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SESSIÓ NÚM. 58.3

La sessió, suspesa ahir, es reprèn a les deu del matí i dos 
minuts. Presideix la presidenta del Parlament, acompa-
nyada de tots els membres de la Mesa, la qual és assis-
tida per la secretària general i els lletrats Fernando Do-
mínguez Garcia, Miquel Lluís Palomares Amat i Pere Sol 
i Ordis.

Al banc del Govern seuen la vicepresidenta del Govern i 
titular del Departament de Benestar Social i Família i els 
consellers de Governació i Relacions Institucionals, d’En-
senyament, d’Interior, d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació i d’Empresa i Ocupació.

La vicepresidenta primera

Reprenem la sessió.

Proposició de llei
de modificació de la disposició addicional 
primera de la Llei 10/2011, de simplificació 
i millorament de la regulació normativa 
(debat de totalitat) (tram. 202-00092/10)

El tretzè punt de l’ordre del dia és el debat de totalitat 
sobre la Proposició de llei de modificació de la dispo-
sició addicional primera de la Llei 10/2011, de simpli-
ficació i millorament de la regulació normativa.

D’acord amb l’article 105.2 del Reglament, presenta 
aquesta iniciativa legislativa, en nom del Grup Parla-
mentari Socialista, el diputat Jordi Terrades.

Jordi Terrades i Santacreu

Gràcies, presidenta. Diputades, dipu... Saludar el direc-
tor de l’Agència Catalana de l’Aigua. Diputades, dipu-
tats, no és la primera vegada que parlem d’aquest tema 
en el Parlament de Catalunya, i m’imagino que tampoc 
serà la darrera, eh?

Quan vam presentar aquesta proposició de llei per re-
cuperar la gestió pública d’Aigües Ter Llobregat, ni 
coneixíem que el molt honorable president de la Ge-
neralitat convocaria eleccions el 27 de setembre, ni 
coneixíem la darrera sentència del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, que ha entrat en el fons de 
la qüestió, això que sempre ens demanava el Govern, 
quan plantejàvem recuperar Aigües Ter Llobregat pel 
sector públic –la gestió.

Nosaltres creiem –ho hem dit des del primer dia– que 
la privatització d’Aigües Ter Llobregat responia al fet 
d’u tilitzar el servei d’abastament d’aigua en alta úni-
cament com a font de finançament públic per sufragar 
dèficits, dèficits generals del Govern de la Generalitat 
o dels pressupostos públics. Això es podia..., i això s’ha 
fet, endegant aquesta privatització, i a més a més im-
pulsant..., jo crec que s’han fet dues coses, impulsant 
canvis tarifaris a l’alça.

Aquesta concessió ha comportat ja i comportarà en el 
futur un preu de venda del metre cúbic de l’aigua per 
costos des del nostre punt de vista superiors a si s’hagu-

és quedat en el sector públic. Costos que inevitablement 
repercuteixen i repercutiran en increments de preu que 
paga el consumidor final. Nosaltres creiem que cal re-
vertir aquesta situació.

I la Llei 10/2011, llei òmnibus per entendre’ns, eh?, va 
aprovar la normativa que permetia la prestació indi-
recta del servei d’abastament d’aigua en alta a través 
de la xarxa d’abastament Ter-Llobregat. Es va aprovar 
la dissolució de l’ens que s’havia creat per tal d’abas-
tir d’aigua en alta l’àrea de Barcelona, que es va crear, 
com tots vostès saben, l’any 1990.

Aquesta llei que avui presentem, el que pretén és re-
tornar a un sistema de gestió directa dels béns i instal-
lacions que integren la xarxa Ter-Llobregat cap a la 
Generalitat de Catalunya. Amb el text que els hem pre-
sentat, hem intentat fer la mínima intervenció legislati-
va, i, per tant, la proposta es circumscriu exclusivament 
a modificar la llei òmnibus pel que fa a la disposició 
addicional primera, que és la que permetia la gestió in-
directa del servei d’abastament d’aigua en alta a la re-
gió metropolitana de Barcelona.

Nosaltres sempre hem defensat que el servei d’abasta-
ment d’aigua en alta mitjançant la xarxa d’abastament 
Ter-Llobregat constitueix un servei d’interès i com-
petència de la Generalitat, respon a un interès públic 
primordial, no?, com és garantir l’abastament a tota 
aquesta àrea. I creiem que la gestió de grans infraes-
tructures, la gestió de les conques, el subministrament 
fins als dipòsits municipals, ha de ser gestió pública.

Es tracta, des del nostre punt de vista, d’un àmbit ab-
solutament estratègic per al desenvolupament del pa-
ís, que obliga, des del nostre punt de vista, que tota 
l’Administració, des del punt de vista de la regulació, 
però també de la gestió, sigui d’àmbit públic. Aquest 
àmbit estratègic que nosaltres li veiem..., no només ho 
diem nosaltres, a Catalunya, és que repassant el recent 
acord de govern de la presidenta Cifuentes, a la Co-
munitat de Madrid, també hem vist –molt encertada-
ment– que es considera que aquest és un element es-
tratègic i que la privatització del Canal de Isabel II no 
la contemplen; justament estan en la posició que jo els 
deia, de mantenir aquest tema com un tema absoluta-
ment estratègic.

