultant que les universitats del país puguin fer front als nous reptes que se’ns 
presenten i és molt rellevant ja que és a les universitats, als instituts i als centres de 
recerca on es genera el coneixement i on es transfereix aquest per generar riquesa 
econòmica i benestar social.

Davant els reptes que se’ns presenten com la digitalització, la intel·ligència arti-
ficial, els nous models energètics, la indústria 4.0... cal que el coneixement estigui 
al centre de les nostres polítiques, cal que preparem i formem bé als nostres joves 
perquè puguin inserir-se en el món laboral i formar part de la resposta que cal do-
nar a aquests reptes, per això és important una aposta clara per la universitat i per 
la formació professional.

Per aquests motius, el Grup Socialistes i Units per Avançar, presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Aprovar un pla de xoc per a la millora del finançament de les universitats 

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

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

3. Definir i aprovar, en el termini de sis mesos, un programa que augmenti els 
recursos per a la innovació i la transferència de coneixement que acosti Catalunya 
a l’objectiu d’inversió del 2% del PIB, basat en les polítiques de recerca i les eines 
d’innovació i adaptat al teixit econòmic de Catalunya, per tal d’enfocar també la 
innovació a la demanda del mercat i de les necessitats socials.

4. Aprovar una estratègia per un nou model de formació professional dual, adap-
tada a la realitat i a les demandes i reptes de la nostra indústria, facilitant l’accés als 
joves i a la seva inserció laboral.

Proposta de resolució 10. Per un territori cohesionat, equilibrat i que 
generi oportunitats
Des del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar lamentem la manca 

d’un projecte integral de país per part del Govern, amb accions i finançament con-
crets, per contrarestar el preocupant augment de la despoblació, empobriment i en-
velliment de moltes de les comarques rurals de Catalunya.

A més, les retallades en inversions públiques a les zones rurals i la recentralit-
zació de serveis públics bàsics ha tingut un efecte determinant en l’abandonament i 
empobriment de les zones rurals que es troben més allunyades de les grans capitals.

Per aquests motius, el Grup Socialistes i Units per Avançar, presenta la següent: 

Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya reclama la implicació del conjunt del Govern, i 

sobretot del President, en la lluita contra la despoblació i el desenvolupament rural 
del conjunt del país, per evitar el retrocés econòmic i social de les zones menys po-
blades.
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El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
2. Donar una resposta integral a les problemàtiques i reptes de les comarques 

rurals de Catalunya, amb una acció coordinada i conjunta de tots els departaments 
de la Generalitat i del conjunt d’Administracions Públiques de Catalunya, de l’Estat 
i de la Unió Europea.

3. Presentar, en el termini de 3 mesos, un informe i un calendari d’accions con-
cretes per impulsar el desenvolupament rural i la lluita contra la despoblació. Així 
com, un pla de finançament de les accions a implementar. Aquest informe i calen-
dari d’accions han d’incloure, entre d’altres: 

a) Mesures fiscals i financeres.
b) Mesures legislatives de suport a les zones rurals.
4. Revisar i millorar la gestió forestal, i l’impuls de la silvicultura, a través del 

Pla General de Política Forestal de Catalunya 2014-2024. Amb aquest objectiu, aug-
mentar els recursos econòmics destinats des de la Generalitat i millorar la coordi-
nació entre tots els propietaris i entitats implicades.

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 43842)

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

tit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 154 i 155 del 
Reglament del Parlament, presenta les següents propostes de resolució subsegüents 
al Debat general sobre les propostes per a la Catalunya real (tram. 255-00007/12).

Propostes de resolució

Proposta de resolució 1. Reduir les llistes d’espera sanitàries
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a aprovar un pla 

de xoc amb caràcter indefinit per reduir les elevades llistes d’espera en l’àmbit de 
la sanitat pública. Aquest pla de xoc haurà de contenir mesures per reduir l’espera 
per l’accés a consultes externes, proves diagnostiques i intervencions quirúrgiques.

Proposta de resolució 2. Eliminar els barracots
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a elaborar una plani-

ficació per a suprimir els més de mils barracots que a Catalunya són utilitzats com a 
aulari de centres educatius sostinguts amb fons públics, de tal forma que, l’any 2022 
hagin desaparegut per equipaments educatius convenientment dotats.

Proposta de resolució 3. Enfortiment del sistema de protecció social
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Dotar al tercer sector social d’una seguretat i una sostenibilitat que permetin 

encarar aquesta onada demogràfica de grans dimensions que, ara per ara, no estem 
preparats per afrontar

2. Garantir l’equitat i la qualitat en l’atenció a la gent gran.
3. Millorar les condicions laborals dels professionals que s’hi dediquen al sector 

de la gent gran, amb l’objectiu de retenir i atreure el talent de professionals (geria-
tres, infermeria amb especialitat de geriatria, tècnics especialitzats en dependència, 
etc.) i assegurar la cohesió i l’estabilitat dels equips.

4. Garantir la sostenibilitat del sector d’atenció a la gent gran.
5. Assumir el compromís de signar un conveni català que millori les condicions 

laborals i les càrregues de treball dels professionals, sempre i únicament vinculat 
a l’increment de tarifes, per aconseguir equiparar les condicions laborals dels pro-
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fessionals amb les condicions dels professionals de gestió directa del servei públic, 
per tal de garantir l’equitat i la qualitat de l’atenció a tota la gent gran de Catalunya.

Proposta de resolució 4. Revolució fiscal
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a reduir la fiscalitat 

de l’impost sobre la renda de les persones físiques especialment a les rendes me-
nors de 30.000 euros anuals.

Proposta de resolució 5. Més seguretat als carrers dels nostres 
municipis
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Incrementar el número d’efectius dels Mossos d’Esquadra destinats a la ciutat 

de Barcelona que permeti reduir l’increment de la inseguretat ciutadana que s’està 
patint especialment en els últims mesos.

2. Intensificar la col·laboració del Cos de Mossos d’Esquadra amb les policies 
locals, especialment per a afrontar l’incivisme, i assolir amb els ajuntaments els 
acords necessaris perquè sigui possible denunciar davant la policia de la Generalitat 
les infraccions de les ordenances municipals en aquest àmbit.

Proposta de resolució 6. Administració de justícia
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a millorar les greus 

deficiències que pateixen molts dels equipaments judicials a Catalunya que dificulta 
la prestació d’un servei essencial com el de la justícia i posa en perill la salut dels 
treballadors públics i dels operadors jurídics.

Proposta de resolució 7. Reforestació
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a posar al servei de 

la reforestació de la Ribera d’Ebre, i de la resta d’indrets afectats pels greus incen-
dis de les darreres setmanes, tots els recursos necessaris per a minimitzar l’impacte 
que els incendis han tingut en les activitats agrícoles i ramaderes i recuperar la bio-
diversitat perduda.

Proposta de resolució 8. Supressió dels peatges
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a suprimir l’any 

2025 els peatges en les autopistes competències de la Generalitat, de la mateixa for-
ma que farà l’Estat a les autopistes de la seva competència.

Proposta de resolució 9. Suport a la universitat
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a assumir com a 

propi el manifest dels rectors i dels presidentes dels Consells Socials de les univer-
sitats públiques. En aquest sentit, El Parlament de Catalunya insta, de forma urgent, 
el Govern a: 

1. Aprovar i posar en marxa el Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement, 
amb el lideratge del Parlament i el Govern de la Generalitat i la plena col·laboració 
de les universitats i la resta d’agents del sistema de coneixement a Catalunya.

2. Afavorir una major autonomia institucional de les universitats públiques, en 
els seus àmbits organitzatius, de personal, financers i acadèmics, amb un compromís 
ferm per a la màxima transparència, avaluació i retiment de comptes a la societat.

3. Posar en marxa un pla de xoc de la Generalitat per a la millora del finança-
ment de les universitats públiques pel període 2020-2022, amb l’objectiu de garantir 
el funcionament ordinari de les activitats acadèmiques i la qualitat universitària, so-
bretot en els àmbits de la docència i la recerca. Concretament, recuperar per a l’any 
2020 la xifra de finançament de la Generalitat per a les universitats públiques de 
l’any 2010 (900 MEUR) per arribar l’any 2022 als 1.300 MEUR.

4. Reduir progressivament les taxes i preus universitaris aplicats per la Genera-
litat des de l’any 2011, fins assolir una reducció aproximada del 30%, i compensar 
a les universitats públiques d’aquesta reducció amb un augment de la transferència 



BOPC 397
29 de juliol de 2019

3.10.30. Debats generals 118

pública, equivalent a l’impacte de la reducció comportant un augment de les trans-
ferències, a banda de l’increment pressupostari. Arribar a un cost de matrícula dels 
títols oficials de grau i de màster similar al de la mitjana dels països de l’OCDE, que 
inclogui un programa ambiciós de beques, beques salari i beques per mobilitat, així 
com el foment de la plena participació dels estudiants en la vida universitària.

Proposta de resolució 10. Un compromís per la convivència
Els catalans necessitem mirar al futur per consolidar una Catalunya plural i 

oberta en la qual tots puguem viure en pau. El Parlament de Catalunya, com a ins-
titució que representa al conjunt del catalans, ha de col·laborar i impulsar aquesta 
nova etapa de concòrdia i prosperitat.

El procés separatista ha suposat ja massa costos: la ruptura de la convivència, 
la fugida d’empreses i el desprestigi de les institucions. Per aquesta raó, observem 
amb preocupació com el president de la Generalitat amenaça irresponsablement 
amb tornar a treure als catalans les seves institucions i el seu futur i tornar-nos a 
un passat de conflicte i inestabilitat. Davant aquesta actitud autoritària i excloent, 
al Parlament de Catalunya manifesta el seu compromís amb la convivència dels set 
milions i mig de catalans.

És per aquest motiu, que el Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a: 

1. Garantir la neutralitat dels espais públics i de les institucions catalanes.
2. Despolititzar els mitjans públics per poder garantir el seu pluralisme polític i 

social.
3. Vetllar pel dret dels alumnes catalans a poder expressar-se lliurement en qual-

sevol dels dos llegües oficials a Catalunya, especialment a l’àmbit escolar.
4. Garantir que el personal al servei de l’administració de justícia (jutges, ma-

gistrats i fiscals) puguin accedir amb plenes garanties de confidencialitat als seus 
arxius informàtics.

5. Retirar tota subvenció pública a entitats que vulnerin drets fonamentals i bus-
quen trencar la convivència de tots els catalans.

6. Garantir la seguretat jurídica i l’estabilitat política necessàries per al retorn de 
les empreses, la creació de nova activitat econòmica i la creació d’ocupació.

7. Presentar els pressupostos, abans del 10 d’octubre d’enguany, garantint que el 
80% de la despesa no financera disponible sigui destinat a inversió social: educació, 
sanitat, serveis socials i dependència.

8. Reconduir l’acció exterior per potenciar la cultura i l’economia catalanes, al 
mateix temps que tancar totes les delegacions polítiques i el DIPLOCAT que han 
reobert en els últims mesos l’únic objectiu és desprestigiar Espanya i els catalans.

9. Potenciar la cooperació entre administracions, basada en la lleialtat institucio-
nal i la participació de la Generalitat en tots els fòrums i organismes multilaterals 
de l’Estat i les comunitats autònomes.

10. Respectar les institucions que ens representen a tots els catalans i a la resta 
d’espanyols, especialment la Monarquia, garant de la concòrdia i de la unitat dels 
diferents en una democràcia plena com l’espanyola.

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, representant SP PPC

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 43843 I 43876)

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 154 i 155 del Reglament del Parlament, presenta 
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les següents propostes de resolució subsegüents al Debat general sobre les propostes 
per a la Catalunya real (tram. 255-00007/12).

Propostes de resolució

Propuesta de resolución 1. Una economía competitiva que garantice la 
prosperidad y favorezca la creación de empleo
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a promover las ini-

ciativas legislativas necesarias para: 
1. Reducir los tipos impositivos del tramo autonómico del IRPF correspondiente 

a las bases liquidables de hasta 33.000 euros, con el objetivo de bajar la presión fis-
cal a la clase media y trabajadora que actualmente soporta la fiscalidad autonómica 
más alta de toda España.

2. Ampliar las reducciones en el impuesto de sucesiones. Bonificar el impues-
to en las herencias y donaciones entre parientes directos (cónyuges, padres e hijos, 
abuelos y nietos) y reducir sustancialmente el impuesto entre parientes más lejanos. 
Además de la vivienda habitual, dejar exenta la empresa o negocio familiar o explo-
taciones agrarias que se hereden.

3. Establecer incentivos fiscales para proyectos de I+D+I, como una deducción 
del 15% en el tramo autonómico del IRPF por donativos a Universidades y Organis-
mos Públicos de Investigación.

4. Someter a evaluación del IVÀLUA la eficacia y eficiencia de todos los tributos 
propios. Simplificar la aplicación de las reducciones y bonificaciones autonómicas 
para ganar en eficiencia.

5. Saldar de forma inmediata la deuda con los Ayuntamientos y recuperar los 
proyectos de financiación y cofinanciación en el mundo local (como la educación de 
0 a 3 o la ley de barrios), con priorización según índices de vulnerabilidad territorial 
que incluyan aspectos socioeconómicos y sociodemográficos para evitar tener una 
Cataluña a dos velocidades.

6. Presentar unos presupuestos de la Generalitat para todos los catalanes, que in-
crementen el presupuesto destinado a salud, educación y bienestar social.

7. Defender un sistema de financiación autonómica más transparente y más jus-
to, que garantice un reparto equitativo de los recursos entre todas las Comunidades 
Autónomas y tenga en cuenta factores demográficos, geográficos y otros con inci-
dencia sobre la demanda y los costes de provisión de los servicios prestados a los 
ciudadanos.

8. Reducir las cargas administrativas que soportan las empresas y lastran su ac-
tividad económica, especialmente en el inicio de su actividad.

9. Revisar la estrategia del Institut Català de Finances para que ofrezca servicios 
financieros de calidad con el objetivo de apoyar al tejido empresarial catalán.

10. Impulsar una Estrategia Catalana de Atracción de la inversión extranjera.
11. Reformar completamente el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) 

y sus políticas de empleo para convertirlas en una herramienta eficaz que ayude a 
todos los desempleados a encontrar un trabajo. Impulsar una nueva herramienta es-
tadística de perfilado de desocupados, que permita diseñar itinerarios de inserción 
más adaptados a sus características y a las necesidades de las empresas, y por tan-
to más eficaces a la hora de encontrar un empleo.

12. Poner los recursos directamente en las manos de los desempleados median-
te la introducción de cheques de formación que podrán utilizar todas las personas 
desempleadas en el centro autorizado de su elección para adquirir la formación que 
más se adapte a sus necesidades.

13. Bonificar a los autónomos que no tengan empleados el 100% de la Seguridad 
Social de su primera contratación indefinida durante seis meses, ampliables a doce 
si la contratación es de jóvenes o mayores de 55 años.
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Propuesta de resolución 2. Regeneración para acabar con la corrupción
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Asumir un compromiso de «tolerancia cero» con la corrupción que incluya el 

cese inmediato de cualquier miembro del Govern o alto cargo investigado por co-
rrupción.

2. Adoptar las medidas legislativas y políticas necesarias para suprimir los afo-
ramientos, para acabar con los privilegios políticos, de modo que tanto los diputados 
del Parlament como los miembros del Govern puedan ser enjuiciados por el juez or-
dinario predeterminado por la ley como cualquier otro ciudadano.

3. Mejorar la coordinación de la Agencia Tributaria Catalana (ATC) con la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), especialmente en materia 
de lucha contra el fraude y la elusión fiscal.

4. Facilitar la auditoría por parte de la Autoridad Independiente de Responsabili-
dad Fiscal (AIReF) de las subvenciones concedidas por la Generalitat de Cataluña.

5. Evaluar de forma sistemática y transparente todas las políticas públicas y su 
retorno social, económico y ambiental como fórmula para identificar, entre otros 
aspectos, el gasto superfluo, así como deficiencias en la provisión de servicios o la 
inversión.

6. Impulsar una Ley sobre la Alta Dirección en la Administración Pública y sus 
entes dependientes que siente las bases para lograr una gestión más profesional y 
despolitizada en todos los ámbitos (salud, educación...), orientada al cumplimiento 
de objetivos y con rendición de cuentas de los gestores sobre la obtención de resul-
tados.

7. Elaborar un plan de reducción drástica del personal de libre designación (pues-
to a dedo) y sustitución por puestos asignados mediante procedimientos abiertos que 
garanticen los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función 
pública.

8. Poner en marcha una auditoría de las funciones de todas las empresas, funda-
ciones y consorcios públicos para detectar duplicidades o ineficiencias que permi-
tan determinar el cierre de las que no tengan propósito o funciones bien definidas y 
fusionar todas las que realicen funciones duplicadas.

9. Eliminar y evitar redes clientelares a través de una regulación y unos proce-
dimientos que garanticen la apertura a la competencia y transparencia en todos los 
contratos públicos. Auditar con especial atención las prórrogas de contratos de ser-
vicios y concesiones.

10. Adoptar las medidas legislativas y políticas necesarias para establecer la li-
mitación de mandatos a 8 años tanto del President como de los Consellers del Go-
vern de la Generalitat.

Propuesta de resolución 3. Una apuesta decidida por la ciencia, la 
tecnología y la innovación
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Reducir al máximo posible las cargas burocráticas que soportan las empresas, 

especialmente en el inicio de su actividad, facilitando al máximo los trámites y eli-
minando cualquier duplicidad, tal y como establece la Ley 16/2015 de simplifica-
ción de la actividad administrativa de la Administración de la Generalitat y de los 
gobiernos locales de Cataluña y de impulso de la actividad económica.

2. Ampliar y reforzar los programas de Acció dirigidos al asesoramiento y apoyo 
integral a las pymes y emprendedores que busquen el acceso a financiación en cual-
quiera de sus fórmulas (pública, fondos europeos, préstamo, crowdfunding, capital 
riesgo o cualquier otra). Ampliar progresivamente el número de puntos para alcan-
zar territorios que actualmente no disponen de este servicio.