Tornant a Catalunya, tots els estudis també ens diuen 
–els estudis a l’entorn del canvi climàtic, també els 
que fa l’Oficina del Canvi Climàtic Catalana– que Ca-
talunya, en el futur, patirà un règim hídric encara més 
irregular, un clima més càlid i, per tant, més possi-
bilitats de sequera. Per tant, davant d’aquest escenari, 
aquest recurs que tots considerem bàsic i fonamental 
i primordial per al desenvolupament del país segueix 
sent, encara més, un recurs estratègic.

Si repassem la Directiva marc de l’aigua, article 11.3, 
la directiva marc també advoca perquè la gestió inte-
gral estigui gestionada des de les administracions pú-
bliques. De fet, si mirem què passa per Europa, veiem 
que a Alemanya, que és un estat federal per definició, 
els setze estats federats posseeixen la majoria de com-
petències sobre la gestió de l’aigua. Si analitzem què 
passa als Estats Units, que és el país on el sistema de 
mercat és el sistema per excel·lència, també veiem que 
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les potestats sobre la gestió en alta de l’aigua recauen 
en els estats.

Quan vam presentar aquesta proposició de llei, ens 
basàvem –per tal de sustentar-la jurídicament– en les 
diverses sentències que tant el Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya com el Tribunal Suprem havien 
fet respecte a les decisions que l’Òrgan Administratiu 
de Recursos Contractuals de Catalunya havia dictat. 
Si analitzem més a fons la darrera sentència –que vam 
tenir oportunitat de fer-ho la setmana passada amb el 
conseller Mas-Colell– del Tribunal Superior de Justí-
cia de Catalunya, que sí que ha entrat en alguns dels 
temes de fons del litigi que estava plantejat, creiem 
que encara se sustenta més la posició d’aquesta modi-
ficació legislativa que nosaltres proposem.

De fet, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
el que fa, el que ve a fer és a salvar la posició del Go-
vern de la Generalitat, perquè no només li treu la raó 
a una de les companyies, la que va guanyar, sinó que 
el que fa és excloure les dues empreses que pretenien 
gestio nar des d’una gestió privada el servei d’abasta-
ment d’aigua en alta a la regió metropolitana de Bar-
celona.

Per tant, en base a aquesta sentència, nosaltres creiem 
que el que ha de fer el Govern de la Generalitat..., jo puc 
entendre que una empresa privada pugui esgotar tots 
els recursos jurídics que té. Ara, el Govern de la Gene-
ralitat de Catalunya, jo crec que, amb aquesta sentència 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, té un 
ancoratge perfecte per tornar a l’origen d’aquest procés, 
perquè el que s’ha fet és declarar la nul·litat de l’adju-
dicació. Ho torno a repetir, exclou les dues empreses. 
Per tant, si hi ha nul·litat de l’adjudicació no hi ha ad-
judicació, no hi ha títol, no hi ha contracte. I, per tant, 
el que des del nostre punt de vista... Vull aprofitar tam-
bé per saludar els membres del comitè d’empresa o uns 
membres del comitè d’empresa de l’Agència Catalana 
de l’Aigua. Ho torno a repetir, si no hi ha adjudicació, 
no hi ha títol, no hi ha contracte i potser el que hau ríem 
de..., el que hauria de fer el Govern de la Generalitat és 
defensar més la seva posició, i en base a aquesta dar-
rera sentència del Tribunal Superior de Justícia de Ca-
talunya, tornar a recuperar la gestió pel servei públic 
d’Aigües Ter Llobregat. Perquè, ho repeteixo, si ara ja 
ho és, en el futur aquest recurs serà encara molt més es-
tratègic per al desenvolupament de l’economia del  país, 
també per al desenvolupament de l’activitat humana, 
econòmica, de la regió metropolitana, també de la ges-
tió ambiental en aquest àmbit del país.

Gràcies.

La vicepresidenta primera

A continuació, per defensar l’esmena a la totalitat, 
presentada pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, té la paraula el diputat Ferran Falcó.

Ferran Falcó i Isern

Gràcies, presidenta. Consellera, diputades i diputats, 
aquesta proposició de llei del PSC torna a portar a l’he-
micicle una discussió que jo crec que la majoria de la 

ciutadania ignora, perquè la seva complexitat la fa di-
fícil i gairebé incomprensible. I és que si a la gent cor-
rent li comencem a parlar d’Aigües Ter Llobregat, de 
l’abastament en alta, de concessions administratives, 
de l’OARCC, del cànon, del TSJ, del TS, probablement 
trobarà paraules i sigles que li són desconegudes per la 
gent normal i corrent, que el que vol, simplement, és 
obrir l’aixeta, beure aigua de qualitat i fer-ho al millor 
preu possible.