3. Realizar un Plan específico de apoyo y desarrollo de la Formación Profesio-
nal, en especial de la Formación Profesional Dual, y desarrollar campañas de difu-



BOPC 397
29 de juliol de 2019

3.10.30. Debats generals 121 

sión de las ventajas de empleabilidad y de desarrollo profesional que proporcionan 
los estudios profesionales.

4. Realizar un estudio sobre la distribución territorial de centros que imparten 
Formación Profesional y Formación Profesional Dual, así como su adecuación a las 
necesidades de estudiantes y oportunidades de empleo.

5. Diseñar un plan con el objetivo de aumentar la presencia de la mujer en las 
carreras técnicas y científicas, así como en la Formación Profesional y la Formación 
Profesional Dual.

6. Realizar una campaña de sensibilización y fomento de los planes de igualdad 
de género efectiva en las empresas, con el objetivo de incentivar y facilitar la lle-
gada de mujeres a sus órganos de decisión, en colaboración con las organizaciones 
empresariales y sindicales.

7. Impulsar la creación de un Consejo de Mujeres Emprendedoras, con la partici-
pación de organizaciones patronales y sindicales, con el objetivo de tratar y aportar 
soluciones a las problemáticas específicas que tienen que superar las mujeres en el 
ámbito de las empresas.

8. Aumentar progresivamente la inversión en I+D+i, en los presupuestos corres-
pondientes a los próximos ejercicios, hasta acercarnos a la media europea.

9. Mejorar el sistema de apoyo a la innovación y a la producción sostenible. Po-
tenciar las estrategias para aumentar el número de empresas innovadoras, diseñando 
un programa de incentivos específico, asegurando la transferencia y gestión del co-
nocimiento y facilitando el acceso a la innovación a pymes y autónomos.

Propuesta de resolución 4. Acompañamiento y ayuda a las familias / El 
mejor lugar para formar una familia
El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Diseñar e impulsar, a través del Consell de Relacions Laborals, un sello de 

incentivo y reconocimiento para las empresas que adopten políticas reales de con-
ciliación eficaces.

2. Ampliar progresivamente el permiso de paternidad de los funcionarios públi-
cos de la Generalitat.

3. Establecer una bonificación equivalente al 100% de las cuotas de autónomos 
durante los 2 años siguientes a su paternidad o maternidad, y poner en marcha un 
proyecto específico para facilitar que los autónomos contraten sustitutos durante 
este periodo y no tengan que interrumpir su actividad.

4. Establecer incentivos para aquellas empresas que faciliten a sus trabajadores 
acogerse a reducciones de jornada, flexibilización de horarios, o teletrabajo para el 
cuidado de los hijos o de familiares con dependencia.

5. Dar ejemplo desde la Administración con la implantación de modelos de tra-
bajo flexible y teletrabajo para los empleados públicos aprovechando las tecnologías 
disponibles.

6. Establecer una línea de ayudas para el acceso de las familias con menos re-
cursos a las tecnologías de información y comunicación, para evitar una brecha tec-
nológica que limite sus oportunidades.

7. Reforzar el aprendizaje del inglés con el desarrollarlo de un Programa Volun-
tario de Refuerzo desde la finalización del periodo lectivo hasta final de julio, con 
profesores nativos cualificados. El programa se completará con refuerzo de las com-
petencias en matemáticas, lectura o actividades de carácter deportivo.

8. Crear una prestación económica para las familias en riesgo de exclusión so-
cial con menores a cargo para prevenir situaciones de pobreza infantil, con especial 
atención a las especialmente vulnerables como las familias numerosas y las mono-
parentales. El objetivo de esta prestación será poder garantizar unos ingresos sufi-
cientes para hacer efectivo el derecho de todos los niños a un nivel de vida adecuado 
y evitar situaciones de pobreza.

Fascicle quart
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9. Establecer un Abono Mensual para Jóvenes con el que tengan acceso a toda 
la red de transporte público de Cataluña por un importe fijo mensual inferior a 30 
euros.

10. Aumentar la dotación de becas universitarias para garantizar la equidad.
11. Poner en marcha las medidas que sean necesarias para que en el curso 2020-

2021 se ofrezcan libros de texto gratis en los centros de enseñanza sostenidos con 
fondos públicos de Cataluña, tal y como establece la proposición de ley de gratuidad 
de los libros de texto y material curricular en trámite.

12. Asegurar los derechos sexuales y reproductivos de las personas LGTBI+, ga-
rantizando el acceso a todos los derechos y prestaciones sociales que sean compe-
tencia de la Generalitat a los niños y las familias que hayan recurrido a la gestación 
subrogada en condición de igualdad con el resto de familias, evitando así la discri-
minación por razón de nacimiento.

Proposta de resolució 5. Una sanitat pública universal, moderna, 
equitativa i de qualitat
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Elaborar i fer públic abans de finalitzar aquest any 2019 un registre detallat de 

centres hospitalaris, assistencials i d’atenció primària que no disposin d’un sistema 
adaptat d’accessibilitat als serveis sanitaris per a persones amb qualsevol tipus de 
discapacitat, així com aquells que no tinguin adaptats els panells d’informació i de 
comunicació.

2. Garantir un sistema sanitari transparent, impulsant la compareixença obliga-
tòria dels gerents dels grans hospitals catalans, així com els responsables de l’aten-
ció primària de cada territori, cada legislatura a la Comissió de Salut, per tal de fer 
pública la situació sanitària i respondre a les preguntes de control dels grups parla-
mentaris.

3. Fer pública de forma anticipada la planificació de cobertura de vacants als 
centres hospitalaris i d’atenció primària per vacances, substitucions, jubilacions o 
qualsevol altre raó, així com la disponibilitat de llits hospitalaris, per a cada centre 
de salut.

4. Donar a conèixer públicament el criteri del Departament en relació al tanca-
ment de Centres d’Atenció Primària i centres sanitaris nocturns, així com respecte 
de la disminució en la dotació d’ambulàncies medicalitzades, especialment en aque-
lles poblacions on per motius geogràfics, urbanístics o socioeconòmics, aquestes 
mesures han tingut i encara tenen un impacte especialment negatiu.

5. Publicar el nombre de llits tancats durant les èpoques de vacances, amb detall 
dels serveis afectats i durada del tancament, a cada hospital i centre d’atenció pri-
mària de Catalunya.

6. Publicar, abans de la finalització d’aquest any 2019, el grau de compliment del 
Pla de reposició i modernització dels equips i elements tecnològics dels anys 2018 i 
2019, especificant les partides pressupostàries efectivament assignades a cada cen-
tre. De la mateixa manera, publicar el Pla previst per als anys 2020 i 2021.

7. Complir l’obligació de transparència donant a conèixer els protocols per a la 
determinació de les llistes d’espera de tots els centres del SISCAT, amb l’objectiu 
que els pacients puguin conèixer la data aproximada d’intervenció o numero d’ordre 
dins la llista d’espera, tant per als procediments quirúrgics com per als diagnòstics.

8. Fer una anàlisi sobre els incompliments laborals actuals en l’atenció primà-
ria, serveis hospitalaris i de transport sanitari, en relació als acords de les darreres 
vagues, i portar a terme amb caràcter d’urgència totes les accions no solament per 
donar-les a conèixer, sinó les accions concretes per a solucionar-les.

9. Presentar i portar a terme, de forma urgent, un pla de millora de les consultes, 
centres d’atenció primària i centres hospitalaris amb problemes de climatització o 
qualsevol altre de infraestructures.
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10. Ajustar els recursos de la Xarxa de Salut Mental a les necessitats de la pobla-
ció segons les recomanacions de les guies de bona pràctica clínica garantint l’equitat 
en l’accés per a tots els ciutadans.

11. Dotar de transparència el sistema públic de salut publicant sistemàticament 
l’evolució dels indicadors de gestió per a la seva avaluació, tal com va aprovar el Par-
lament, incorporant-los automàticament al web del mateix Departament.

Proposta de resolució 6. Una educació que promogui el talent i 
garanteixi la igualtat d’oportunitats
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Tornar a finançar l’Educació Infantil de 0 a 3 anys en els pressupostos de la 

Generalitat de Catalunya de l’any 2020, i reemborsar als ajuntaments per pròpia 
iniciativa tots els fons que han deixat de transferir-los des de 2012 en línia amb les 
nombroses sentències judicials que ja han donat a la raó a les justes reclamacions 
dels ajuntaments.

2. Impulsar l’augment del nombre de places en Educació Infantil de 0 a 3 anys, 
tot garantint-ne la gratuïtat per als alumnes, amb l’objectiu d’incrementar les taxes 
d’escolarització en aquestes edats, especialment de les famílies menys afavorides 
econòmicament, i de millorar la conciliació de la vida laboral i familiar.

3. Presentar en el primer trimestre del curs 2019-2020 en seu parlamentària un 
pla per eliminar els barracons existents, amb calendari i detall de la manera com 
s’eliminaran els mòduls de cadascun dels centres on estan instal·lats, posant un límit 
d’un màxim de quatre anys per a la seva total supressió.

4. No instal·lar nous barracons d’ara en endavant, si no vénen justificats per una 
situació extraordinària i impossible de predir, i limitats a un màxim improrrogable 
de dos cursos acadèmics.

5. Elaborar un pla per reduir el fracàs escolar, l’abandonament escolar prematur 
i les taxes de repetició, acompanyat d’un increment del personal docent i no docent 
per tal que cap alumne es quedi pel camí.

6. Garantir que els alumnes amb TEA i la totalitat d’alumnes amb necessitats 
educatives especials tinguin cobertes totes les seves necessitats tant durant la jorna-
da lectiva com en el menjador i a les activitats extraescolars, en els centres ordinaris 
i en els d’educació especial.

7. Proporcionar intèrprets de llengua de signes catalana durant tot l’horari esco-
lar als centres d’Educació Infantil, Primària i Secundària obligatòria i postobliga-
tòria.

8. Assegurar els recursos suficients i la formació necessària dels equips d’orien-
tació per a dur a terme la detecció primerenca dels alumnes amb altes capacitats in-
tel·lectuals perquè així puguin desenvolupar tot el seu potencial.

9. Garantir que les famílies amb nens amb necessitats educatives especials tenen 
tota la informació sobre les opcions de què disposen en relació amb la seva educa-
ció, i que són lliures per decidir si els escolaritzen en una escola ordinària o en una 
d’educació especial.

10. Garantir que el català, l’espanyol i l’anglès siguin llengües vehiculars a tots 
els centres públics i concertats a tots els nivells educatius, des de l’Educació Infantil 
de 0 a 3 anys fins al Batxillerat.

11. Implantar del Carnet Cultural i Carnet Cultural Jove com a vehicles per in-
crementar el consum de cultura per part dels joves, i entregar un bo cultural de 200 
euros a tots aquells que fan 18 anys que podran ser gastats en productes, activitats 
i serveis culturals.

12. Impulsar la declaració de la Diada de Sant Jordi com a Patrimoni Cultural 
de la Humanitat.
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13. Crear un Centre d’Alt Rendiment Artístic destinat a la formació, el perfec-
cionament i la projecció dels artistes més prometedors de l’escena nacional i inter-
nacional.

14. Impulsar el desenvolupament de la indústria del videojoc, l’animació i els 
efectes visuals pel seu potencial per generar ocupació jove i altament qualificada.

El Parlament de Catalunya: 
15. Condemna l’agressió patida a mans de la seva mestra per l’alumna del col·legi 

Font de l’Alba (Terrassa), la qual ha sofert a més el patiment afegit d’haver de can-
viar d’escola per no haver de veure més la persona que la va agredir.

16. Condemna l’espionatge fet als alumnes als patis d’algunes escoles catalanes 
per l’entitat Plataforma per la Llengua i l’ocultació que han fet d’aquests fets la Di-
recció de les mateixes escoles i el Departament d’Educació als propis alumnes, a les 
seves famílies i als grups parlamentaris, i demana la dimissió del conseller d’Edu-
cació, Sr. Josep Bargalló.

Proposta de resolució 7. Pla de xoc per a millorar els indicadors socials
El Parlament de Catalunya insta el Govern a adoptar un:
1. Pla per a revertir la pobresa a Catalunya: 
a) Treballar per a revertir les retallades sofertes els últims anys en serveis i pilars 

bàsics de l’Estat del Benestar com l’Educació, la Sanitat i els Serveis Socials, que 
afecten al conjunt de la nostra societat i el nostre futur més pròxim.

b) Augmentar la inversió en polítiques socials fins a assolir, com a mínim, la 
mitjana espanyola.

c) Apostar per l’eradicació del sensellarisme a través de la intervenció en l’allot-
jament i l’ocupació com a eina d’inclusió.

d) Avançar en la generalització de la compatibilitat de la Renda Garantida de 
Ciutadania amb totes les rendes del treball derivades de contractes a temps parcial, 
recollida a l’article 4.1 de la Llei 14/2017, de la renda garantida de ciutadania.

2. Pla de millora de l’atenció a la dependència i la reducció de les llistes d’espera: 
a) Donar una atenció de qualitat a les persones dependents, reduint les llistes 

d’espera, i assegurar la qualitat de l’ocupació dels professionals del sector, priorit-
zant les següents mesures: 

– Augmentar el nombre de places residencials i centres de dia
– Recuperar la universalitat de les Prestacions Econòmiques Vinculades (PEV)
– Actualitzar les ràtios de personal i millorar els mòduls econòmics
– Garantir les millores laborals dels professionals del sector
– Eliminar les desigualtats territorials en la prestació del servei
b) Identificar la soledat no desitjada com un dels grans reptes de la nostra socie-

tat, impulsant la generació de xarxes de suport veïnal i fomentant programes d’ha-
bitatge col·laboratiu com el «cohousing».

3. Pla per a reduir la pobresa infantil: 
a) Donar compliment al Pacte per la Infància, signat el 19 de juliol de 2013, rea-

litzant el recompte de menors en situació de malnutrició a Catalunya.
b) Realitzar un informe de compliment del dit Pacte per la Infància, fent-lo pú-

blic i traslladant-lo als grups parlamentaris.
c) Augmentar la inversió en polítiques d’infància fins a assolir la mitjana europea.
d) Posar en marxa un Pla Estratègic contra la pobresa infantil, dotat dels recursos 

necessaris perquè les famílies afectades puguin garantir la seva adequada atenció, 
educació, cura i benestar.

4. Pla per millorar l’atenció a les persones amb discapacitat: 
a) Incrementar els recursos destinats a intèrprets en llengua de signes catalana, 

eliminant les desigualtats socials existents.
b) Oferir a les persones amb discapacitat demandants d’ocupació, per part del 

SOC, itineraris personalitzats d’inserció laboral que comprenen orientació, acom-
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panyament, formació i contractes de Treball, a través de fórmules de col·laboració 
amb corporacions locals i altres institucions públiques. El personal d’aquests serveis 
comptarà amb la qualificació professional que exigeix el compliment de la seva tas-
ca, amb formació en matèria de sensibilització, de coneixement de les capacitats i 
aptituds que presenten les persones amb discapacitat i d’adaptació dels llocs de tre-
ball, així com d’igualtat d’oportunitats.

c) Apostar per la figura del «assistent personal» com a recurs del Sistema per a 
l’Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD).

5. Pla urgent per al desplegament de les lleis socials: 
a) Actualitzar la Cartera de Serveis Socials de la Llei 12/2007 de serveis socials 

de forma urgent, ajustant la ràtio de personal dels serveis socials a les noves reali-
tats demogràfiques i socials, juntament amb una memòria econòmica per a l’exer-
cici 2020.

b) Desplegar completament la Llei 5/2008 del dret de les dones a eradicar la 
violència masclista, dotant-la d’un pressupost suficient per combatre les agressions 
sexuals, el tràfic i explotació sexual de dones i de nenes, la mutilació genital feme-
nina i el risc de patir-la, els matrimonis forçats, la violència derivada dels conflictes 
armats i la violència contra els drets sexuals i reproductius.

c) Adaptar la normativa catalana als principis, valors i mandats de la Convenció 
Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, aprovada per les 
Nacions Unides el 2006.

d) Desplegar reglamentàriament la Llei 13/2014 d’accessibilitat de Catalunya, 
dotant-la amb un pressupost suficient.

e) Desplegar reglamentàriament la Llei 14/2010 de drets i oportunitats en la in-
fància i l’adolescència, donant trasllat als grups parlamentaris de tots els decrets 
desplegats i els recursos econòmics associats.

f) Desplegar totalment la Llei 11/2014 per garantir els drets de lesbianes, gais, 
bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la trans-
fòbia, dotant-la de pressupost suficient per oferir una veritable atenció a les víctimes.

g) Desplegar la Llei 17/2010 de la llengua de signes catalana, dotant-la d’un pres-
supost adient per fer efectius els drets que s’hi recullen i, en especial, assegurant una 
dotació suficient d’intèrprets en llengua de signes.

Propuesta de resolución 8. Un territorio más cohesionado y una 
movilidad sostenible frente a la emergencia climática
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Elaborar el nuevo Plan Director de Infraestructuras (PdI) 2021-2030 con espe-

cial atención a aquellas actuaciones más necesarias en relación a la lucha contra la 
contaminación ambiental y para hacer frente a la emergencia climática.

2. Impulsar el avance hacia un mayor porcentaje de vehículos de cero y bajas 
emisiones, a través de ventajas competitivas e implantación de infraestructuras de 
recarga de vehículos eléctricos para garantizar una cobertura adecuada.

3. Dar cumplimiento a la Ley 18/2007, del derecho a la vivienda, dotándola de 
presupuesto suficiente para alcanzar el objetivo de conseguir un parque mínimo del 
15% de viviendas destinadas a políticas sociales en Cataluña en las áreas de fuer-
te demanda acreditada de acuerdo con el Plan Territorial Sectorial de Vivienda de 
Cataluña.

4. Reforzar la policía medioambiental de los Agentes Rurales como herramien-
ta para garantizar la salud del medio y la actividad humana sostenible en el medio 
natural.

Lucha contra la despoblación y el abandono del sector primario
5. Establecer políticas forestales para que los bosques se gestionen de manera 

sostenible y planificada, con contribución a la prevención de grandes incendios fo-
restales.
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6. Promocionar el uso de maderas certificadas de bosques sostenibles, la revalo-
rización del producto no maderable como biomasa y el impulso a la instalación de 
calderas de biomasa como contribución al incremento de las energías renovables y 
a la reactivación del sistema económico agroforestal.