De què estem parlant una i altra vegada, sense aclarir 
massa res i contribuint, des del nostre punt de vista, a la 
confusió general sobre la qüestió? Estem parlant d’una 
qüestió jurídica complexa, i estem qüestionant la gestió 
indirecta de la prestació d’un servei pel fet que –tinc la 
impressió– tenim un procediment judicial enrevessat, 
sí, i farcit d’interessos encreuats. I alguns barregen una 
cosa i l’altra sense massa sentit, des del nostre punt de 
vista. I davant de la complexitat de la qüestió, alguns 
també, alguns grups, han optat pel reduccionisme, en 
alguns casos populista, en d’altres casos directament 
demagog.

I nosaltres no podem evitar preguntar-nos per què. 
Quin interès hi deu haver a erigir-se en jutges i sen-
tenciar sobre un conflicte que encara no està resolt? Hi 
ha potser enredat en tot aquest cabdell l’interès no no-
més de fer de jutge, sinó també de fer de jutge i part? 
No ho sé, però deixin-me dir que a cops ho sembla, i 
espero que això no els molesti, però és que tantes mo-
cions, proposicions, tantes repeticions de la jugada en 
un tema tan complicat, francament responen a la idea 
que això desgasta el Govern, només?

Per als qui no sàpiguen gaire de què estem parlant, 
deixin-me fer un resum aproximat de vocabulari. Pri-
mer: concessionar la gestió de l’aigua no és privatitzar, 
igual que no ho és concessionar la recollida de brossa 
de la nostra ciutat, concessionar la gestió del bar del 
Parlament o concessionar la gestió d’una infraestruc-
tura. Segon: l’abastament de l’aigua no es privatitza. 
I tercer: perdre un recurs no vol dir perdre un procedi-
ment quan encara no s’han executat totes les vies, i la 
Generalitat encara no ha perdut el procediment.

També un repàs per fer memòria. Aigües Ter Llobre-
gat era una empresa amb deutes i dèficits acumulats 
inviable, que topava de cara amb el tancament dels 
mercats financers i la impossibilitat de poder-hi ac-
cedir. En conseqüència, Aigües Ter Llobregat no po-
dia assegurar les inversions necessàries per donar un 
servei d’abastament d’aigua en condicions a la ciuta-
dania. El Govern de la Generalitat, també en una si-
tuació financera delicadíssima en aquell moment, no 
podia transferir 1.000 milions d’euros a l’empresa i ni 
tan sols podia respondre per ella. I, a més, necessitava 
ingressos per poder complir els objectius de dèficit. La 
situació d’ATLL, d’una banda, i la necessitat de tenir 
ingressos del Govern, per l’altra, van coincidir. Una no 
podia sostenir-se en peu, i posava en perill la presta-
ció d’un servei; i l’altra necessitava ingressos per com-
plir objectius de dèficit sense haver de practicar encara 
més retallades. Concessionar la gestió de l’abastament 
va semblar una manera de resoldre ambdues situacions 
sense perjudicar els ciutadans.
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Podem discutir políticament si la decisió va ser cor-
recta o no, però la decisió estratègica va ser aquesta, 
i la vam prendre per una majoria d’aquest Parlament. 
I nosaltres, evidentment, defensem que va ser correcta.

Podem canviar-la, però hauríem d’esperar, creiem nos-
altres, a veure com acaba el darrer recurs presentat pel 
Govern davant del Tribunal Suprem. Fóra absurd no 
jugar aquesta carta, acceptar lucres cessants o indem-
nitzacions potencials abans d’hora.

La proposta que vostès ens porten aquí demana canvi-
ar aquella decisió estratègica, gestionar l’abastament 
des del que és estrictament públic. Val a dir que és una 
proposta implantejable en el context econòmic finan-
cer que jo els he descrit anteriorment. Era una propos-
ta impossible; vaja, insostenible, en aquell moment.

Ara bé, fóra possible avui prendre aquesta decisió? No 
els diem que no. Per què no els diem que no? De fet, el 
preu de la tarifa avui ja s’ha posat on el tripartit no 
es va atrevir a posar-la. Hi ha, fruit de tot aquest procés 
que alguns qualifiquen de pitafi, una tarifa ajustada que 
podria fer sostenibles les inversions que ens calen en els 
propers anys per assegurar un abastament de qualitat.

Per tant, tenen raó que tota aquesta adjudicació està ju-
dicialment molt embolicada, que el Govern ha perdut 
davant d’algunes instàncies judicials per la manera, per 
la forma en què s’ha pogut dur a terme aquella decisió 
estratègica. Però no tenen raó de llançar la tovallola, o 
de qüestionar que aquella decisió no fos només la més 
idònia en aquell moment, sinó que fos l’única possible.

Avui judicialment tenim al Tribunal Suprem la qüestió 
de fons, i aquesta encara no s’ha resolt. No sabem avui 
si ens donaran la raó respecte a si l’ordre i la seqüència 
de l’execució de les inversions que havia de fer el con-
cessionari pot fer-se diferent a com es va presentar a la 
proposta, sempre que es mantinguessin les quantitats i 
allò que s’havia d’invertir en el temps. Com que no ho 
sabem, el nostre criteri és esperar. Si perdem el recurs 
al Tribunal Suprem, aleshores haurem de liquidar la 
concessió i qui sap si calcular un lucre cessant. Per-
què això darrer, alguns de vostès sembla que tinguin 
moltes ganes que passi, però, per nosaltres, no està tan 
clar que n’hi hagi o que hi sigui.

I és que de les paraules d’alguns de vostès que hem es-
coltat avui o a la Comissió d’Economia l’altre dia se’n 
desprèn unes ganes que això ens costi més diners del 
compte, que ho perdem, que se’ns revoqui, que se’ns fa-
ci pagar. I estem parlant d’un servei bàsic, d’un recurs 
bàsic, que nosaltres vam heretar amb l’instrument que 
l’havia de garantir posat en perill, a l’UVI. I vam pren-
dre decisions per passar-lo a planta i per recuperar-lo.

I sap greu comprovar que alguns de vostès tot això ho 
obvien, i fins i tot que, potser, alguns de vostès no hau-
rien ni volgut curar aquell malalt. Però, mentrestant, 
el nou concessionari està fent allò pactat: està fent les 
inversions, i està fent i donant un abastament de quali-
tat. Per tant, arguments sòlids per creure que això que 
ens fa un privat ens ho ha de fer un organisme públic, 
no hi són, o no els veiem. Hi ha un problema jurídic? 
Sí. Hi ha un problema que afecti el servei públic als 
ciutadans? Rotundament, no.

Fixin-se en els indicadors que permeten quantificar el 
grau de compliment dels objectius associats al submi-
nistrament en alta. Índex de la freqüència d’accidents 
per milió d’hores treballades: el llindar està en el qua-
ranta; estem a trenta. Temps mitjà de reparació de ca-
nonades: s’ha reduït gairebé a la meitat d’hores del 
2009 fins avui. Índex de consum elèctric per metre cú-
bic d’aigua produïda: mostra una lleugera reducció. Ín-
dexs de compliment de l’anàlisi de les aigües fets res-
pecte als legalment obligatoris: se supera el llindar del 
100 per cent. Índex de temps d’aturada de l’ETAP Llo-
bregat per causes internes: un 1 per cent avui, quan el 
2011 va ser del 10,33 per cent. Índex del manteniment 
preventiu realitzat respecte al manteniment preventiu 
planificat: se supera el llindar del 90 i s’arriba al 99 per 
cent. Índex de pèrdues a la xarxa: inferior al 3 per cent.

Canviar la gestió té sentit si avaluem tots aquests in-
dicadors? Probablement, no. Canviar la gestió tenint 
en compte que l’adequació de la tarifa, inapel·lable, in-
excusable, imprescindible i inviable de rectificar, ens 
ha permès dissenyar un pla d’inversions, reposicions i 
millores que no hauríem pogut entomar en el context 
econòmic i financer que coneixen, tindria sentit? Pro-
bablement, tampoc.

Dit d’una altra manera: canviar la gestió, aquella deci-
sió estratègica, comportaria, o podria fer-se reduint la 
tarifa? No ens ho han contestat, però ja els dic jo que 
segur que no. Vaja, segur que no, si no volem tornar 
a fer la pilota de deute i de dèficit que vam heretar del 
Govern el 2010. Compte que no posem un problema 
allà on hi vam trobar una solució.

Estem disposats a parlar-ne, però també els diem que 
aquesta discussió serena l’hem de tenir quan hàgim 
constituït el nou Parlament. I això no els ha de sor-
prendre de cap manera, perquè aquesta proposta vos-
tès mateixos saben que, si s’aprova avui, tindria les ca-
mes ben curtes. El Parlament es dissoldrà ben aviat, 
i tot això decaurà. Potser els servirà per donar un titu-
lar, però, com sempre, ho repeteixo i ho reitero, hau-
rem d’esperar la nova legislatura per treure’n l’entre-
llat.

I, posats a esperar, nosaltres preferim conèixer l’opi-
nió del Tribunal Suprem, i valorar-la, i valorar-la 
amb tots els grups parlamentaris i decidir fredament 
i pragmàtica quina és la millor de les decisions de cara 
al futur. No podem descartar, ni descartem, cap possi-
bilitat; però, ara com ara, preferim esperar a la decisió 
judicial darrera i, sobretot, a la nova legitimitat demo-
cràtica que sorgirà en aquest Parlament després del 27 
de setembre.

És per tot això que mantenim l’esmena a la totalitat, 
i, per tant, mirarem que aquesta proposició de llei no 
prosperi.

Gràcies, presidenta; gràcies, consellera, diputades i 
diputats.