7. Impulso del regadío en los sistemas Xerta-Xenia y Segarra-Garrigues en cum-
plimiento de plan de Regadíos vigente, así como la modernización de riegos.

8. Establecer protocolos de actuación contra plagas y especies invasoras.
9. Revalorizar la producción pesquera local con la promoción de productos de 

calidad. Facilitar medidas de protección de sectores estratégicos como las piscifac-
torías o la producción de moluscos y bivalvos.

10. Establecer medidas contra las prácticas abusivas de mercado y competencia 
desleal que dificultan que el productor reciba un precio justo y arriesgan la calidad 
del producto.

Proposta de resolució 9. Seguridad y convivencia
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Revisar el catàleg de llocs de treball del Cos de Mossos d’Esquadra per reduir 

dràsticament els llocs de lliure designació vetllant perquè la major part dels llocs 
siguin assignats a partir de criteris objectius, en els que imperi el mèrit i la capaci-
tació i assegurant que els llocs de lliure designació siguin coberts per personal que 
reuneixin la totalitat de les condicions objectives indispensables.

2. Elaborar i presentar en seu parlamentària en el termini de 90 dies un infor-
me detallat sobre la composició actual de la Divisió d’Afers Interns en què consti 
el nombre total d’efectius de cadascuna de les escales i categories professionals, la 
seva antiguitat en el cos i l’experiència professional als diferents àmbits policials.

3. Davant l’augment exponencial de la inseguretat ciutadana i el notable incre-
ment poblacional a les principals zones turístiques, el Parlament de Catalunya insta 
el Govern de la Generalitat a convocar la Junta de Seguretat de Catalunya per revi-
sar la plantilla necessària del Cos de Mossos d’Esquadra i establir els mecanismes 
de cooperació i coordinació amb les Forces i Cossos de Seguretat que garanteixin 
els nivells de seguretat adequats a tota la Comunitat Autònoma fins que s’assolei-
xin els nivells de plantilla adequats.

4. Incloure en els pressupostos generals de la Generalitat les partides econòmi-
ques concretes que permetin dotar dels recursos humans tècnics i materials impres-
cindibles a totes i cadascuna de les regions policials, acabant amb la precarietat de 
recursos que afronten els membres del Cos de Mossos d’Esquadra al desenvolupa-
ment de les seves funcions.

5. Impulsar les mesures necessàries que permeti millorar els equipaments i les 
infraestructures judicials i garanteixi que els funcionaris i els operadors jurídics que 
treballen en seus judicials puguin exercir les seves funcions en condicions dignes i 
adequades.

6. Impulsar les mesures necessàries que acabi amb la precarietat laboral que 
afronten els treballadors de l’Administració de Justícia en el desenvolupament de 
les seves funcions.

7. Davant la comissió d’actes delictius puntuals per part d’alguns menors, em-
placem els governs a treballar de manera coordinada amb els països d’origen per a 
poder evitar el desarrelament precoç i possibilitar les condicions de benestar que fa-
cilitin la reincorporació amb les seves famílies, sempre i quan s’asseguri el correcte 
seguiment durant el procés i aquest sigui l’interès superior del menor.

8. Dur a terme les mesures necessàries amb l’objectiu d’ampliar els recursos ma-
terials pel Cos de Mossos d’Esquadra i els serveis d’emergència.

9. Presentar en seu parlamentaria un informe sobre el balanç i resultat del pla 
anual de cooperació al desenvolupament 2019 i el pla anual d’acció exterior i de 
relacions amb la Unió Europea 2019 i a comparèixer davant del Parlament al Con-
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seller responsable en matèria d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transpa-
rència per tal de donar explicacions sobre el balanç i resultat d’aquests plans i de la 
feina feta pel seu departament.

10. Sense perjudici de les mesures de formació i conscienciació social que s’han 
d’aplicar en altres àmbits a fer un estudi amb caràcter d’urgència, que determini les 
necessitats reals del nombre d’efectius de Mossos d’Esquadra que hagin de ser des-
tinats al Grup d’Atenció a la Víctima, en els casos de violència masclista.

El Parlament de Catalunya condemna: 
11. El suposat espionatge realitzat per part de tècnics de l’Administració autonò-

mica, que només tenen competències d’assistència informàtica a jutges i magistrats 
destinats a Catalunya.

12. L’assetjament, les pressions i les ingerències que han patit els servidors pú-
blics i insta la Generalitat a prendre les mesures necessàries que permeti garantir la 
seguretat dels jutges, fiscals, advocats, procuradors i personal al servei de l’Admi-
nistració de Justícia.

Proposta de resolució 10. Per una Catalunya lliure del llast del procés
El Parlament de Catalunya: 
1. Declara que no hi ha democràcia sense llei, ni és possible el gaudi de la lliber-

tat i de la resta de drets fonamentals sense seguretat jurídica.
2. Afirma que les institucions democràtiques i l’Administració pública tenen com 

a missió fonamental el servei als interessos generals de tots els ciutadans i el foment 
de la pau i la solidaritat social i la prosperitat de l’economia, que constitueixen la 
seva mateixa raó de ser.

3. Condemna el franquisme, l’extrema dreta i el terrorisme.

En conseqüència, el Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
4. Garantir la neutralitat de l’espai públic, que ens pertany a tots els ciutadans i 

no és privatiu de cap persona ni de cap grup social.
5. Garantir la neutralitat de l’Administració pública, que ha de servir amb objec-

tivitat els interessos generals, i acabar amb les pràctiques que porten implícitament 
o explícitament al senyalament dels funcionaris per la seva ideologia.

6. Assegurar el funcionament regular de les institucions, que han de representar 
lleialment els interessos de tots els catalans i han d’acudir a tots els fòrums institu-
cionals i administratius on aquests interessos es tracten com, per exemple, el Con-
sell de Política Fiscal i Financera.

7. Cessar en la difusió de missatges i eslògans divisius i menyspreatius contra 
Espanya, els seus ciutadans i les seves institucions, que fomenten la discòrdia entre 
la ciutadania, ofenen a part de la ciutadania i creen un clima menys atractiu per a la 
bona marxa de l’economia i l’ocupació.

8. Reformar la Llei 18/2000 per la qual es regula la publicitat institucional per 
tal d’assegurar que totes les campanyes impulsades per la Generalitat estan al servei 
del bé comú de tots els catalans i les catalanes.

9. Garantir la neutralitat dels mitjans de comunicació públics.
10. Actuar decididament per evitar boicots empresarials de qualsevol mena, amb 

totes les eines al seu abast, incloent-hi les accions judicials.
11. Oferir seguretat jurídica i facilitats perquè les empreses que han traslladat la 

seva seu social les retornin a Catalunya, restaurant la situació prèvia a la marxa i 
retenint els centres de decisió i un important nombre de llocs de treball qualificats.

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu GP Cs
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SUBGRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP 

PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 43840 I 43860)

A la Mesa del Parlament
Carles Riera Albert, representant del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya, Bernat Solé i Barril, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari Republicà, d’acord amb el que estableixen els articles 154 i 155 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució subsegüent 
al Debat general sobre les propostes per a la Catalunya real (tram. 255-00007/12).

Proposta de resolució

Proposta de Resolució 1. Dret a l’autodeterminació, drets civils i 
resolució del conflicte
Des de que l’any 2004 va iniciar-se el procés de reforma estatutària a través de la 

constitució d’una ponència al Parlament de Catalunya per redactar el primer esbor-
rany del nou Estatut, el que havia de ser un procés per aprofundir en l’autogovern en 
el marc de la Constitució espanyola de 1978, i per tant, que en principi havia de ser-
vir per possibilitar un eixamplament en la garantia de tot tipus de drets socials, ci-
vils, polítics i culturals per a tota la població de Catalunya independentment del seu 
origen, ha esdevingut en una situació que és objecte de debat i de posicionaments 
en institucions internacionals tant rellevants com el Consell de Drets Humans de les 
Nacions Unides, o d’organitzacions del prestigi d’Amnistia Internacional.

En 15 anys han passat moltes coses: un Estatut aprovat pel Parlament de Catalunya; 
un Estatut retallat pel Congrés dels Diputats espanyol; i malgrat tot, un Estatut apro-
vat en referèndum pel poble de Catalunya; una campanya contrària a l’Estatut, amb  
recollida de firmes inclosa, i un seguit de denúncies contra aquest Estatut al Tribu-
nal Constitucional; una sentència contrària a l’Estatut per part del Tribunal Consti-
tucional, el juliol de 2010.

És important constatar, a partir de 2010, que el Tribunal Constitucional prota-
gonitza la suspensió, de forma parcial o global, de múltiples iniciatives legislati-
ves impulsades pel Parlament de Catalunya, relatives a tot tipus de qüestions. Així 
doncs, des que el Tribunal Constitucional trenca el Pacte Constitucional espanyol 
amb la sentència contra un Estatut d’Autonomia que ja havia estat prèviament reta-
llat i aprovat pel Congrés dels Diputats, i que ja havia estat ratificat per un Referèn-
dum obligat per la mateixa Constitució, es multiplica la seva acció contra l’activitat 
legislativa del Parlament de Catalunya, i ho fa suspenent, globalment o parcial, lleis 
com la de consultes populars (març de 2010), de matèries audiovisuals, d’horaris 
comercials, d’impostos als bancs, contra la pobresa energètica, d’acompanyament 
de pressupostos, de consultes populars no referendàries, de creació d’impostos a la 
producció d’energia nuclear, del Síndic de Greuges, d’acció exterior, de comerç de 
Catalunya, d’impostos als habitatges buits, de governs locals, d’igualtat efectiva en-
tre homes i dones, de prohibició del fracking, de prohibició de grans superfícies fora 
ciutats, de creació de Medinyà com a municipi independent de Sant Julià de Ramis, 
d’emergència habitacional o contra els desnonaments, del llibre sisè del Codi Civil 
de Catalunya, de voluntats digitals, de l’Agència de Protecció Social, contra el can-
vi climàtic i de creació de l’Agència de Ciberseguretat catalana; a banda d’aquestes 
lleis i decrets lleis, el Tribunal Constitucional també ha actuat contra altres mesu-
res, lleis o declaracions, com el Comissionat per a la Transició Nacional, la Taxa 
a operadores d’internet, el Codi de Consum de Catalunya, l’Agència Tributària de 
Catalunya, la Declaració del 9 de novembre de 2015, la Comissió d’Estudi del Pro-
cés Constituent, la Conselleria d’Afers Exteriors, la Declaració del 27 d’octubre de 
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2017, o la més recent reprovació de Felip VI aprovada pel Parlament de Catalunya 
l’octubre de 2018.

Totes aquestes mesures del Tribunal Constitucional contra l’acció legislativa o 
fins i tot merament declarativa del Parlament de Catalunya el que posen de relleu, 
més enllà de les valoracions que es puguin fer del rigor o l’oportunitat de la tasca del 
Tribunal Constitucional, és la dificultat del Parlament de Catalunya de dur a terme 
la seva activitat normal, que no és altra que la representació del poble de Catalunya, 
així com, en virtut d’aquesta, legislar en benefici seu. És obvi que totes aquestes 
mesures anul·lades o suspeses de forma parcial o global pel Tribunal Constitucional 
gaudien del suport de la majoria del Parlament de Catalunya; en molts d’aquests ca-
sos, el suport anava molt més enllà de majories absolutes, i gaudia del suport de tots 
o de pràcticament tots els grups parlamentaris de la cambra.

Aquesta crisi de l’autogovern català, generada en bona mesura pels mateixos 
poders constitucionals que l’haurien d’emparar, va comportar a partir de 2006 la 
constitució d’un moviment social molt ample i transversal en defensa el dret a deci-
dir del poble català. Aquest moviment promourà campanyes de sensibilització i de 
mobilització popular i ciutadana, així com la realització de consultes populars sobre 
la independència en bona part del territori, defensant la celebració d’un referèndum 
d’autodeterminació per Catalunya.

Entre els anys 2012 i 2017, amplis sectors polítics i socials defensaran diferents 
instruments participatius, consultius i referendaris per tal de promoure una sortida 
a les aspiracions d’autogovern i d’autodeterminació representades per àmplies ma-
jories parlamentàries, però també socials i polítiques, constituïdes successivament 
en el Pacte Nacional pel Dret a Decidir (2013), i el Pacte Nacional pel Referèndum 
(2016). Producte dels compromisos adquirits pel Parlament de Catalunya i els suc-
cessius consells executius del Govern de Catalunya, avui hi ha fins a 16 antics mem-
bres del Govern de Catalunya, 9 diputats del Parlament de Catalunya, i fins a més de 
60 càrrecs governamentals o membres de l’estructura de l’administració de la Ge-
neralitat que estan o han estat involucrats en processos judicials penals, dels quals 9 
estan empresonats de forma preventiva pel seu compromís amb el Referèndum del 1 
d’Octubre de 2017, i 4 han estat inhabilitats per el seu compromís amb la Consulta 
del 9 de novembre de 2014. El número de persones investigades, incloent alcaldes i 
ex-alcaldes, activistes, i ciutadans en general per la seva relació amb aquests fets, o 
simplement amb protestes o manifestacions populars que hi puguin estar directa o 
indirectament relacionades supera de llarg el miler.

Enlloc d’impulsar mesures de diàleg sense condicions amb els i les representants 
de les institucions de Catalunya, les institucions de l’Estat espanyol han apostat per 
mesures judicials com les ja apuntades, alhora que per l’impuls de mesures, com 
l’aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola, forçant, més enllà dels límits 
de la Constitució, la dissolució del Parlament de Catalunya, del Govern de Catalu-
nya i la destitució de més de 200 càrrecs governamentals.

La greu situació de vulneració de drets civils i polítics que ha tingut lloc a Ca-
talunya en aquest període producte de la manca de voluntat per part dels successius 
gestors de les institucions de l’Estat de resoldre aquesta situació de conflicte polític 
a partir de criteris d’eixamplament de drets democràtics, ha arribat a ser objecte de 
debat al Consell de Drets Humans de les Nacions Unides, i ha generat posiciona-
ments judicials i a vegades fins i tot governamentals en estats com Alemanya, Bèl-
gica, Escòcia o Suïssa.

Davant tot aquest context: 
1. El Parlament de Catalunya es ratifica en la defensa de l’exercici del dret a 

l’autodeterminació com a instrument d’accés a la sobirania del conjunt del poble de 
Catalunya.
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2. El Parlament de Catalunya es reafirma en la recerca de solucions democrà-
tiques i polítiques per fer efectiu que el futur de Catalunya sigui el que el poble de 
Catalunya vulgui.

3. El Parlament de Catalunya insisteix en exigir l’alliberament immediat dels di-
putats, ex-diputats i representants de la societat civil en presó preventiva.

4. El Parlament de Catalunya subratlla la necessitat del respecte més escrupolós 
als drets civils i polítics de la societat catalana, tant dels seus representants públics, 
com de la seva ciutadania, i rebutja la situació dels centenars de persones que, si-
gui des de la presó, des de l’exili, o des d’altres situacions, resten encara a l’espera 
de judici per la seva participació, directa o indirecta, en actes en defensa del dret a 
l’autodeterminació.

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2019
Carles Riera Albert, representant SP CUP-CC; Albert Batet i Canadell, portaveu 

GP JxCat; Bernat Solé i Barril, portaveu adjunt GP ERC

SUBGRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 43841 I 43859)

A la Mesa del Parlament
Carles Riera Albert, representant del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableixen els articles 
154 i 155 del Reglament del Parlament, presenta les següents propostes de resolu-
ció subsegüents al Debat general sobre les propostes per a la Catalunya real (tram. 
255-00007/12).

Propostes de resolució

Exposició de motius
Catalunya viu des de fa uns anys en una situació d’important crisi política i ins-

titucional, producte de la incapacitat dels instruments polítics, econòmics, socials 
i culturals de què disposa per poder respondre als reptes a què ha de fer front. La 
crisi econòmica i financera iniciada ara fa poc més d’una dècada, juntament amb 
l’esmentada crisi política i institucional, agreujades ambdues per les receptes impul-
sades per fer-hi front des de les institucions internacionals, des de l’Estat espanyol, 
i sovint també des de les mateixes institucions catalanes, han portat a una situació, 
l’actual, en què cada vegada és més urgent una solució global a tots aquests proble-
mes. A aquestes crisis s’hi suma una crisi que ja existia, però que potser cada vega-
da es veu més urgent i que cal afrontar d’una forma cada vegada més inajornable: 
parlem de l’emergència climàtica i ecològica.

La sortida a aquesta situació no pot passar per mesures autoritàries basades en 
la negació de drets civils i polítics, com proposa l’Estat espanyol, les seves institu-
cions judicials i les successives majories polítiques al Congrés dels Diputats estatal; 
no pot passar tampoc per sortides basades en polítiques neoliberals, que aprofundei-
xin en el sistema de les desigualtats i la pobresa, que alhora retroalimenten el mode 
de producció i consum que cada dia fa més irreversible aquesta crisi climàtica que 
posa en perill la vida sobre la terra, i que alhora manté una relació de simbiosis amb 
el sistema patriarcal que vol mantenir en una situació de subordinació a les dones. 
I finalment, la sortida a tot aquest atzucac tampoc no pot passar ni per la inacció, ni 
per la resignació als marcs imposats.

La Catalunya real –la que viu fora de les parets d’aquest Parlament i que aquest 
Parlament ha de representar fidelment, tot legislant i impulsant i controlant l’acció 
governamental per tal de garantir totes aquelles iniciatives necessàries per a respon-
dre i respectar les seves necessitats i els seus drets– és una Catalunya que es preo-
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cupa pel seu futur i pel futur dels seus fills i filles. La Catalunya real és una Cata-
lunya que, independentment de l’origen dels seus veïns i veïnes, lluita per construir 
un futur millor per a tothom. És una Catalunya que s’organitza i es mobilitza per 
aconseguir més drets, perquè aquests drets no estan garantits –i sovint ni tant sols 
estan reconeguts.

La Catalunya real no hi cap dins les cotilles de la Constitució espanyola.
Les lluites de la gent de la Catalunya real no tenen encaix jurídic ni polític en el 

marc de la Monarquia Parlamentària vigent a l’Estat espanyol.
Per això defensem la vigència de la necessitat de l’exercici del dret a l’autode-

terminació, com a primera clau no només per a la resolució de la situació de greu 
vulneració de drets civils i polítics a Catalunya, sinó com a instrument d’accés a 
l’exercici de la plena sobirania per part del poble de Catalunya, independentment 
del seu origen.

Davant la negació de drets, i davant de la manca de propostes per part de l’Estat 
i les seves institucions per donar sortida a les necessitats i reivindicacions del poble 
de Catalunya, la CUP-CC defensem impulsar des d’ara, i de nou, tota la capacitat le-
gislativa del Parlament de Catalunya, però no com un ens de mera descentralització 
administrativa com pretenen les institucions de l’Estat, sinó com una representació 
de la sobirania del poble de Catalunya, i alhora una font de sobirania en sí mateixa.

El Parlament de Catalunya ha d’exercir com a parlament sobirà per defensar el 
model lingüístic de l’escola pública catalana com a garant de la defensa i norma-
lització de la llengua catalana, el principal instrument de comunicació i de cohesió 
social de què disposa el nostre poble, i defensar-lo també dels atacs que rep el seu 
professorat per la seva pràctica i el seu compromís en la defensa d’aquest model i 
d’un ensenyament crític, pilar fonamental d’una societat democràtica com la que vo-
lem construir; cal una resposta a la crisi a l’emergència climàtica, i un compromís 
explícit i concret amb les mesures orientades a revertir-la, i no un compromís amb el 
model econòmic, industrial i de consum que la genera; cal també donar una resposta 
a la crisi humanitària que suposa la violència masclista i patriarcal, amb assassinats 
i agressions quotidianes; cal impulsar la recuperació d’uns serveis públics i de quali-
tat, amb la garantia de drets per als treballadors del sector públic, uns dels pilars fo-
namentals de la garantia de drets en una societat democràtica, i de construcció d’un 
país veritablement sobirà; cal, també, combatre la precarietat laboral, i garantir el 
dret a l’habitatge; cal garantir els drets civils i polítics del nostre poble, tot defensant 
en tot moment el dret de tot col·lectiu humà a exercir el seu dret a la dissidència, i per 
tant també, el dret a la desobediència civil - més encara, en un context de lleis in-
justes, i de repressió d’aquests drets civils i polítics. Finalment, també, la Catalunya 
real, que la CUP-CC defensa, manté el seu compromís solidari i internacionalista, i 
es compromet a dedicar tots els recursos públics que siguin necessaris per facilitar 
l’acollida a totes les persones que ho necessitin, amb especial atenció i cura dels in-
fants sense referents familiars.

Per tot això, la CUP-CC porta al Ple del Parlament de Catalunya les següents 
propostes de resolució: 

Proposta de resolució 2. Parlament sobirà
Des que l’any 1989 el Parlament de Catalunya va acordar no renunciar a l’exerci-

ci del dret a l’autodeterminació, han estat moltes i molt diverses les majories parla-
mentàries que s’han succeït al Congrés dels Diputats espanyol, i molts els Governs 
que han encapçalat el poder executiu de l’Estat espanyol. Especialment des de l’any 
2015, hi ha hagut un procés electoral rere un altre, i fins i tot, per primera vegada, 
ha caigut un Govern de l’Estat espanyol després d’una moció de censura exitosa.

De tots aquests Governs i de totes aquestes majories parlamentàries, no n’hi ha 
hagut cap que s’hagi mostrat disposada a escoltar la voluntat majoritària, refermada 
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al llarg dels anys en les diverses conjuntures i processos, de possibilitar l’exercici 
del dret a l’autodeterminació.

Al contrari. Per activa i per passiva, els diversos governs i majories s’hi han mos-
trat obertament en contra. A vegades de forma hostil, mai de forma menys clara.

També els successius Caps d’Estat que s’han succeït, els Reis d’Espanya Joan 
Carles I i Felip VI, no només han rebutjat en tot moment qualsevol possibilitat d’ac-
ceptar la voluntat majoritària del poble català expressada lliurement - sigui quina 
sigui aquesta - sinó que arribat el moment, s’han mostrat partidaris de la repressió 
contra el poble català, com en la declaració de Felip VI el 3 d’octubre de 2017.

Així, mentre en un moment d’una significativa crisi econòmica, una àmplia ma-
joria del Congrés espanyol dels diputats va possibilitar i avalar una important refor-
ma de la Constitució espanyola l’any 2011 que ni tant sols va poder ser votada en 
Referèndum, mai no ha estat possible que aquesta o qualsevol de les majories par-
lamentàries estatals, avalessin cap mena de canvi que anés orientat a possibilitar el 
dret dels i les catalanes a decidir el seu futur en llibertat.

Per aquests motius, i davant el fet que avui, el conjunt dels Països Catalans, tam-
bé Catalunya, s’enfronta a uns problemes polítics, econòmics, socials i ambientals 
d’una gran profunditat, complexitat i urgència: 

1. El Parlament de Catalunya es referma, d’acord amb la Resolució 1/XI del Par-
lament de Catalunya de 2015, en la necessitat de legislar com a Parlament plenament 
sobirà, d’acord amb els interessos i les necessitats de la societat catalana, per donar 
resposta a la pobresa energètica, l’emergència habitacional, la garantia de l’accés 
universal a l’atenció sanitària pública i de qualitat, a una educació pública, a la ga-
rantia de les llibertats públiques, la garantia d’unes competències plenes per a les 
administracions locals catalanes, a donar resposta a l’emergència humanitària que 
viuen els i les refugiades, garantir el dret a l’avortament i a una gestió del deute que 
possibiliti, i no impedeixi, un pla de xoc social.

2. El Parlament de Catalunya es referma en la seva reprovació a Felip VI pel seu 
posicionament i la seva intervenció en relació al conflicte democràtic que genera la 
negació de drets civils i polítics per part de l’Estat espanyol a Catalunya.

3. El Parlament de Catalunya es referma en la seva disposició a exercir de forma 
concreta el dret a l’autodeterminació, d’acord amb la voluntat majoritària del poble 
de Catalunya, amb o sense l’acord amb l’Estat espanyol

Proposta de resolució 3. Escola i llengua
Tot i els progressos que la llengua catalana ha experimentat en les darreres dè-

cades pel que fa a la seva normalització gràcies, en bona mesura, a l’ensenyament 
i als mitjans de comunicació públics, així com al fet de ser llengua d’ús habitual a 
l’Administració Pública i als ajuntaments de Catalunya, i malgrat la seva condició 
de llengua oficial i pròpia de Catalunya, el català resta lluny de ser una llengua ha-
bitual en molts àmbits de la vida social i econòmica, és marginal a l’Administració 
de Justícia, i no ha esdevingut encara la llengua comuna en l’àmbit públic.

En aquest context, el model educatiu d’Immersió Lingüística segueix sent una 
eina fonamental per a la cohesió social, l’equitat i per a l’accés de tota la població 
infantil al bé comú de la llengua catalana, en el marc d’una societat multilingüe i 
multicultural, a més d’una bona metodologia educativa per a l’objectiu de les com-
petències plurilingües de l’alumnat.

L’Escola Pública Catalana és també un espai de llibertat i educació crítica i de-
mocràtica i d’un ensenyament basat en el respecte a la diversitat, i en el foment del 
pensament crític.

En base a aquestes consideracions i davant els diversos atacs polítics que l’Escola 
Pública Catalana i el seu personal docent ha rebut en els darrers temps, qüestionant 
el seu model lingüístic i democràtic,

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
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1. Defensar i aplicar el model d’Immersió Lingüística en tots els àmbits, recursos 
i nivells de l’ensenyament a Catalunya, esmerçant tots els recursos administratius, 
econòmics, didàctics i humans necessaris per a la seva garantia. És imprescindible 
garantir un sol model educatiu per a tots els infants, tot rebutjant un model que se-
gregui els infants en funció de la seva llengua.

2. Garantir i fomentar que l’ensenyament sigui un àmbit de creativitat, cultura 
democràtica, cooperativa i solidària, ecològicament responsable, igualtat en la di-
versitat, debat lliure i pensament crític. L’adoctrinament d’infants no pot tenir ni té 
cabuda a les aules de l’escola catalana, sí en canvi el foment del lliure debat raonat 
i crític.

3. Garantir i fomentar que l’ensenyament sigui un àmbit que fomenti el sentit 
crític, el respecte a la diversitat, i els valors i criteris per a prevenir, evitar i contra-
ris al feixisme, el racisme, la xenofòbia, el masclisme, el sexisme, i la LGTBIfòbia.

4. El Parlament de Catalunya insisteix en seu suport als docents de l’IES El Pa-
lau de Sant Andreu de la Barca i de les escoles La Salle i Pau Claris de La Seu d’Ur-
gell, i el rebuig a la insistència de la Fiscalia en la seva persecució judicial, en rela-
ció a uns fets que haurien ocorregut el dilluns 2 d’octubre de 2017. El Parlament de 
Catalunya condemna l’actitud d’aquelles institucions, partits i associacions que han 
volgut instrumentalitzar l’escola amb la finalitat de visualitzar un suposat conflicte 
inexistent en el sí de la societat i l’escola catalanes.

Proposta de resolució 4. Sobre la necessitat d’una xarxa de gestió i 
titularitat pública d’atenció a les cures, les dependències i les víctimes 
de la violència masclista
Des de fa temps, la desigualtat i la pobresa són una realitat cada vegada més pu-

nyent a Catalunya. La desigualtat també implica una desigualtat en la distribució 
dels treballs i les cures. Aquesta realitat afecta especialment les dones, i d’entres les 
dones, les de classe treballadora, que són qui major càrrega laboral i de treball re-
productiu i de cures tenen.

Per tal de respondre a l’empoderament de les dones en la lluita en defensa dels 
seus drets, i possibilitar el manteniment de l’actual situació de desigualtat, el siste-
ma patriarcal ha respost amb l’augment dels discursos i les pràctiques masclistes.

Els efectes principals d’aquesta situació són: 
1. La consolidació quan no l’augment de l’escletxa salarial entre homes i dones, 

que al conjunt dels Països Catalans es situa entre el 16% i el 25%; en el cas de les 
dones nascudes fora d’Europa, la diferència salarial arriba fins al 49,9%.

2. La consolidació de l’escletxa de les pensions entre homes i dones, que al con-
junt dels Països Catalans supera el 40%.

3. L’augment de les necessitats de les tasques de cura, degut a l’envelliment de la 
població, que recau principalment en les dones.

4. L’augment de les agressions masclistes, amb augment alarmant de les denún-
cies per violència masclista, incloent les violacions i els assassinats.

Per tot això, el Parlament de Catalunya insta el Govern de Catalunya a treballar 
amb urgència per: 

1. L’impuls d’una xarxa única, de titularitat i gestió 100% pública, per a l’aten-
ció de les víctimes de les violències masclistes. Aquesta xarxa ha d’articular tots els 
centres municipals, comarcals i provincials ja existents, tot garantint que totes les 
fases de l’abordatge de la violència masclista es facin des d’una perspectiva femi-
nista i coherent en tota la xarxa. Aquesta xarxa ha de possibilitar uns circuits que 
posin al centre de la seva activitat el benestar i la recuperació de les supervivents de 
la violència masclista.

2. L’impuls d’un parc sociosanitari públic d’atenció a la gent gran i persones 
dependents, tot recuperant la gestió d’aquells centres que tinguin gestió privada i 
internalitzant les seves treballadores, amb l’objectiu de donar una resposta a les ne-
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cessitats de les famílies de classe treballadora o que no tenen recursos per pagar re-
sidències privades per a les seves familiars

3. L’impuls dels serveis d’atenció a la dependència, més enllà del parc sociosa-
nitari, que inclogui un repensament integral de totes les tasques de cura, superant 
els límits de la legislació estatal i preveient el finançament imprescindible per a la 
seva implementació

Proposta de resolució 5. Dret a l’habitatge
Catalunya encapçala el rànquing de la vergonya amb més de 60 desnonaments 

diàries, la pujada del preu de l’habitatge és una constant, destinem una mitjana del 
40% del nostre minso salari per garantir-nos un dret essencial com és l’habitatge. 
Hi ha un milió u mig d’habitatges buits als Països Catalans que no compleixen la 
seva funció social i l’ordenament jurídic segueix posant per davant del valor d’ús, el 
valor de canvi de l’habitatge.

Davant d’aquest context: 
1. El Parlament de Catalunya es compromet a regular els preus lloguer, tenint en 

compte en qualsevol cas, la capacitat econòmica i els ingressos de la ciutadania i no 
els preus de mercat.

2. El Parlament de Catalunya es compromet modificar la Llei d’arrendaments ur-
bans amb l’objecte de reduir les causes justificades de resolució contractual i donar 
estabilitat residencial a les persones que han accedit al seu habitatge habitual mit-
jançant un contracte de lloguer, evitant així, els desnonaments invisibles i potenciant 
així el lloguer com una alternativa real i estable.»

3. El Parlament de Catalunya es compromet a la prohibició dels desnonaments 
sense alternativa. La Llei 24/2015 va néixer d’una ILP gràcies a l’esforç de la ciu-
tadania organitzada i a l’enorme suport social que va rebre amb més de 150.000 
signatures. Aquesta llei va ser aprovada per unanimitat al Parlament de Catalunya. 
Els grans poders econòmics de l’Ibex 35 van fer tot el possible per deixar-la sense 
efectes, però de nou l’organització popular i la lluita diària de tantes persones van 
servir perquè es mantinguessin molts dels preceptes que són essencials per afrontar 
des d’una perspectiva de l’emergència la situació de vulneració sistemàtica d’un dret 
tan essencial com ho és l’accés a un habitatge digne. En aquest sentit: 

a) El Parlament de Catalunya constata la incapacitat del Govern de la Generalitat 
per garantir el dret a l’habitatge i posa en valor la gran feina que fan els moviments 
socials organitzats en defensa d’aquest dret.

b) El Parlament de Catalunya es compromet de forma consensuada amb els mo-
viments socials que defensen el dret a l’habitatge a ampliar la definició de gran te-
nidor.

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat: 
a) A complir amb l’article 5.6 i 5.7 de la llei 24/2015 i en conseqüència a garantir: 
i. Els ajuts necessaris a les persones i unitats familiars en risc d’exclusió residen-

cial que no puguin afrontar el pagament del lloguer de l’habitatge habitual.
ii. El reallotjament adequat de les persones i unitats familiars en situació de risc 

d’exclusió residencial que estiguin en procés d’ésser desnonades de llur habitatge 
habitual, per a poder fer efectiu el desnonament.

b) A elaborar un informe trimestral en el que constin els casos concrets en els 
que en aplicació de l’article 7 de la llei 24/2015 el govern ha procedit a resoldre la 
cessió obligatòria d’habitatges, per quin període, quin ha estat el cost total de l’ade-
quació de l’habitatge i si el cost l’ha assumit l’administració o la propietat.

c) A elaborar un informe públic de publicació trimestral en el que constin el nom 
de les persones jurídiques que han incomplert el que estableixen els punts 1 a 4 de 
l’article 5 de la Llei 24/2015 sobre el lloguer social obligatori per a grans tenidors 
per tal d’aturar els desnonaments de persones en exclusió residencial. Amb la fina-
litat de disposar de dades per elaborar l’informe el govern impulsarà una campanya 
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informativa i crearà un canal telemàtic perquè la ciutadania pugui denunciar les si-
tuacions d’incompliment.

d) A garantir i controlar de forma proactiva el compliment exhaustiu del lloguer 
social obligatori per a desnonaments de grans tenidors d’hipoteca o d’impagment de 
lloger de persones en exclusió residencial, imposant sancions administratives exem-
plars de fins a 90.000 euros pels grans tenidors que infringeixin la normativa. (obli-
gacions contemplades als articles 5.1-4, 7, 9 i Disposició final Tercera).

e) A elaborar un reglament que desenvolupi l’article 7 de la llei 24/2015 que re-
guli el procediment de cessió obligatòria d’habitatges buits en desús i el preu del 
lloguer social de tal manera que aquesta cessió no es converteixi en un nou rescat 
a la banca.

f) A aplicar de forma immediata i valenta les multes i sancions als bancs que no 
respecten la funció social de l’habitatge en base al que estableix la llei 18/2007 o 
qualsevol instrument legislatiu que pugui servir per penalitzar l’existència de pisos 
buits o en males condicions.

Proposta de Resolució 6. En defensa dels serveis públics
La privatització dels serveis públics ha afectat seriosament la qualitat de ser-

veis tan essencials com la Sanitat, l’Educació, o l’atenció social entre molts d’altres, 
serveis que són els que han patit amb més virulència les retallades i que en moltes 
ocasions s’ocupen de treballs de cura, d’envelliment i dependència, treballs que són 
necessaris pel desenvolupament de la vida. Aquests serveis, solen ser intensius en 
mà d’obra i amb plantilles altament feminitzades i precaritzades.

En comptes de blindar aquests serveis a la titularitat, gestió i provisió pública, els 
successius Governs de la Generalitat han anat regulant la possibilitat de que aquests 
siguin privatitzats mitjançant diferents fòrmules, amb iniciatives legislatives que 
volen posar cara amable a unes privatitzacions que són injustificables des d’un punt 
de vista del bé comú.

La llei Aragonés n’és un exemple paradigmàtic. Introduir clàusules socials, am-
bientals o de gènere en la contractació administrativa, és necessari, però no serveix 
de res sinó aprovem prèviament iniciatives legislatives que blindin determinats ser-
veis a la gestió pública directa. És una fal·làcia que amb la introducció d’aquestes 
clàusules s’expulsen les grans empreses i menys quan les administracions ni tan sols 
tenen capacitat fiscalitzadora sobre el compliment dels plecs de condicions adminis-
tratives i tècniques.

Aquesta llei, no només permetrà que es consolidin les privatitzacions ja existents 
sinó que a més en permetrà de noves, estableix nous objectes d’externalització i re-
gula com han de ser aquestes externalitzacions via contractació administrativa, una 
modalitat que comporta necessàriament l’obtenció d’un benefici econòmic directe o 
indirecte a favor de la concessionària.