La vicepresidenta primera

Per al torn de rèplica té la paraula el diputat Jordi Ter-
rades.
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Jordi Terrades i Santacreu

No es preocupi, senyor Falcó, que si avui aquest pro-
jecte de llei no tira endavant, el compromís del Grup 
Socialista és que de les primeres iniciatives legisla-
tives que presentarà en el nou Parlament serà aques-
ta. Aquesta la tornarem a presentar, per tots els argu-
ments que li he donat abans.

I vostè sap perfectament, el Govern de Convergència 
Democràtica –llavors de Convergència i Unió– sap 
perfectament que des del minut zero el Grup Par-
lamentari Socialista –i feia pocs mesos que havíem 
deixat la presidència de la Generalitat– es va oferir a 
acompanyar el Govern, el conseller Recoder, per so-
lucionar un dels problemes que teníem, que era l’ex-
cessiu endeutament de l’Agència Catalana de l’Aigua 
i d’Aigües Ter Llobregat. En quin sentit? Incrementar 
tarifes. No ens cauen els anells per reconèixer-ho aquí. 
En el primer debat pressupostari que hi va haver del 
Govern del president Mas, nosaltres vam presentar fins 
i tot algunes esmenes que anaven en aquest sentit.

Hi havia una línia vermella: no privatitzar la gestió 
d’Aigües Ter Llobregat. Vostès van decidir prendre un 
altre camí, que després hem vist totes les complica-
cions i els embolics que ha comportat, no?

Nosaltres seguim pensant que el millor és una ges-
tió pública. I, a més a més, quan Aigües Ter Llobre-
gat estava considerada com una de les empreses públi-
ques millors a nivell mundial. No és que ho diguéssim 
nosaltres, és que al sector estava qualificada d’aques-
ta manera. I vostè sap perfectament que els mateixos 
tècnics, els mateixos treballadors que hi havien l’any 
2010, o de l’any 2012, quan es va externalitzar la ges-
tió, segueixen sent bàsicament els mateixos actius.

I per què ho diem? Home, perquè ara –vostè ho sap 
perfectament, també– el que fan les empreses priva-
des és intentar optimitzar al màxim els seus beneficis. 
I ara ens trobem que estem començant a tenir proble-
mes hídrics –fa molts mesos que no plou en aquest pa-
ís. Algunes de les inversions i de les infraestructures 
que es van fer en el seu moment haurien de començar 
a funcionar millor per preservar les reserves, i vostè 
sap que això no està passant, perquè és molt més ba-
rat tirar de les reserves dels embassaments, perquè al 
compte d’explotació de la gestora li va molt millor. Jo 
no crec que en el sector públic, en el conjunt del país, 
la reserva estratègica de l’aigua, això vagi en la matei-
xa direcció.

Respecte al tema de les inversions, que ha estat el gran 
argument que vostès han fet servir. És que l’Agència 
Catalana de l’Aigua, Aigües Ter Llobregat, no podia 
fer front a les inversions de millora per garantir la qua-
litat de l’aigua que necessitàvem. Bé, aquí, algú no es-
tà explicant del tot la veritat, perquè el senyor Mas-Co-
lell, en la seva intervenció en la Comissió d’Economia 
la setmana passada, ens ha explicat, o ens va explicar, 
que les inversions que havia d’afrontar la concessionà-
ria en el primer any i mig de gestió no s’estaven com-
plint. Perquè quan el Govern ha fet la primera valora-
ció del que hauria de retornar en el cas que es tornés a 
recuperar la gestió pública de l’aigua, quan va quanti-
ficar les inversions que havia fet la concessionària, no 

responen ni de bon tros al que hi ha en el plec de clàu-
sules tècniques i administratives, i, per tant, les obliga-
cions que havia de complir la concessionària. Ens va 
parlar de 4 milions d’inversió.

Alguna cosa deu passar quan la concessionària tam-
poc –això no ens ho ha explicat el senyor Mas-Colell, 
però sí que ho hem sabut–..., que no ha abonat els 40 
milions que havia d’abonar de l’impost d’actes jurídics 
documentats.

I si parlem de l’increment de la tarifa que va fer Ai-
gües Ter Llobregat, per posar el tema, allò, dolç, a les 
possibles companyies que optessin al concurs, vostè 
sap que va haver-hi un increment del 70 per cent de ta-
rifes. Els estudis contrastats que hi han ens diuen que 
amb un increment inferior d’aquesta tarifa, al voltant 
d’un 56, 57 per cent, n’hi hauria hagut suficient per tal 
–i, per tant, els consumidors haurien pagat menys–..., 
n’hi hauria hagut suficient per trobar l’equilibri d’ex-
plotació d’aquesta companyia.