La llei del departament d’economia, regula com les empreses han de fer negoci 
amb els nostres drets fomentant la desigualtat en l’accés als serveis, la competitivitat 
entre empreses que va directament lligada a la rebaixa de la qualitat del servei i la 
precarització de les condicions laborals de les treballadores.

Per això el Parlament de Catalunya: 
1. Rebutja el Projecte de Llei de Contractes de Serveis a les Persones i dóna su-

port a la Plataforma Aturem la Llei Aragonès, formada per entitats, organitzacions i 
moviments socials que treballen per la defensa dels serveis públics que garanteixen 
drets fonamentals.

2. Defensa i protegeix que els serveis públics es gestionin i es prestin directa-
ment des de l’Administració Pública, com a única garantia per salvaguardar els drets 
fonamentals de totes les persones de forma gratuïta i universal, al marge de qualse-
vol interès econòmic.
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3. Insta el Govern Català a que retiri el projecte de Llei de Contractes de Serveis 
a les Persones fins l’aprovació, en seu parlamentària, d’una iniciativa legislativa que 
reguli de forma integral els serveis a les persones, blindi la no externalització dels 
serveis públics, relegui les figures no contractuals a casos taxats i excepcionals, i es-
tableixi la contractació pública com una fórmula residual de gestió de serveis.

4. El Parlament de Catalunya insta al govern a elaborar un pla d’internalització 
progressiva dels béns i serveis ja externalitzats, que reverteixi els retrocessos en la 
garantia dels drets fonamentals que s’han produït en els darrers anys.

5. El Parlament de Catalunya es referma en la seva disposició a legislar en favor 
de la recuperació i la construcció de sobiranies, tot recuperant la titularitat i la gestió 
d’aquells serveis públics privatitzats o externalitzats.»

Proposta de resolució 7. Joves migrants sense referents adults
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a internalitzar la gestió de totes les 

activitats que són titularitat de la DGAIA que, guardant relació amb menors, són 
gestionades per entitats privades, passant a ser de propietat i gestió pública.»

2. El Parlament de Catalunya es compromet a garantir un treball educatiu, social 
i de caràcter pedagògic en els diferents centres de menors per infants i adolescents 
migrants sense referents adults amb les figures professionals corresponents tal i com 
marca la Cartera de Serveis Socials, i tal i com es fa i s’ha fet fins ara, en els dife-
rents centres de menors de la xarxa de protecció d’infància de la DGAIA. Aquest 
compromís s’estendrà a: 

a) Garantir el número corresponent d’educadores socials i de mediadores per tal 
que l’idioma no sigui un problema

b) Garantir un Projecte Educatiu de Centre (PEC)
c) Garantir l’alfabetització i l’escolarització de tots aquests infants i adolescents 

i el seu dret a rebre suport psicològic
d) Garantir tallers socio-laborals
e) Garantir un projecte educatiu individualitzat (PEI) per infant, per inserir-lo 

socialment i laboralment per quan arribi la seva majoria d’edat
3. El Parlament de Catalunya insta el Govern català a incorporar a l’Adminis-

tració catalana tantes educadores i treballadores socials com siguin necessàries per 
complir les ràtios de 2/3 per cada 15.000 habitants.

4. El Parlament de Catalunya insta el Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies a modificar el circuit d’atenció per a aquells infants o adolescents migrats 
no acompanyats que disposen de passaport o de document equivalent d’identitat del 
qual es desprèn la seva minoria d’edat, a fi que no puguin ser considerats estrangers 
indocumentats per ser sotmesos immediatament a les proves de determinació d’edat 
sense abans ser posats a disposició de la DGAIA.

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern català a garantir uns centres de me-
nors residencials per infants i adolescents migrats sense referents adults en condi-
cions dignes per la seva acollida, tal i com estableix l’article 132 de la llei d’infància 
de Catalunya, els diferents informes del Síndic de Greuges, la Moció 94/XI del Par-
lament de Catalunya sobre la dignificació de l’atenció a la infància, la Guia Equar, 
així com diferents convenis internacionals de protecció a la infància. Això implica 
garantir centres residencials de 10-12 places com a molt i integrats sempre dintre 
del casc urbà dels diferents municipis. També es compromet a buscar alternatives 
urgents als centres de 60-70-80 i fins a 100 places com els que s’estan creant en l’ac-
tualitat, ja que aquests dificulten la integració social dels menors, el desenvolupa-
ment de qualsevol tipus de treball educatiu i vulneren tot tipus de lleis i convenis de 
protecció a la infància a nivell nacional, estatal i internacional.

6. El Parlament de Catalunya insta el Govern català a impulsar un control ex-
haustiu en forma de fiscalització i auditoria pública de les diferents empreses i en-
titats subcontractades per la DGAIA pel compliment de les seves finalitats. Al res-
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pecte, semestralment, es farà públic un informe relatiu al compliment o no de tots 
els elements continguts als plecs així com els nivells de qualitat, de satisfacció i de 
compliment d’objectius dels serveis gestionats. L’informe inclourà expressament les 
denúncies i demandes judicials que hagin presentat els treballadors i les treballado-
res contra les empreses que gestionen els serveis així com justificació documental de 
la causa per la qual s’extingeixen contractes laborals de les mateixes.

7. El Parlament de Catalunya insta el Govern català a realitzar una auditoria pú-
blica del programa Catalunya-Magrib de l’any 2006, avaluant-ne el programa, els 
costos, i els resultats, i a aturar de forma immediata el projecte Al Amal Marroc.

Proposta de resolució 8. Davant l’emergència climàtica
1. El Parlament de Catalunya es manifesta a favor d’aturar la construcció de les 

noves terminals de creuers a Barcelona, eliminar les bonificacions, les ajudes fiscals 
i la promoció comercial al sector creuerista i limitar el nombre de creueristes i cre-
uers que fan escala a tots els ports del Principat de Catalunya.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern català a elaborar una estratègia per 
fer possible un procés de decreixement turístic al Principat de Catalunya i la recon-
versió d’un model turístic extractivista, contaminant i massiu construït sobre la base 
de l’acumulació per despossessió, la precarietat laboral i la destrucció de l’entorn 
natural per un model social i econòmic fonamentat en els drets laborals, la protecció 
de l’entorn natural i el benestar de les persones.»

3. El Parlament de Catalunya es reafirma en la Llei 16/2017 de Canvi climàtic, 
i declara el seu compromís en anar més enllà en l’àmbit de la legislació, i insta el 
Govern català, i totes les administracions públiques de Catalunya a comprometre’s 
en les reivindicacions plantejades al voltant de la Vaga General Internacional con-
vocada per al proper 20 de setembre per aturar l’escalfament global i combatre la 
crisi ecològica i climàtica.

Proposta resolució 9. Precarietat laboral i pobresa
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Emprendre la iniciativa legislativa i/o reglamentària perquè el sector públic 

català només pugui adjudicar contractes públics a les empreses i entitats que en pre-
sentar la seva oferta es comprometin per escrit a pagar als seus treballadors i treba-
lladores per l’execució de la prestació un salari d’almenys 1200 euros per catorze 
mensualitats en relació a jornades laborals de 40 hores de mitjana setmanal, així 
com a donar compliment durant l’execució del contracte.

a) En cas que l’oferta no inclogui la declaració relativa al salari mínim i no es 
presenti aquesta a requeriment del poder adjudicador l’oferta quedarà exclosa de la 
valoració. Les empreses subcontractistes seran objecte també de l’anterior obligació.

b) Si bé sempre s’haurà de respectar el salari mínim en els termes anteriorment 
explicitats, el sector públic català haurà d’incorporar als plecs de clàusules del pro-
cediments de contractació pública l’obligació de sotmetre les condicions laborals 
establertes en el conveni col·lectiu sectorial que li correspongui a l’activitat con-
tractada durant tota l’execució. El contingut del conveni referit conformarà les con-
dicions laborals mínimes dels treballadors i les treballadores que desenvolupin les 
activitats objecte del contracte. Les empreses subcontractistes també seran objecte 
de l’anterior obligació.

c) Aquestes dues condicions, manteniment d’un salari mínim de 1200 € en rela-
ció a jornada setmanal de 40 hores i condicions establertes al conveni col·lectiu sec-
torial d’aplicació, tindran la consideració de clàusules essencials.

2. Realitzar totes les accions, a través de la Inspecció de Treball de Catalunya, 
orientades a impedir supòsits d’esquirolatge i substitucions de treballadors en vaga, 
tal i com ha possibilitat la interlocutòria del Magistrat-Jutge del Jutjat Social 27 de 
15 de juliol 2019 en relació a UTE Rigging-Fira de Barcelona respecte als Riggers.
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3. Realitzar una campanya específica per la igualtat salarial entre dones i homes 
per part de la lnspecció de Treball de Catalunya, en la que es vetlli per tal que les 
empreses en què el salari entre homes i dones sigui desigual, s’acrediti la raó que 
ho justifica. En cas contrari, aplicar els procediments sancionadors que correspon-
guin. En aquests procediments es demanarà un informe a aquelles empreses en què 
el salari dels homes sigui superior al de les dones, perquè expliquin quines són les 
justificacions per les quals es dóna aquesta situació. Sense justificació legal hi haurà 
procediment d’infracció, sanció i demanda d’ofici davant la jurisdicció social.

4. A deixar sense efecte qualsevol participació privada en la gestió de la Renda 
Garantida de Ciutadania.

5. Donar compliment a l’apartat a) 2a. de la Moció 24/XII, sobre desprotecció 
social. En aquest sentit, i per a dur a terme una revisió de les resolucions de dene-
gació de la renda garantida de ciutadania, s’ha d’elaborar un informe que contingui 
informació sobre les denegacions justificades indegudament i compensar la pèrdua 
de drets amb l’establiment d’un calendari de les mesures que cal dur a terme per a 
resoldre els casos que s’hagin detectat.

6. A través de la Inspecció de Treball de Catalunya a intensificar i dedicar més 
mitjans a campanyes especifiques sobre els supòsits de relacions laborals no recone-
gudes: la falsa economia col·laborativa, falsos socis-treballadors cooperatius, falsos 
autònoms i falsos becaris.

Proposta de resolució 10. En defensa del dret a la protesta i la llibertat 
d’expressió
En un informe de data 25 de gener de 2019, l’Oficina de Drets Civils i Polítics del 

Govern de la Generalitat de Catalunya va manifestar la seva preocupació per la lec-
tura restrictiva per part de la judicatura del dret a la llibertat d’expressió. En aquest 
mateix informe l’oficina constatava que l’anomenada «Llei Mordassa» constitueix 
una amenaça i una limitació injustificada del dret de protesta.

El Parlament de Catalunya va interposar el recurs d’inconstitucionalitat  
nº 3848/2015 contra alguns articles de la Llei orgànica 4/2015, de protecció de la se-
guretat ciutadana, recurs que fou admès a tràmit el 21 de juliol de 2015. En aquesta 
impugnació, avalada pel dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, s’argumen-
tava que «els preceptes impugnats de la dita llei orgànica són contraris a drets fona-
mentals emparats per textos internacionals com la Declaració universal dels drets 
humans o el Conveni europeu dels drets humans i per la jurisprudència del Tribunal 
Europeu dels Drets Humans».

En data 9 de novembre de 2015, aquesta cambra va aprovar la resolució 1/XI mit-
jançant la qual el govern es va comprometre a vetllar en la seva actuació en matè-
ria de seguretat ciutadana per la plena vigència i el respecte dels drets fonamentals 
esmentats.

El passat 20 de novembre de 2018, la Comissaria Europea de Drets Humans, 
Dunja Mijatovi, va remetre una carta a Ana Pastor i Pio García-Escudero, en quali-
tat de Presidenta del Congrés dels Diputats i de President del Senat respectivament, 
fragment de la qual reproduïm literalment: 

«Demano al Parlament espanyol que vetlli perquè la revisió de la llei de segu-
retat ciutadana elimini tota possibilitat d’ingerència excessiva sobre els drets a la 
llibertat d’expressió i d’assemblea pacífica, i en resulti un marc legal que millori la 
protecció de l’exercici d’aquests drets, d’acord amb les normes internacionals relati-
ves als drets humans. També és imprescindible garantir la disponibilitat de recursos 
eficaços per a les persones que considerin que s’han violat els seus drets a la llibertat 
d’expressió i la llibertat d’assemblea pacífica».

Malgrat això, entre l’1 d’octubre de 2017 fins el 10 d’abril de 2019 s’han incoat 
54.858 expedients sancionadors per infraccions de la Llei orgànica 4/2015, de 30 de 
març, de protecció de la seguretat ciutadana.
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Aquestes dada ens demostren que de mitjana cada dia s’obren més de 100 expe-
dients en base a aquesta llei, de fet, cada mes el govern de la generalitat obren més 
de 3000 expedients sancionadors en aplicació de l’anomenada Llei mordassa.

Davant de tot l’exposat, el Parlament de Catalunya: 
1. Posa de manifest que s’ha produït un retrocés en l’exercici de la llibertat d’ex-

pressió a causa d’una lectura excessivament restrictiva d’aquest dret per part de la 
judicatura; posa de manifest que la «llei mordassa» segueix constituint una amenaça 
i una limitació injustificada del dret de protesta.

2. Constata que és urgent derogar la llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de 
protecció de la seguretat ciutadana ja que la seva aplicació vulnera les normes in-
ternacionals relatives als drets humans i insta al Govern de la Generalitat a fer les 
gestions oportunes amb dita finalitat.

3. Insta al Govern de la Generalitat a: 
a. Deixar d’aplicar la Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la 

seguretat ciutadana i a garantir el legítim dret a la protesta i la dissidència política.
b. A complir de forma escrupolosa la Sentència dictada el 14 d’octubre de 2014 

per el Tribunal Europeu de Drets Humans en el marc del cas Yilmaz Yildiz and 
Others v. Turkey i a informar-ne del seu contingut a tots els agents dels cossos de 
seguretat.

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2019
Carles Riera Albert, representant SP CUP-CC

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 43844)

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

d’acord amb el que estableixen els articles 154 i 155 del Reglament del Parlament, 
presenta les següents propostes de resolució subsegüents al Debat general sobre les 
propostes per a la Catalunya real (tram. 255-00007/12).

Propostes de resolució

Proposta de resolució 19. Aclariment i responsabilitats dels atemptats 
del 17 i 18 d’agost de 2017 
Arran de les darreres revelacions periodístiques sobre els atemptats del 17 i 18 

d’agost del 2017 a Barcelona i Cambrils.
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat de Catalunya: 
A realitzar totes les actuacions necessàries, davant del govern espanyol i, si s’es-

cau, davant instàncies internacionals, per aclarir els fets esdevinguts i les circums-
tàncies que els van fer possibles, especialment la relació de l’imam de Ripoll, Ab-
delbaki Es-Satty, i el CNI fins al moment dels atemptats, i perquè se’n depurin les 
responsabilitats.

Proposta de resolució 20. Generació d’estat del benestar 
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat: 
A seguir denunciant el dèficit en matèria d’inversions a Catalunya per part de 

l’Estat espanyol, la situació energètica ineficient i el dèficit sistèmic en el finança-
ment que afecta a la prestació de tots els serveis públics a Catalunya. Serveis que 
configuren el nostre Estat del Benestar i que tenen a veure amb àmbits tant diversos 
com: l’Educació, la Salut, els Serveis Socials, el Treball, la Cultura, l’Habitatge, el 
Medi Ambient i la Sostenibilitat, la Seguretat, la Mobilitat, el món empresarial, la 
Indústria, la Recerca, la Innovació, l’accés a les Telecomunicacions, les Universi-
tats, el Comerç, el Consum, la Justícia, l’Esport, l’Associacionisme, la Participació 
i altres.
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A seguir buscant les complicitats en el món econòmic, social i cultural per re-
vertir la situació actual.

A seguir treballant per poder garantir i assegurar al màxim, el potencial eco-
nòmic, de cohesió social i de benestar de Catalunya, com a prioritat immediata de 
l’acció del Govern.

A aprofitar tots els mitjans que tingui a l’abast, ja sigui a través de la prestació 
directa, de la concertació o de la contractació de tercers, amb control i transparèn-
cia, per prestar els millors serveis públics, amb la màxima qualitat, al major nombre 
de persones.

El Parlament de Catalunya reconeix el paper cabdal que les entitats del Tercer 
Sector Social han tingut, tenen i han de continuar tenint a Catalunya com a presta-
dores de serveis de qualitat, aprofitant la iniciativa ciutadana i l’experiència, i per 
impulsar el model social català, així com altres formes de concertació.

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2019
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 43846) 

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

Bernat Solé i Barril, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb 
el que estableixen els articles 154 i 155 del Reglament del Parlament, presenten les 
següents propostes de resolució subsegüent al Debat general sobre les propostes per 
a la Catalunya real (tram. 255-00007/12).

Propostes de resolució

Proposta de resolució 1. Sobre l’estratègia d’ofec econòmic de l’Estat 
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
Defensar l’autonomia local i a treballar en un model d’administració local basat 

en l’enfortiment i la modernització dels governs municipals, i sol·licitar al Govern de 
l’Estat la derogació de l’LRSAL.

Impulsar els canvis necessaris en la normativa relativa a l’estabilitat i sostenibi-
litat de les finances dels ens locals i de les comunitats autònomes per eliminar les 
limitacions imposades a aquestes administracions.

Sol·licitar al Govern de l’Estat la derogació del Reial decret-llei 15/2017 del 6 
d’octubre, amb el qual es va aprovar la modificació de la llei de Societats per fa-
cilitar la mobilització d’empreses fora de Catalunya després del referèndum de l’1 
d’octubre del 2017.