Nosaltres no li estem..., nosaltres creiem que la sen-
tència, que és una sentència de nul·litat, no perjudica, 
més enllà dels avançaments econòmics que l’empresa 
va fer a la Generalitat..., no s’hauria d’anar més enllà a 
l’hora de rescabalar aquesta empresa. I, per tant, ja li 
diem que en el proper període de sessions, quan s’inau-
guri de nou aquest Parlament, després de les eleccions, 
el nostre grup parlamentari tornarà a presentar aquest 
projecte de llei, perquè considerem –i acabo, presiden-
ta– que l’aigua és un recurs estratègic, com ho consi-
deren altres comunitats autònomes del nostre país.

Gràcies.

La vicepresidenta primera

A continuació, per fixar el posicionament del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, té 
la paraula el diputat Marc Sanglas.

Marc Sanglas i Alcantarilla

Gràcies, presidenta. En tot cas, avançar-li, senyor Ter-
rades, que estem d’acord amb la proposta que vos-
tè presenta, i que nosaltres també estem d’acord que 
la gestió d’Aigües Ter Llobregat ens sembla que seria 
més acurada, o que tindria més possibilitats de reeixir, 
o ser millor des de l’àmbit públic. Sense apriorismes, 
tampoc, eh? Perquè, en tot cas, també li diré que mos-
trem la nostra estranyesa que vostès tenen tant inte-
rès en aquests moments, diguem-ne, que la gestió sigui 
pública, quan vostès han activat i han participat en al-
tres processos de gestió pública, on vostès han partici-
pat en concessions. Per tant, benvinguts; però, en tot 
cas, ens estranya, també, aquest element.

Pensem, i si..., hi insisteixo, eh?, sense apriorismes. Pen-
sem que la gestió pública donaria unes garanties, i evi-
taria que mercantilitzéssim amb un bé tan preuat, amb 
un dret, com és el dret de l’aigua.

Ara bé, també li ho dic, i vostè ho apuntava: «No serà 
l’última vegada que parlem de l’aigua.» No, miri, de-
mà mateix tornarem a parlar d’aquest tema, d’Aigües 
Ter Llobregat. I, per tant, diguem-ne, desconeixem si 
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el que realment és..., si hi ha un interès, o un interès de 
desgastar constantment, en una situació que ja s’ha de-
batut en nombroses ocasions i que el resultat ha sigut 
el mateix sempre.

El tema, o la gestió, o la concessió d’Aigües Ter Llo-
bregat és un nyap. I això ho hem dit en diverses oca-
sions, ho hem manifestat al Govern, vam tenir ocasió 
de manifestar-ho la setmana passada, amb motiu de 
la compareixença del conseller d’Economia per aquest 
tema. Només cal recordar el fet que aquesta concessió 
es va treure de pressa i corrents, es va adjudicar en un 
context d’un govern provisional –recordem que hi ha-
vien hagut les eleccions i l’adjudicació es fa durant el 
mes de desembre– i que, per tant, des d’aquest punt de 
vista, home, una operació que, en tot cas, segurament 
hauria necessitat un major control i que no es va poder 
fer, hi insisteixo, per la provisionalitat de tot plegat.

En aquell context, la Generalitat fa una adjudicació, i 
automàticament els seus òrgans interns el que fan és 
dir que aquesta adjudicació és incorrecta. El que hau-
ria sigut segurament més recomanable hauria sigut es-
perar a la resolució de l’OARCC, i a partir d’aquí pren-
dre decisions.

La precipitació en la presa de decisions va compor-
tar, diguem-ne, l’inici d’aquest garbuix jurídic, en la 
qual cosa no només hi ha un procés judicial obert, si-
nó que n’hi han uns quants, i que, per tant, diguem-ne, 
la complexitat –com apuntava el senyor Falcó– és mà-
xima i, per tant, la confusió també és present en tot 
aquest procés.

Nosaltres pensem que aprovar avui aquesta proposició 
que fa el Partit Socialista l’únic que faria seria introdu-
ir un element més de confusió en tot aquest procés. Per 
tant, com hem manifestat –senyor Terrades, no posi 
cara, diguem-ne, d’estupefacció–, farem el mateix que 
hem estat fent fa uns mesos; és: esperem-nos a la reso-
lució dels conflictes judicials i amb això decidirem. I la 
nostra proposta, que no sabem si serà majoritària, és 
que aleshores tot aquest procés sigui «conductat», sigui 
conduït, sigui portat a través d’una empresa pública.

Per tant, li dic que coincidim amb vostès en el fons de 
la seva proposta; en el que no coincidim és en el mo-
ment, és en el tempus. Pensem que introduir aquests 
elements, aprovar avui..., a banda, diguem-ne, de la 
que acabaria caient, bàsicament, per la finalització de 
la legislatura, introduiria un titular que encara genera-
ria més confusió sobre aquest tema, quan el que cal és 
aportar llum; cal aportar llum sobre aquest nyap que 
es va fer en el seu moment.