Proposta de resolució 2. En defensa dels mitjans públics de 
comunicació
El Parlament de Catalunya reconeix el paper dels mitjans públics de comunica-

ció com a impulsors de la qualitat democràtica i la cohesió social del país i es com-
promet amb garantir-hi l’accés de totes les opinions, veus, posicionaments i creen-
ces, d’acord amb el criteri periodístic dels professionals.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar la reforma de la llei 
22/2005, de 29 de desembre, de la Comunicació Audiovisual de Catalunya, per tal 
de transposar el contingut de la Directiva Europea 2018/1808 del Parlament Euro-
peu i del Consell Europeu de 14 de novembre de 2018.
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Proposta de resolució 3. Per un salari mínim català de referència 
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a proposar un sis-

tema objectiu i rigorós de càlcul d’un salari mínim de referència català (SMR) i 
aprovar-lo en el termini de tres mesos amb l’objectiu de potenciar un marc català de 
relacions laborals que permeti fomentar l’ocupació de qualitat per la via de la con-
certació social i territorial i lluitar contra la precarietat laboral, que afecta sobretot 
a les dones.

Proposta de resolució 4. En defensa dels drets fonamentals i de l’acció 
exterior 
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
Continuar treballant per dur a terme una acció exterior coherent i coordinada 

en tots els àmbits, tal i com disposa el Pla d’Acció Exterior i l’art 193 de l’Estatut 
d’autonomia, que estableix l’obligació del Govern de la Generalitat a impulsar la 
projecció de Catalunya a l’exterior i promoure els seus interessos en aquest àmbit, i 
exigir al Govern espanyol la defensa dels drets fonamentals per a que els ciutadans 
i ciutadanes de Catalunya puguin exercir el seu dret de reunió i llibertat d’expressió 
sense interferències.

Proposta de resolució 5. Model integral de seguretat pública de 
Catalunya 
Per tal de reforçar el model de seguretat català basat en garantir la democràcia, 

la convivència i la protecció de les persones i els seus béns.
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Impulsar l’actualització de la Llei de Sistema de Seguretat Pública de Catalu-

nya, que data de l’any 2003, així com la Llei de la PG-ME de 1994 i la Llei de les 
Policies Locals de 1991 per tal d’avançar en la integració de la PG-ME i de les poli-
cies locals que operen a Catalunya dins d’un model policial que abordi amb eficàcia 
els reptes del s xxi.

2. Impulsar la revisió de la xifra de 18.267 efectius acordada en la Junta de Se-
guretat de 2006 per adequar-la als nous reptes de seguretat i a les característiques 
sociodemogràfiques de Catalunya.

3. Dissenyar un pla de reposició de la plantilla per adequar-la a les necessitats 
organitzatives derivades de l’envelliment de la plantilla, les jubilacions i altres con-
tingències.

4. Consolidar, mitjançant la formació, el model integral de seguretat pública de 
Catalunya: 

– impulsant la formació conjunta dels operadors de seguretat ciutadana, emer-
gències i protecció civil a través d’accions formatives i els canvis legislatius neces-
saris, 

– i potenciant la formació de futurs professionals de la seguretat i emergències a 
través de la formació professional i els estudis universitaris de grau i màster,

– millorant la qualitat de les instal·lacions i l’equipament per a la formació dels 
nostres operadors i professionals de la seguretat pública.

5. Reclamar al Govern de l’Estat que aboni el deute pendent destinat a mossos 
xifrat en a prop de 800 milions d’euros.

Proposta de resolució 6. En defensa del model d’escola catalana 
El Parlament de Catalunya reconeix l’escola catalana com un model d’escola 

d’èxit, un model d’escola integradora i inclusiva, que constitueix una eina de cohesió 
social i territorial que forma ciutadans lliures i compromesos, amb opinió pròpia, 
esperit crític i mentalitat oberta, persones participatives i amb ferms valors demo-
cràtics.

El Parlament de Catalunya condemna les acusacions i l’assenyalament de profes-
sors del Servei d’Educació de Catalunya per motius ideològics i insta a disculpar-se 
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als representants polítics que han assenyalat públicament els docents per exercir la 
seva tasca alhora que reconeix la professionalitat i el compromís del professorat en 
la formació de ciutadans crítics.

Proposta de resolució 7. Per a un model de salut universal i equitatiu
El Parlament de Catalunya expressa la importància de garantir l’accés universal 

i l’equitat per tal de donar resposta a les necessitats de salut de tota la població, tot 
considerant les desigualtats que puguin existir i posant el focus en les desigualtats 
de gènere.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a exigir al govern 
espanyol que compleixi els seus compromisos amb Catalunya i que aboni el deute 
del Fons de Cohesió Sanitària reconegut pel Ministeri de Sanitat de 33,6 milions 
d’euros corresponents al període 2013-2018 per tal que el govern català pugui seguir 
millorant l’accessibilitat i els temps d’espera dins del sistema de salut.

Proposta de resolució 8. Lluita contra l’emergència climàtica 
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat de Catalunya, en el 

context d’emergència climàtica, a: 
1) Desplegar i implementar les accions necessàries per fer front a l’emergència 

climàtica amb l’objectiu de fer una societat i un territori descarbonitzats i resilients.
2) Instar a l’Agència Catalana de l’Aigua a incorporar en el pla de gestió i en la 

resta de plans i programes que està redactant les directrius de la llei de canvi climà-
tic catalana, impulsant la mitigació en les seves actuacions així com introduir me-
sures d’adaptació als nous escenaris per garantir el recurs.

3) A crear, en el termini de sis mesos, la nova Agència Catalana de l’Energia, a 
partir de l’actual ICAEN, com a instrument impulsor de les actuacions relacionades 
amb la descarbonització del sector energètic català, amb capacitat de governança 
sobre el Pacte Nacional per a la transició energètica a Catalunya, tal com estableix 
la Llei 16/2017, del Canvi Climàtic.

4) A impulsar un programa per acompanyar la transformació tecnològica de les 
empreses catalanes cap a la indústria 4.0, donant una resposta integral a aspectes 
com la sensibilització o la provisió de serveis específics.

Proposta de resolució 9. Sobre l’incompliment crònic de la disposició 
addicional tercera per part de l’Estat
El Parlament de Catalunya insta el Govern a exigir al Govern espanyol el com-

pliment de la disposició addicional tercera de l’estatut d’autonomia, el Pla de Roda-
lies, la finalització del Corredor Mediterrani, entre d’altres, per tal de dotar de Ca-
talunya de les infraestructures que necessita per al seu desenvolupament econòmic i 
social, que posi fi al dèficit inversor públic de l’Estat envers Catalunya.

Proposta de resolució 10. En defensa de la llengua catalana i l’occità de 
l’Aran
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Adoptar mesures per promoure l’ús del català com a eix vertebrador de la so-

cietat, com a instrument per a la igualtat d’oportunitats i com a opció individual de 
coneixement i creixement cultural.

2. Estendre l’oferta dels cursos de català per a adults del Consorci per a la Nor-
malització amb programes específics per a persones amb dificultats d’aprenentatge.

3. Fomentar el coneixement i l’ús de l’occità de l’Aran.

Proposta de resolució 11. Recuperació de la memòria democràtica
El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar treballant per impulsar un 

projecte de llei integral de la memòria democràtica de Catalunya que permeti supe-
rar les limitacions de la Llei estatal 13/2007, de 26 de desembre.
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El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar treballant en el Pla de 
fosses per recuperar les víctimes que hi estan enterrades i identificar-les amb el cre-
uament de dades genètiques de possibles familiars vius, i actuar en la dignificació 
i la recuperació de les fosses com a espais de memòria quan aquesta actuació sigui 
adient per a complir els objectius de reparació a les víctimes i foment dels valors 
democràtics.

Proposta de resolució 12. Per un model de país divers, cohesionat i 
amb igualtat d’oportunitats
El Parlament de Catalunya constata que tenim un país divers i plural, que som 

i volem ser terra d’acollida i terra d’oportunitats. Que la societat que volem bastir 
busca l’equilibri entre la cohesió i la diversitat basat en el principi d’inclusió, reco-
neixement de la diversitat i d’interacció.

El Parlament insta al Govern a treballar per garantir la igualtat d’oportunitats 
per a tothom, es vingui d’on es vingui, es parli la llengua que es parli, es pensi el 
que es pensi, s’estimi com s’estimi, independentment de l’edat o del gènere, o de les 
capacitats que es tinguin.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a fomentar la inte-
racció entre persones de diferents orígens en totes les seves polítiques. Entre d’altres: 
a treballar per Impulsar i donar suport a projectes de mentoria social que fomentin 
l’autonomia personal de persones refugiades i de joves que han immigrat sols, el seu 
aprenentatge lingüístic, la seva inserció laboral i la seva participació en condicions 
d’igualtat en tots els àmbits de la societat catalana, així com facilitin el coneixement 
de la societat d’acollida de la realitat del procés migratori.

I per a tal d’aconseguir aquests objectius i millorar l’atenció als joves migrats, 
considera imprescindible la col·laboració lleial de l’administració estatal i Insta al 
Govern de la Generalitat a reclamar al Govern de l’Estat: 

a. Informació periòdica de la situació d’arribada a costes de l’estat d’infants, ado-
lescents i joves migrats sols, així com establir els mecanismes necessaris i suficients 
per garantir una coordinació entre territoris de cara a l’atenció a aquests nens i joves.

b. Mantenir i augmentar els fons estatals de suport a l’acollida de joves migrats 
sols, tot revisant la metodologia de càlcul per al seu repartiment, tot primat el nom-
bre de joves acollits amb qui es treballa un procés educatiu i formatiu i la inclusió 
social i laboral, i no en funció del nombre de joves atesos en una primera i única 
atenció de caràcter humanitari.

c. Expedir de forma automàtica el permís temporal de treball per a aquells joves 
migrats sols que compleixin els 16 anys amb la voluntat de no discriminar respecte 
a altres joves de la mateixa edat que poden iniciar un procés d’inserció laboral, i per 
donar mes eines i garanties a la seva inclusió social mitjançant el treball tot mini-
mitzant la seva vulnerabilitat.

Per a tal de garantir la cohesió i la igualtat d’oportunitats, el Parlament de Cata-
lunya també insta al Govern de la Generalitat a: 

1. Impulsar mesures per a reduir les llistes de valoració de discapacitat i depen-
dència, especialment en aquelles zones del territori on els terminis d’espera són més 
elevats.

2. Reclamar al Govern de l’Estat, per a tal de millorar l’atenció a la dependència 
i la discapacitat: 

a. el retorn del deute en dependència
b. que acceleri els treballs per establir el barem únic de valoració de la dependèn-

cia i la discapacitat, que permeti a Catalunya potenciar la multidisciplinarietat dels 
equips actuals de valoració, creant sinèrgia entre equips i processos per augmentar 
la seva capacitat valoradora.



BOPC 397
29 de juliol de 2019

3.10.30. Debats generals 144

Proposta de resolució 13. Societat del coneixement i 4a revolució 
industrial
El Parlament insta el Govern a: 
1. Potenciar l’Estratègia SmartCatalonia a nivell local i internacional mitjançant 

l’impuls d’iniciatives intel·ligents en el territori acompanyant a tots els pobles i ciu-
tats de Catalunya en aquest procés de transformació digital i posicionant Catalunya 
com una Smart Nation de referència en el fòrums i congressos internacionals.

2. Impulsar iniciatives que garanteixin l’objectiu d’atraure talent local i interna-
cional al sector TIC, fomentar la reorientació professional cap a les carreres digitals 
i generar vocacions tecnològiques entre els més joves amb especial èmfasi en les 
noies.

3. Donar suport a les discussions, treballs i consensos que es vagin aprovant en 
el si del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement per a que tinguin una con-
creció en una memòria econòmica que es traslladi a l’elaboració dels futurs pressu-
postos.

Proposta de resolució 14. Política alimentària i gestió del territori 
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a formalitzar i apro-

var el Pacte Nacional per a la Política Alimentària de Catalunya, amb els agents 
econòmics i socials, i conduit a través del Consell Català de l’Alimentació (CCA), 
abans d’acabar l’any 2020, i que es basi en criteris de sobirania alimentària i de pro-
ducció local d’aliments sans, segurs i de qualitat, amb baixa petjada de carboni i una 
contribució clara i directa a la mitigació del canvi climàtic, que faciliti el relleu ge-
neracional i contribueixi a la cohesió territorial en base a un desenvolupament rural 
sostenible, des del punt de vista econòmic, social i dels recursos naturals.

Proposta de resolució 15. Acció política, unitat i diàleg
El Parlament, seu de la sobirania popular, manifesta que la voluntat dels ciuta-

dans és la màxima legitimitat en democràcia i reivindica aquesta legitimitat com a 
principi per afrontar els reptes d’arrel política.

El Parlament insta al Govern de la Generalitat de Catalunya a perseverar en el 
diàleg i la negociació, per fer efectiva la voluntat de la ciutadania i trobar sempre 
solucions democràtiques, que passin per l’exercici ple dels drets civils, socials i po-
lítics, en la seva dimensió individual i col·lectiva.

El Parlament denuncia la causa general contra l’independentisme que comporta 
una actuació coordinada i concentrada de tots els poders de l’Estat (des del polític, 
executiu al legislatiu, fins al judicial i policial passant pel comunicatiu i empresarial) 
per perseguir i prohibir una ideologia democràtica i pacifica; constata que la judicia-
lització de la situació política i l’existència de presos i exiliats polítics és una anor-
malitat democràtica i assumeix la necessitat que els actors polítics i socials sàpiguen 
respondre de forma democràtica i cívica a la sentència contra el procés.

El Parlament demana al Govern que treballi: 
– Per obtenir les eines pròpies d’un estat, des de l’afirmació de Catalunya com a 

subjecte polític; 
– Per revertir l’ofec legislatiu que, entre d’altres, el Tribunal Constitucional impo-

sa a la societat catalana a través de les seves sentències i resolucions; 
– Per combatre i acabar amb les desigualtats entre persones (econòmiques, polí-

tiques, socials, culturals...) i garantir efectivament la igualtat d’oportunitats i el ben-
estar de tots i totes.

Proposta de resolució 16. Sobre la lluita per la igualtat i contra la 
discriminació i la violència masclista
El Parlament de Catalunya constata: 
1. Que assistim a un retrocés dels drets de les dones, de la llibertat sexual, de 

l’autonomia del propi cos i dels drets del col·lectiu LGTBIQ+ com a conseqüència 
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de l’auge de l’extrema dreta. Els fonamentalistes, els fanàtics i els ultraconservadors 
volen dictar una nova moral que menysté la lluita feminista i la lluita contra l’homo-
fòbia, i perpetua un sistema patriarcal, masclista i androcèntric que representa una 
amenaça pels drets fonamentals de tota la ciutadania.

2. Per aquest motiu, el Parlament de Catalunya, amb els grups parlamentaris i els 
partits polítics que els composen, es comprometen a no pactar amb partits homòfobs 
o masclistes, com VOX i a lluitar contra tota discriminació per raó de sexe o gènere.

3. Que el silenci o la inacció de la víctima davant la violència masclista, no sig-
nifiquen consentiment.

4. Que per fer front a les conseqüències de la violència masclista les víctimes 
necessiten i han de rebre un tractament des de l’expertesa, que tingui en compte la 
victimologia específica, que no revictimitzi, i que no culpabilitzi, de manera que no 
es promogui el negacionisme o la desconfiança de les supervivents.

5. Que la desprotecció de les dones migrades, causada per la Llei d’Estrangeria 
les empeny a desplaçar-se a través de màfies que, en molts casos, les utilitzen per 
explotar-les sexualment.

6. Que la manca d’oficines d’asil arreu i les traves burocràtiques impedeixen que 
dones que haurien de ser refugiades ho puguin ser, vulnerant el dret internacional, 
i deixant-les en situació de perill al seu país d’origen. Per aquest motiu, les forces 
polítiques presents en aquest Parlament es comprometen a fer servir els seus repre-
sentants al Congrés de l’Estat per a derogar la Llei d’Estrangeria.

7. Que els sistemes patriarcals masclistes provoquen la divisió sexual del treball 
i de les cures, generen desigualtats econòmiques i socials vers les dones i sostenen 
la bretxa salarial, abocant així les treballadores als coneguts sostre de vidre i terra 
enganxós, a la precarietat, l’economia submergida i la pobresa.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat: 
8. A reclamar a l’Estat espanyol que revisi el marc normatiu de relacions laborals 

per revertir la situació i garantir els drets de les treballadores, amb especial de les que es 
veuen abocades a situacions més precàries com les que es dediquen al treball de les cures.

9. A continuar fent un tractament innovador, ambiciós i transversal en les seves 
polítiques públiques per tal d’aconseguir la igualtat efectiva i garantir els drets de 
les dones.

10. Personar-se com acusació popular en els casos de violència masclista que es 
correspongui, especialment en casos delictes contra la vida, contra la llibertat sexual 
i lesions greus.

11. A Promoure els canvis normatius necessaris per garantir que les associa-
cions, partits i administracions públiques tinguin protocols de violència masclista, 
contra l’assetjament sexual i per raó de gènere.

12. A impulsar les mesures necessàries per garantir la paritat en els càrrecs di-
rectius de l’administració, del sector públic de la Generalitat i en tots els nomena-
ments que depenguin del Govern i del Parlament de Catalunya.

Les propostes de resolució 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 i 15 són atribuïbles a efectes de 
còmput al Grup Parlamentari de JxCat.

Les propostes de resolució 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 i 16 són atribuïbles a efectes de 
còmput al Grup Parlamentari Republicà.

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2019
Albert Batet i Canadell, portaveu, GP JxCat; Bernat Solé i Barril, portaveu ad-

junt, GP ERC
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PROPOSTES DE RESOLUCIÓ TRANSACCIONALS PRESENTADES PELS GRUPS 

PARLAMENTARIS

Reg. 43881; 43898; 43909; 43910 i 43922 / Admissió a tràmit: Presidència del 

Parlament, 25.07.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 

43909)

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

Bernat Solé i Barril, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Republicà, Susanna 
Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, 
d’acord amb el que estableix l’article 155 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent proposta de resolució transaccional, subsegüent al Debat general sobre les 
propostes per a la Catalunya real (tram. 255-00007/12), que substitueix les propostes 
de resolució 1 del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 1 del Grup Parlamen-
tari Republicà, 2 del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem.