Nosaltres també considerem que l’aigua és un bé es-
tratègic i, per tant, per això considerem que ha de ser 
gestionat i ha de ser portat des de la gestió pública. 
I, per tant, diguem-ne, en l’àmbit d’Aigües Ter Llobre-
gat, a nosaltres ens van preocupar tres elements: un 
primer element era la qualitat del servei, que, se’ns ha 
dit, es manté, es garanteix; la garantia dels drets dels 
treballadors, que també es manté, i, al final, l’afecta-
ció sobre les finances de la Generalitat.

I en aquest punt estem. I és en aquest punt on ens sem-
bla a nosaltres que qualsevol acceleració del procés si 

no és a l’espera i a la visualització d’una sentència que 
deixi clara quina és la situació final..., l’únic que in-
troduirem seran elements que introduiran encara més 
dubtes, que introduiran perjudicis encara més grans 
per a les finances de la Generalitat. Per tant, nosal-
tres no volem contribuir a més cerimònia de la confu-
sió. I això ho fa, senyor Terrades, i vostè ho sap. Vostès 
necessiten un titular ara, vostès aniran i diran i insisti-
ran. Doncs, escolti, quan facin aquest titular que vos-
tès insisteixen que Aigües Ter Llobregat volen que si-
gui pública, afegeixi-hi també Esquerra Republicana; 
també volem que sigui pública. 

Ara, posem ordre en tota la situació. No ens interes-
sa o creiem que no és convenient en aquests moments 
fer-ho.

Coincidia amb vostè quan feia l’anàlisi de la sentèn-
cia. La sentència que hi ha del Tribunal Superior de 
Justícia ens ajuda en la línia que vostè apuntava: és 
una sentència que genera o aplica o declara la nul·litat 
de tot el plec de clàusules, per la qual cosa retorna al 
principi. Per nosaltres, des d’aquest punt de vista, des 
del punt de vista jurídic, això no generarà drets cap a 
cap de les empreses. I, en tot cas, és una bona notícia, 
perquè introdueix allò que els plantejava d’evitar les 
preocupacions financeres o els elements que puguin 
pertorbar les finances de la Generalitat.

Per tant, aquí estem. I aquesta és la posició que hem 
mantingut i és la posició que mantindrem, i la man-
tindrem avui i la mantindrem demà per molt que al-
guns insisteixin a intentar aplicar aquesta cerimònia 
de confusió, a intentar dir que Esquerra Republicana 
està en una altra posició que no és la que està.

Per tant, evitin el titular, senyor Terrades. A la propera 
legislatura, si ha finalitzat el procés judicial, ens tro-
barà al seu costat; si no, ens tornarà a trobar aquí. Per 
tant, parlem-ne. Entenem que l’aigua, com a bé estra-
tègic que és, és una estructura d’estat; per tant, és un 
element que hauria d’estar lluny del debat polític, hau-
ria de ser un element –com ahir parlàvem en el tema 
del transport públic, per exemple–... Aquests elements 
que són bàsics –bàsics– per al país han de ser fruit del 
debat, fruit del consens entre la majoria dels partits 
polítics, perquè, si no, d’altra manera, es converteixen 
en una batalla política. I qui acaba perdent en aques-
ta batalla política és el servei públic. I, en tot cas, ens 
sembla a nosaltres que el que cal és buscar, cercar, els 
màxims consensos. 

Hi insisteixo, eh? –i no ens fa por dir-ho, ho hem dit en 
moltes ocasions–, es va fer malament, l’operació es va 
fer malament. Però, en tot cas, ja que allò es va fer ma-
lament, intentem tots reconduir aquesta situació cap 
a algun punt que vagi en positiu, no instal·lant-nos en 
una altra cerimònia de la confusió, de noves sentènci-
es, de a qui genera drets la no-replicació o la no-pre-
sentació del recurs. A nosaltres ens sembla que la Ge-
neralitat..., perquè, a més a més, si no ho hagués fet la 
Generalitat, ho hauria fet alguna de les altres empreses 
que estaven també vinculades en el procés. I, per tant, 
el procés no hauria acabat amb la sentència del Tribu-
nal Superior de Justícia, sinó que hauria, igualment, 
acabat al Tribunal Suprem. Per la qual cosa, escolti’m, 



Sèrie P - Núm. 119 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 23 de juliol de 2015

PLE DEL PARLAMENT, SESSIÓ NÚM. 58.3  8

ens sembla que el que cal és esperar a la finalització 
del procés i, sí o sí, després parlarem de com hem de 
retornar a la gestió pública de tot aquest procés.

Moltes gràcies. 

La vicepresidenta primera

Per fixar el posicionament del Grup Parlamentari Po-
pular, té la paraula el diputat Santi Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, senyora presidenta. Senyores i senyors dipu-
tats, el diputat Marc Sanglas parlava d’estupefacció 
amb el posicionament del Grup Socialista, i jo li par-
lo també d’estupefacció amb el seu posicionament, per-
què és capaç de defensar una cosa, però després fer la 
contrària. Suposo que deu ser, per la seva part, molt co-
herent.