Proposta de resolució transaccional
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Fer les gestions necessàries davant del Govern de l’Estat per a derogar de ma-

nera immediata i urgent la Llei 27/2013 de Racionalització i Sostenibilitat de l’Ad-
ministració Local (LRSAL) i aprovar una Llei de Règim i Finances Locals que 
reforci l’autonomia local, que garanteixi un sistema de finançament estable i propor-
cional a unes competències definides dels ens locals perquè puguin desenvolupar les 
polítiques públiques amb garanties de qualitat i transparència així com modificar la 
regla de la despesa per a que no s’apliqui en Ajuntaments que tinguin els comptes 
sanejats, és a dir, que tinguin superàvit o equilibri pressupostari i un baix nivell de 
deute, i estiguin complint el pagament a qui proveeix en menys de 30 dies.

2. Fer les gestions oportunes davant del Govern de l’Estat per a desenvolupar els 
instruments necessaris per a permetre els ajuntaments amb demanda habitacional 
acreditada limitar les pujades de preu de lloguers.

3. Establir durant el mes de setembre de 2019 un calendari de pagament als 
Ajuntaments i planificar un programa per a cada ens local de reconeixement del 
deute, mitjançant conveni, i procedir a la seva liquidació durant 2019-2020.

4. Crear una Àrea de Suport Econòmic, Legal i Tècnic per als municipis de Ca-
talunya amb la funció de facilitar la remunicipalització d’aquest servei d’interès ge-
neral als municipis que així ho sol·licitin sota criteris de transparència i participació 
pública, així com facilitar-los també la gestió del cicle integral de l’aigua, prioritzant 
els usos de consum humà amb criteris de sostenibilitat ambiental.

5. Sol·licitar al Govern de l’Estat la derogació del Reial decret-llei 15/2017 del 
6 d’octubre, amb el qual es va aprovar la modificació de la llei de Societats per fa-
cilitar la mobilització d’empreses fora de Catalunya després del referèndum de l’1 
d’octubre del 2017.

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2019
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat. Bernat Solé i Barril, portaveu ad-

junt GP ERC. Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 

43881)

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

nya, Bernat Solé i Barril, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Republicà, Eva 
Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 
d’acord amb el que estableix l’article 155 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent proposta de resolució transaccional, subsegüent al Debat general sobre les 
propostes per a la Catalunya real (tram. 255-00007/12), que substitueix les propostes 
de resolució 8 del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i del Grup Parlamentari 
Republicà, 8 del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar.

Proposta de resolució transaccional

Proposta de resolució. El canvi climàtic, un repte local i global
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Desplegar i implementar les accions necessàries per fer front a l’emergència 

climàtica amb l’objectiu de fer una societat i un territori descarbonitzats i resilients.
2. En el termini de tres mesos, derogarà el decret 147/2009. Proposarà les mo-

dificacions legislatives necessàries perquè es permeti desenvolupar nous projectes 
de parcs eòlics de més de 10MW i per a reduir els costos d’implantació de l’energia 
fotovoltaica a terra i permetre així que una part de les noves instal·lacions solars es 
puguin implementar a Catalunya, revisant el sistema de tramitació actual per agi-
litar-la. Es coordinarà amb Red Elèctrica Espanyola la planificació de la connexió 
dels objectius de potència eòlica i fotovoltaica que es determinin per als anys 2025 
i 2030.

3. Delimitar i planificar, conjuntament amb els ajuntaments afectats, les zones de 
baixa emissió o zones urbanes d’atmosfera protegida, començant per l’elaboració del 
corresponent estudi de factibilitat a escala supramunicipal i el posterior pla d’imple-
mentació mitjançant polítiques de disminució del trànsit privat i la gestió sostenible 
de l’aparcament a l’àrea metropolitana. Crear una línia de suport econòmic pel des-
plegament de la Zona de Baixes Emissions de les rondes de Barcelona i a la resta 
de municipis de més de 50.000 habitants pel desplegament de les futures Zones de 
Baixes Emissions. La Generalitat de Catalunya en les vies de la seva competència i 
en el Àmbit-40, desenvoluparà durant el 2020 el reglament, per tal que en els episo-
dis ambientals declarats, poder restringir la circulació dels vehicles furgonetes (N1) 
anteriors a Euro1 i turismes (M1) Euro1 i anteriors a Euro1. A incorporar al Pla 
d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire a les zones de protecció especial 
una estratègia per a reduir l’ozó troposfèric a la comarca d’Osona.

4. Incloure a l’agenda del Pacte Nacional per la indústria, els vectors ambientals 
i energètics necessaris per a assolir el full de ruta en el camp de l’economia verda i 
circular que, al mateix temps que integrin els objectius quantitatius, assignin res-
ponsabilitats i estableixin quins són els mitjans per a assolir-los amb la participació 
del sector privat i la resta d’Administracions de Catalunya, i fixar un calendari per a 
l’execució de les mesures i els indicadors per avaluar-ne el grau d’assoliment. Així 
mateix, impulsar un programa per acompanyar la transformació tecnològica de les 
empreses catalanes cap a la indústria 4.0, donant una resposta integral a aspectes 
com la sensibilització o la provisió de serveis específics.

5. Instar a l’Agència Catalana de l’Aigua a incorporar en el pla de gestió i en la 
resta de plans i programes que està redactant les directrius de la llei de canvi climà-
tic catalana, impulsant la mitigació en les seves actuacions així com introduir me-
sures d’adaptació als nous escenaris per garantir el recurs.
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6. A crear, en el termini de sis mesos, la nova Agència Catalana de l’Energia, a 
partir de l’actual ICAEN, com a instrument impulsor de les actuacions relacionades 
amb la descarbonització del sector energètic català, amb capacitat de governança 
sobre el Pacte Nacional per a la transició energètica a Catalunya, tal com estableix 
la Llei 16/201 7, del Canvi Climàtic

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2019
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat. Bernat Solé i Barril, portaveu ad-

junt GP ERC. Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units

SUBGRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP 

PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 43898, 43910 I 43922)

A la Mesa del Parlament
Carles Riera Albert, representant del Subgrup Parlamentari de la Candida-

tura d’Unitat Popular - Crida Constituent, Albert Batet i Canadell, portaveu del 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Bernat Solé i Barril, portaveu adjunt 
del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el que estableix l’article 155 del Re-
glament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució transaccional, 
subsegüent al Debat general sobre les propostes per a la Catalunya real (tram. 255-
00007/12), que substitueix les propostes de resolució 6 del Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya, 6 del Grup Parlamentari Republicà, 3 del Subgrup Parlamen-
tari de la Candidatura d’Unitat Popular.

Proposta de resolució transaccional

Proposta de resolució 3. Escola i Llengua
Tot i els progressos que la llengua catalana ha experimentat en les darreres dè-

cades pel que fa a la seva normalització gràcies, en bona mesura, a l’ensenyament 
i als mitjans de comunicació públics, així com al fet de ser llengua d’ús habitual a 
l’Administració Pública i als ajuntaments de Catalunya, i malgrat la seva condició 
de llengua oficial i pròpia de Catalunya, el català resta lluny de ser una llengua ha-
bitual en molts àmbits de la vida social i econòmica, és marginal a l’Administració 
de Justícia, i no ha esdevingut encara la llengua comuna en l’àmbit públic.

En aquest context, el model educatiu d’Immersió Lingüística segueix sent una 
eina fonamental per a la cohesió social, l’equitat i per a l’accés de tota la població 
infantil al bé comú de la llengua catalana, en el marc d’una societat multilingüe i 
multicultural, a més d’una bona metodologia educativa per a l’objectiu de les com-
petències plurilingües de l’alumnat.

L’Escola Pública Catalana és també un espai de llibertat i educació crítica i de-
mocràtica i d’un ensenyament basat en el respecte a la diversitat, i en el foment del 
pensament crític.

En base a aquestes consideracions i davant els diversos atacs polítics que l’Escola 
Pública Catalana i el seu personal docent ha rebut en els darrers temps, qüestionant 
el seu model lingüístic i democràtic,

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Defensar i aplicar el model d’Immersió Lingüística en tots els àmbits, recursos 

i nivells de l’ensenyament a Catalunya, esmerçant tots els recursos administratius, 
econòmics, didàctics i humans necessaris per a la seva garantia. És imprescindible 
garantir un sol model educatiu per a tots els infants, tot rebutjant un model que se-
gregui els infants en funció de la seva llengua.

2. Garantir i fomentar que l’ensenyament sigui un àmbit de creativitat, cultura 
democràtica, cooperativa i solidària, ecològicament responsable, igualtat en la di-
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versitat, debat lliure i pensament crític. L’adoctrinament d’infants no pot tenir ni té 
cabuda a les aules de l’escola catalana, sí en canvi el foment del lliure debat raonat 
i crític.

3. Garantir i fomentar que l’ensenyament sigui un àmbit que fomenti el sentit 
crític, el respecte a la diversitat, i els valors i criteris per a prevenir, evitar i contra-
ris al feixisme, el racisme, la xenofòbia, el masclisme, el sexisme, i la LGTBIfòbia.

4. El Parlament de Catalunya insisteix en seu suport als docents de l’IES El Pa-
lau de Sant Andreu de la Barca i de les escoles La Salle i Pau Claris de La Seu d’Ur-
gell, i el rebuig a la insistència de la Fiscalia en la seva persecució judicial, en rela-
ció a uns fets que haurien ocorregut el dilluns 2 d’octubre de 2017. El Parlament de 
Catalunya condemna l’actitud d’aquelles institucions, partits i associacions que han 
volgut instrumentalitzar l’escola amb la finalitat de visualitzar un suposat conflicte 
inexistent en el sí de la societat i l’escola catalanes.

5. El Parlament de Catalunya considera necessari i imprescindible que els re-
presentants polítics que han assenyalat públicament els docents per exercir la seva 
tasca es disculpin.

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2019
Carles Riera Albert, representant SP CUP-CC; Albert Batet i Canadell, portaveu 

GP JxCat; Bernat Solé i Barril, portaveu adjunt GP ERC
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Declaració del Parlament de Catalunya de reconeixement i 
garantiment dels drets de les dones
401-00015/12

LECTURA EN EL PLE

Sessió 36, 24.07.2019, DSPC-P 62

El Parlament de Catalunya assumeix i fa seva la Declaració del Parlament de les 
Dones, de l’1 de juliol de 2019.

La Quarta Conferència Internacional de la Dona, que va tenir lloc al setembre 
del 1995 a Pequín, va aconseguir una assistència sense precedents: 17.000 parti-
cipants i 30.000 activistes de tot arreu van arribar a Pequín per a participar en la 
inauguració. Durant setmanes es van establir les bases d’una agenda de polítiques de 
dones, es va elaborar una declaració i es va crear una plataforma d’acció que ha estat 
fonamental per a entendre els canvis profunds de la societat, fruit de divergències i 
consensos, però, sobretot, de la voluntat de posar en el mapa dels estats la necessi-
tat de reconèixer i garantir els drets de les dones, i que les institucions se sumessin 
a aquest objectiu. El Parlament de Catalunya agafa el relleu d’aquell esperit, amb 
un gest democràtic sorgit del setembre del 1995, que posava èmfasi en la idea que 
les dones no poden continuar al marge de les polítiques, sinó que s’han de situar al 
centre. Les dones han de decidir per elles mateixes i han d’ésser escoltades i reco-
negudes com a subjectes de dret.

La Plataforma d’Acció de Beijing, del 1995, imaginava un món en el qual totes 
les dones i les nenes poguessin exercir llurs llibertats i viure en igualtat real. Per-
què pogués fer-se realitat, va fer una sèrie de recomanacions a totes les institucions, 
concretades en accions, orientades a garantir els drets de les dones, com el de viure 
sense violència, el d’assistir a l’escola, el de tenir salut més enllà de l’absència de 
malalties, el de participar en les decisions i el d’obtenir la mateixa remuneració per 
la mateixa feina. Al cap de vint-i-cinc anys, s’han aconseguit molts reptes, però n’hi 
ha d’altres que encara són insuficients. La interseccionalitat obre el camí perquè les 
diversitats siguin centrals i per a poder treballar la igualtat amb el reconeixement de 
les diferències com a valors comuns.

El procés de Beijing va desencadenar una voluntat política que no té retorn, i no 
es poden permetre retrocessos per culpa de cap fonamentalisme passat o present. 
També va assenyalar a escala mundial les discriminacions derivades del patriarcat 
que patien les dones i que eren silenciades. Va connectar i va reforçar l’activisme 
dels moviments de dones en l’àmbit internacional. Gairebé vint-i-cinc anys més 
tard, representants electes del país i de les entitats de dones i expertes aglutinades en 
el Consell Nacional de les Dones de Catalunya s’han reunit al Parlament de Catalu-
nya com a Parlament de les Dones, per a continuar transformant el món amb petits 
gestos plens de simbologia i de compromís cap al futur.

Aquests compromisos de futur, recollits en aquesta declaració, han d’estar pre-
sents en totes les institucions i en tots els mecanismes i instruments. Un dels prin-
cipals instruments, que ja s’assenyalava en la Conferència de Pequín, és la dotació 
justa dels recursos i la necessitat imperant de tenir uns pressupostos que garanteixin 
realment les polítiques d’igualtat sota un paràmetre d’equitat i perspectiva de gènere 
i, sobretot, que eliminin les bases discriminatòries del sistema patriarcal.

Els reptes que es presenten en aquesta declaració recullen els dotze àmbits esta-
blerts per la Declaració de Beijing l’any 1995, en els quals han treballat de manera 
conjunta diputades i les representants del Consell Nacional de les Dones de Catalu-
nya en sis grups de treball (drets humans de les dones, dret a l’educació i la cultura, 
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drets laborals i econòmics, dret a la participació social i política, salut i drets sexuals 
i reproductius, i dret de les dones i les nenes a viure lliures de violències masclis-
tes). Aquesta declaració és l’inici d’un llarg camí que sobrepassa la commemoració 
dels vint-i-cinc anys de la Conferència de Pequín, i s’assumeix amb la voluntat que 
serveixi per a començar a escoltar i reconèixer les dones per a construir, entre totes, 
nous espais per a transformar la societat en una societat més justa, diversa i igualità-
ria. Amb aquesta declaració, es remarca que el futur passa necessàriament per posar 
la vida i la cura en el centre de les vides, i que les formes també són part del fons. 
Per tant, ha de facilitar el compromís de totes les dones a estar a l’altura com a país 
per a afrontar els reptes que va marcar la Conferència de Pequín.

I. Drets humans 
L’enfocament jurídic sobre els drets humans, expressat en convencions i altres 

instruments de drets de les dones, és imprescindible però no suficient per a provocar 
el canvi en la cultura que sustenta les relacions desiguals de gènere. Per això, des 
de tots els moviments feministes i tots els que lluiten contra les discriminacions, es 
continua treballant per canviar el paradigma patriarcal i per aconseguir la transfor-
mació social, dotant de contingut polític feminista els instruments internacionals de 
drets de les dones.

El Parlament de Catalunya alerta sobre la fragilitat dels estats per a reconèixer 
els drets de les dones com a drets humans, protegir-los i garantir-los. La Declara-
ció de Viena del 1993 reconeix els drets de les dones com a drets humans per pri-
mera vegada. Així estan reconeguts en acords i instruments internacionals, com la 
Convenció sobre l’eliminació de tota forma de discriminació contra les dones (CE-
DAW), la Declaració de Viena, la Conferència Internacional de la Dona de Pequín 
i la Conferència Internacional del Caire. Altres tractats internacionals de drets hu-
mans (PIDESC, PIDECP, CERD), no específics de gènere, i llurs comitès de vigi-
lància han incorporat la perspectiva de gènere durant aquests anys.

Cal recollir el contingut de justícia de gènere dels instruments internacionals i 
fer-los efectius en les polítiques a Catalunya des d’un enfocament d’interseccionali-
tat, que permeti identificar els diferents eixos de discriminació i abordar-ne les cau-
ses, en lloc d’abordar-ne els efectes.

Cal assenyalar que la transversalitat de gènere és una estratègia eficaç per a 
avançar en la consecució de la igualtat entre dones i homes en les polítiques públi-
ques i contribueix a eliminar desigualtats, corregir procediments i mètodes de tre-
ball i impulsar tendències de canvi social. No es tracta d’una aplicació esporàdica 
de mesures puntuals, sinó de l’aplicació de polítiques transversals de gènere que 
signifiquin un canvi estructural i social.

El Parlament de Catalunya fa seva la Resolució 1325, sobre les dones, la pau i la 
seguretat, del Consell de Seguretat de les Nacions Unides, una resolució que reafir-
ma la necessitat d’augmentar el paper de les dones en la presa de decisions respecte 
a la prevenció i la resolució de conflictes, i en la consolidació de la pau. Així ma-
teix, recorda que cal continuar visibilitzant el fet que les nenes i les dones són les 
principals víctimes dels conflictes i de les violències, i que, per tant, es requereix un 
abordatge específic per a fer-hi front.

II. Educació i cultura
El Parlament ratifica que Catalunya té un ordenament jurídic amb normes com 

la Llei 17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes, la Llei 5/2008, del dret de les 
dones a erradicar la violència masclista, i la Llei 11/2014, per a garantir els drets 
de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l’homofò-
bia, la bifòbia i la transfòbia. Unes lleis que proposen la coeducació com a element 
essencial per a assolir els objectius educatius i alhora prevenir la discriminació, la 
injustícia i la violència contra nenes i dones. Però cal fer el desplegament d’aques-
tes lleis, que, a banda de tenir un pressupost adequat, han d’acollir la pluralitat i la 
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diversitat de les dones i nenes a partir del context, les realitats, les necessitats i la 
posició social, política i econòmica que ocupen.

Quan es parla de cultura i d’educació, l’androcentrisme continua essent dominant 
en tots els àmbits del saber, en totes les seves manifestacions i en la seva divulgació 
i perpetuació. Cal que l’educació no sigui una mera transmissora d’aquesta societat 
patriarcal, sinó que aspiri a fer realitat un altre món possible. El marc de les concre-
cions sobre educació ha d’ésser sempre el d’una educació promotora de valors de-
mocràtics, coeducativa i d’esperit crític al llarg de tota la vida, des de l’etapa de zero 
a tres anys fins a l’educació de persones adultes.

El Parlament de Catalunya continua remarcant la importància de la formació del 
professorat pel que fa a la incorporació transversal de la perspectiva de gènere, per 
tal de superar l’androcentrisme en els continguts i els estereotips sexistes de conduc-
tes i actituds que provoquen situacions de violència masclista en l’àmbit escolar, un 
àmbit que hauria d’ésser amable i de protecció i apoderament per a nenes i dones.

Cal incorporar l’educació afectivosexual de forma efectiva al llarg de tota l’edu-
cació obligatòria, adaptada a cada etapa d’edat, amb perspectiva feminista i enfoca-
ment de drets sexuals i reproductius.

Per tal d’assolir la igualtat d’oportunitats i el reconeixement i la valoració de la 
diferència, tant en l’àmbit de l’educació formal com en el de la no formal en temps 
de lleure, cal l’ús d’un llenguatge inclusiu, que visibilitzi el femení (verbal i icònic); 
l’ocupació dels espais, especialment els d’oci com els patis escolars, sense estereo-
tips; la promoció dels graus científics i matemàtics entre les dones, i uns continguts 
del currículum educatiu que visibilitzin tots els àmbits on són i històricament han 
estat les dones, totes les aportacions que han fet a favor de la supervivència i de la 
qualitat de la vida quotidiana, els sabers femenins, les manifestacions artístiques de 
les dones, posant en relleu la genealogia femenina i feminista per tal que no se’n 
perdi la memòria.

Cal assenyalar el paper de les famílies, en tota llur diversitat, com a transmis-
sores d’educació i cultura; volem destacar-ne el paper de les dones, la necessitat de 
promoure una major corresponsabilització dels homes, i el valor del diàleg interge-
neracional.

La cultura i l’educació van de la mà, i, en el camp més general del dret a la cultu-
ra, els objectius són incidir sobretot en els mitjans de comunicació, en els museus i 
en altres instàncies de divulgació del saber, de manifestació artística, de publicació 
literària, d’espectacle, i en l’àmbit de la música i de l’esport, on cal fer la tasca de 
promoure una imatge no estereotipada de les dones. Cal una presència equilibrada 
de les dones en els àmbits en què són minoritàries, tot denunciant els obstacles que 
els barren el pas.

S’ha d’insistir, finalment, en l’exigència de la voluntat política i del finançament 
i els recursos necessaris. Cal garantir la continuïtat i l’expansió de les bones pràc-
tiques de qualitat. Cal detectar les mancances i promoure l’actuació en els àmbits 
amb deficiències. Es recomana la instauració de mecanismes eficaços de seguiment, 
d’observatoris específics, d’indicadors adequats i l’establiment d’espais de rendició 
de comptes de les lleis vigents i una bona difusió dels resultats obtinguts.

III. Drets laborals i econòmics
Amb relació als drets laborals i econòmics, cal lluitar contra la precarietat la-

boral i promoure la igualtat retributiva real entre dones i homes, mitjançant l’elimi-
nació de la bretxa salarial, el compliment de la legislació sobre plans d’igualtat, la 
negociació col·lectiva i els plans per a eliminar la desigualtat retributiva; el treball 
per a superar la segregació del mercat laboral, l’eliminació de la bretxa salarial deri-
vada de l’anomenat «terra enganxós» i de la valoració sexista de feines i ocupacions 
feminitzades, i la implicació de tots els àmbits –inclòs el públic– amb polítiques 
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d’atenció social, en un avenç cap a la corresponsabilitat que permeti compaginar la 
vida laboral, personal i de cura a dones i homes.

És imprescindible, així mateix, promoure la paritat real en llocs de presa de de-
cisions, mitjançant l’establiment de sistemes, com el de quotes, que garanteixin, com 
a mínim, un cinquanta per cent de dones en els òrgans de direcció de les empreses, 
l’Administració i l’àmbit institucional; l’apoderament de les dones amb programes 
de mentoria per a superar el sostre de vidre, i la regulació del compliment efectiu de 
mecanismes que tendeixen a la paritat, com ara les llistes cremallera.

Una altra prioritat és la necessitat de vetllar per la igualtat real de la dona autòno-
ma i la dona en l’àmbit rural. El conjunt de les discriminacions que pateixen les do-
nes en l’àmbit laboral influeix de manera determinant en llurs prestacions presents 
i futures, per aquest motiu és necessari lluitar contra la feminització de la pobresa 
mitjançant un pla nacional que prevegi la creació d’indicadors amb perspectiva de 
gènere; l’impuls de mesures específiques per a garantir els drets dels grups de do-
nes més vulnerables mitjançant l’accés real a la renda garantida, l’increment de les 
pensions no contributives, amb el salari mínim interprofessional com a referència, 
l’equiparació dels drets de les famílies monoparentals amb els de les famílies nom-
broses, i l’accés prioritari a l’habitatge social, i l’aplicació de polítiques socials amb 
perspectiva de gènere.

IV. Participació social i política
El moviment feminista és un agent clau de transformació social i un dic de con-

tenció davant els grups que promouen la intolerància i que ataquen la igualtat i la 
diversitat. Per això, cal promoure reformes per a fer efectiu el dret a la participació 
social i política de totes les dones.

Una de les accions prioritàries que cal emprendre és vetllar perquè la paritat de 
dones i homes tendeixi al cinquanta per cent en tots els òrgans col·legiats de totes les 
institucions, administracions públiques i organitzacions socials i polítiques, i tam-
bé en els debats i en els espais d’opinió dels mitjans de comunicació, promovent els 
colideratges, creant mecanismes de supervisió del compliment de la paritat i tenint 
cura d’incorporar la diversitat (d’orígens culturals, funcional, d’identitat de gènere, 
d’orientació sexual i d’edat). En segon lloc, cal garantir la sostenibilitat de les convo-
catòries d’ajuts públics dirigits a les entitats feministes i de dones, defugint una polí-
tica assistencialista de subvencions, i la incorporació de la perspectiva de gènere en 
els processos de participació ciutadana, promovent la visibilitat i el reconeixement 
de les contribucions i formes d’organització de les dones migrades o racialitzades i 
assegurant que els consells de participació siguin òrgans decisoris on els poders pú-
blics retin comptes de llur actuació.

Finalment, és essencial erradicar totes les formes de discriminació que pateixen 
les dones a l’hora d’exercir el dret a la participació política, com ara les limitacions 
a què s’enfronten les dones migrades; les restriccions legals al lliure exercici del dret 
de reunió i manifestació; la insuficiència de mesures efectives de conciliació de la 
vida personal, familiar i laboral; la violència masclista a les xarxes socials que pa-
teixen les dones que exerceixen la política i les dones activistes; la bretxa digital de 
gènere –especialment entre les dones de col·lectius vulnerabilitzats–, o la manca de 
resposta adequada de les organitzacions socials i polítiques davant l’assetjament se-
xual o psicològic envers les dones.

V. Salut i drets sexuals i reproductius
En matèria de salut i drets sexuals i reproductius de les dones, cal un canvi de 

model de prevenció i atenció sanitàries, que sigui universal, que atengui els deter-
minants socials i ambientals de la salut amb perspectiva de gènere, feminista i inter-
seccional, basada en els drets humans de les dones, i que reculli la diversitat sexual 
i de gènere.
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Per això, cal fomentar l’accés universal de les dones, al llarg de tota la vida, als 
serveis d’atenció a la salut i a la informació amb equitat territorial, adequats al con-
text i a la diversitat de casos, realitats, vivències i cicles vitals, i incorporar-hi el 
punt de vista dels drets sexuals i reproductius de les dones d’una manera holística i 
inclusiva, que vetlli per la seguretat, l’autonomia i la sobirania dels cossos, que res-
pecti el dret a decidir de les dones a tenir fills o a no tenir-ne i a escollir la manera 
de formar una família.

S’han d’enfortir els programes de promoció i prevenció de la salut orientats a 
les dones, amb una incidència especial en l’educació afectiva i sexual i en la corres-
ponsabilitat; garantir la informació, l’accés universal i gratuït i l’equitat territorial 
en l’accés a l’avortament, l’anticoncepció i els serveis de fertilitat, ¡ promoure la re-
cerca, la formació i la divulgació de la informació sobre la salut de les dones amb 
perspectiva de gènere.

Cal, així mateix, incrementar els recursos destinats a l’atenció sanitària de les 
dones, supervisar-ne i monitoritzar-ne de manera sistemàtica la salut col·lectiva, i 
vetllar per la distribució equitativa dels pressupostos i per la implantació d’una po-
lítica de rendició de comptes.

VI. Dret de les dones i les nenes a viure  lliures de violència masclista
El Parlament de Catalunya, davant la greu situació de vulneració de drets que 

comporta la violència masclista, recorda la deguda diligència amb què els estats han 
d’actuar, recollida en el dret internacional, la Convenció sobre l’eliminació de totes 
les formes de discriminació contra les dones, la Declaració de Beijing i el Conveni 
d’Istanbul. Per aquest motiu, i per a fer efectiva aquesta deguda diligència, constata 
la necessitat d’adoptar mesures com les següents: 

Cal modificar la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la 
violència masclista, per a incloure-hi la violència institucional, establir-ne la defini-
ció, les tipologies i els procediments sancionadors i de reparació, i crear un observa-
tori extern a l’Administració pública que reculli les queixes de les dones i les entitats 
amb relació a la violència institucional. La Llei ha d’establir els mecanismes que 
garanteixin: l’abordatge de totes les formes de violència masclista; l’atenció de les 
dones en un temps d’espera no superior als quinze o vint dies; la qualitat d’aquesta 
atenció amb l’especialització de les places públiques i clàusules per a les externa-
litzacions que garanteixin condicions laborals dignes, entre altres mesures de lluita 
contra la precarietat laboral del sector; l’elaboració d’un estudi qualitatiu dels òrgans 
judicials que permeti d’adoptar mesures adequades en la lluita contra la violència 
masclista, i, finalment, els instruments per al control del compliment de la Llei.

Cal assegurar l’atenció integral d’infants i adolescents en situació de violència 
masclista, amb recursos i serveis suficients, coordinant la xarxa d’atenció a la vio-
lència masclista i la xarxa de protecció dels infants amb protocols amb perspectiva 
de gènere i personal amb formació adequada; amb l’establiment de protocols amb 
perspectiva de gènere per a atendre els menors víctimes de violència sexual (com 
el nou model Barnahus o d’altres que tinguin reconeguda la no victimització) i re-
cursos per a donar resposta a situacions de violència com els matrimonis forçosos 
o la mutilació genital femenina. Cal garantir l’atenció psicoeducativa i terapèutica 
de les persones menors d’edat, de manera que no pugui restar condicionada a l’ob-
tenció del consentiment d’ambdós progenitors o, si no s’obté, a la interposició de 
procediments judicials penals o civils. L’Administració, en compliment del deure de 
diligència deguda i de l’interès superior d’infants i joves, ha de garantir la formació 
de la judicatura i dels operadors jurídics per a evitar, tal com estableix la legislació 
vigent, les sentències que atorguen custòdies compartides en situacions de violència 
masclista, i revisar la funció dels punts de trobada, que han de prioritzar i garantir 
el bé superior dels infants.
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Cal garantir els drets de les dones víctimes de tràfic per a l’explotació sexual amb 
mesures específiques de suport des del mateix moment que es detecti aquesta situa-
ció de violència, i reconèixer-ne els drets com a víctimes. És imprescindible liderar 
des de les polítiques de dones l’accés a les xarxes d’atenció integral, als recursos 
i les prestacions, a la seguretat i a l’atenció jurídica promovent eines de detecció i 
d’identificació que permetin l’exercici efectiu d’aquests drets, sense necessitat o re-
queriment de col·laboració o denúncia en els àmbits policial o judicial, per mitjà d’un 
abordatge feminista ampli, que tingui en compte totes les tipologies de tràfic reco-
negudes amb biaix de gènere per la Directiva 36/2011/UE, del Parlament Europeu 
i del Consell del 5 d’abril de 2011, relativa a la prevenció i la lluita contra el tràfic 
d’éssers humans i a la protecció de les víctimes, que afecten, especialment, situa-
cions com el tràfic d’éssers humans en la indústria del sexe, el treball en l’àmbit do-
mèstic i els matrimonis forçosos, entre d’altres. Cal un abordatge ètic feminista que 
defugi posicionaments que donen prioritat a qüestions de suposada «convivència cí-
vica» o que construeixin «víctimes perfectes» basant-se en estereotips; cal ampliar 
la formació a professionals i diferenciar les realitats (tràfic per a l’explotació sexual, 
tràfic de persones i prostitució) per a elaborar polítiques eficaces.

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2019

Acord de la Comissió de Peticions 

NOTIFICACIÓ DE LA DECISIÓ

La Comissió de Peticions, en la sessió tinguda el 23 de juliol de 2019, ha exami-
nat l’escrit relatiu a la publicació de la proclamació de la constitució de la República 
catalana en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (tram. 126-00014/12 a 
126-00051/12; 126-00054/12; 125-00006/12 a 125-00200/12 i 125-00203/12) i ha 
adoptat el següent 

Acord

«Una vegada examinada la petició, juntament amb els antecedents que consten 
en l’expedient i les consideracions jurídiques que s’hi han formulat, la Comissió de 
Peticions acorda: 

– Inadmetre a tràmit la petició en els termes en què està formulada, ja que el seu 
objecte contravé a la Sentència del Tribunal Constitucional 114/2017, que va anul·lar 
la Llei 19/2017, i a la Interlocutòria 144/2017, i també als altres pronunciaments del 
Tribunal Constitucional, en especial els derivats de la Sentència del Tribunal Cons-
titucional 259/2017 i les interlocutòries afectades per aquesta.

– Comunicar aquesta decisió a la peticionària, com a representant de l’entitat que 
presideix, i publicar la decisió en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya per 
a notificar-la a la resta de peticionaris, de conformitat amb l’article 20.4 de les Nor-
mes internes de funcionament de la Comissió de Peticions.

Amb aquesta actuació es clou la tramitació de l’expedient.»
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4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals 
i Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i 
Administració Pública sobre la fallada i les incidències del programa 
Esfera al final del curs 2018-2019
354-00155/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: SP CUP-CC, juntament amb un altre diputat del SP 
CUP-CC (reg. 43630).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Polítiques Digitals i Administració Pública, 24.07.2019.

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris 
i d’altres persones

Compareixença en ponència d’una representació de la Fundació 
Affinity amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret 
d’acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de 
la violència masclista
353-00403/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de reconeixe-
ment del dret d’acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la 
violència masclista», el 23.07.2019.

Compareixença en ponència d’Aïda Gascón, en representació 
d’Anima Naturalis, amb relació a la Proposició de llei de 
reconeixement del dret d’acompanyament de gossos escorta i 
terapèutics a les víctimes de la violència masclista
353-00406/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de reconeixe-
ment del dret d’acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la 
violència masclista», el 23.07.2019.
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Compareixença en ponència de Jordi Pascuet Salvans, psicòleg 
clínic i ensinistrador caní, amb relació a la Proposició de llei de 
reconeixement del dret d’acompanyament de gossos escorta i 
terapèutics a les víctimes de la violència masclista
353-00419/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de reconeixe-
ment del dret d’acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la 
violència masclista», el 23.07.2019.

Compareixença en ponència de Jaume Guillén, ensinistrador caní, 
amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret 
d’acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de 
la violència masclista
353-00421/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de reconeixe-
ment del dret d’acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la 
violència masclista», el 23.07.2019.

Compareixença en ponència de Javier Martín, director general de 
Vitaldent, amb relació a la Proposició de llei del servei d’atenció 
pública a la salut bucodental i de creació del Programa d’atenció 
dental infantil a Catalunya
353-00432/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei del servei d’aten-
ció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d’atenció dental infantil a 
Catalunya», el 18.07.2019.

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació 
Catalana d’Entitats de Salut amb relació a la Proposició de llei 
del servei d’atenció pública a la salut bucodental i de creació del 
Programa d’atenció dental infantil a Catalunya
353-00433/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei del servei d’aten-
ció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d’atenció dental infantil a 
Catalunya», el 18.07.2019.
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Compareixença en ponència de José Augusto García Navarro, 
director general del Consorci de Salut i Social de Catalunya, amb 
relació a la Proposició de llei del servei d’atenció pública a la salut 
bucodental i de creació del Programa d’atenció dental infantil a 
Catalunya
353-00443/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei del servei d’aten-
ció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d’atenció dental infantil a 
Catalunya», el 18.07.2019.

Compareixença en ponència d’una representació de la patronal 
de clíniques dentals de Pimec amb relació a la Proposició de llei 
del servei d’atenció pública a la salut bucodental i de creació del 
Programa d’atenció dental infantil a Catalunya
353-00451/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei del servei d’aten-
ció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d’atenció dental infantil a 
Catalunya», el 18.07.2019.

Compareixença en ponència de Lucía Artazcoz, en representació de 
l’Agència de Salut Pública de Barcelona, amb relació a la Proposició 
de llei del servei d’atenció pública a la salut bucodental i de creació 
del Programa d’atenció dental infantil a Catalunya
353-00454/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei del servei d’aten-
ció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d’atenció dental infantil a 
Catalunya», el 18.07.2019.

Compareixença de Patricia López Lucio i Carlos Enrique Bayo, 
periodistes de «Público», en qualitat de testimonis, davant la Comissió 
d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
365-00095/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 21 de la Comissió d’Investigació sobre els Atemp-
tats del 17 i el 18 d’Agost de 2017, tinguda el 23.07.2019, DSPC-C 322.
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Compareixença de Miquel Rovira i Comas, primer tinent d’alcalde 
i regidor delegat de Benestar i Família, Gent Gran i Esports de 
l’Ajuntament de Ripoll, en qualitat de testimoni, davant la Comissió 
d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
365-00101/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 21 de la Comissió d’Investigació sobre els Atemp-
tats del 17 i el 18 d’Agost de 2017, tinguda el 23.07.2019, DSPC-C 322.

Compareixença de Fermín Villar, president d’Amics de la Rambla, 
en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre els 
Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
365-00103/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 21 de la Comissió d’Investigació sobre els Atemp-
tats del 17 i el 18 d’Agost de 2017, tinguda el 23.07.2019, DSPC-C 322.
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