A més a més, que també demostra ser un home de po-
ca fe, no?, perquè si diu: «Escoltin, esperem-nos a veu-
re com acaba el procés judicial»... Vostès, que estan 
impulsant un altre procés, si volen la independència de 
Catalunya i creuen en la independència de Catalunya, 
suposo que el darrer procés deu haver estat el del Tri-
bunal Superior de Justícia de Catalunya. O esperaran 
el del Suprem, senyor Sanglas? Ja celebrem que sigui 
un home de poca fe en aquests aspectes, no?

Però, bé, amb relació a aquesta proposició de llei que 
ens presenta el Grup Socialista i per explicar d’una 
forma clara i diàfana de què estem parlant –perquè su-
poso que si hi han altres persones que ens estan escol-
tant que no estan avesats a aquesta matèria..., tot i que 
és una matèria recurrent de la qual ja fa uns quants 
anys que anem parlant–, jo diria que el que estem dis-
cutint és com paguem la factura de la nova cultura de 
l’aigua que va deixar el tripartit –com paguem la fac-
tura de la nova cultura de l’aigua que va deixar el tri-
partit–, perquè ens situem, no?

I dic el com, no dic el qui, perquè ja es poden imagi-
nar qui pagarà la factura de la nova cultura de l’aigua: 
els ciutadans, els consumidors. Tots aquests pagarem 
la factura de la nova cultura de l’aigua.

I convé deixar clar que l’origen de tot aquest conflicte 
és el procés d’endeutament en l’execució d’inversions, 
algunes d’elles..., anava a dir «inútils», diguem-ne, 
poc útils, com, per exemple, la dessaladora del Prat, 
que està funcionant a un ritme que no arriba al 10 per 
cent, perquè, si no, encariria encara més l’aigua. Això 
va provocar l’endeutament de l’Agència Catalana de 
l’Aigua, això va provocar l’endeutament d’Aigües Ter 
Llobregat, això va provocar que hi hagués un govern, 
el tripartit, que sabia que havia d’apujar les tarifes de 
l’aigua, però no va tenir valor de fer-ho, perquè s’acos-
taven unes eleccions. I al que el tripartit en diu el «nou 
govern» és: «Jo ja l’he deixat endeutat. Ara pagui-ho 
vostè apujant la tarifa de l’aigua als ciutadans, apujant 
la tarifa de l’aigua als consumidors.»

I la situació en què ens trobem és que..., i des del punt 
de vista ideològic també em sorprèn que el Partit So-
cialista s’expressi amb aquesta rotunditat a favor de la 

gestió pública, quan és precisament el Partit Socialista 
qui en múltiples àmbits de gestió han utilitzat també 
l’externalització de serveis públics per part d’agents 
privats. 

Nosaltres no tenim ni una predilecció específica per la 
gestió pública ni una predilecció específica per la ges-
tió privada. Nosaltres, en aquest aspecte, preferim ser 
no dogmàtics, preferim ser pragmàtics, preferim veure 
en cada cas què és el que ofereix una millor solució. 
I no estem parlant de la qualitat del servei, senyor Fal-
có, que ningú ha posat en dubte la qualitat del servei 
que s’està donant ara en aquest moment, com no es do-
nava quan era de gestió pública. Del que vostès ens in-
tenten parlar és de..., és que em ve al cap ara l’exemple 
que posava el senyor Terrades: «Escoltin, és que la se-
nyora Cifuentes ha apostat per la no-privatització del 
Canal de Isabel II.» Si ja ens sembla bé. Però sap la 
diferència entre la Comunitat de Madrid i Catalunya? 
A la Comunitat de Madrid no van patir un tripartit i, 
per tant, hi ha més marge de maniobra, senyor Ter-
rades –hi ha més marge de maniobra. Marge de ma-
niobra que a Catalunya no tenim gràcies a la gestió 
que vostès van deixar. I així ens trobem, no?, així ens 
trobem.

El que vostès ens plantegen és: retornem a la gestió 
pública allò que es va començar a privatitzar. Mi-
rin, nosaltres no els direm ni que sí ni que no, perquè 
la gestió funciona, i des del punt de vista econòmic 
l’operació és bona, i des del punt de vista de la gestió 
d’Aigües Ter Llobregat, amb aquesta operació es per-
met que es puguin fer inversions que d’altra manera no 
s’haurien pogut fer.

Per tant –per tant–, nosaltres no estem en contra que 
hi hagi una gestió privada d’aquest servei públic, per-
què ha servit per resoldre uns problemes que hi havi-
en i que eren prou evidents. Ara bé, això no treu que 
estiguem d’acord amb el –el senyor Sanglas en deia 
«nyap», l’altre dia a la comissió en dèiem «bunyol»–..., 
amb el despropòsit que ha significat l’adjudicació d’a-
quest servei. Despropòsit des del minut u –des del mi-
nut u. Una concessió, una adjudicació que es fa a tra-
vés d’un govern en funcions, que es signa el mateix 
dia que el president de la Generalitat pren possessió 
en aquest Parlament; que el primer dia de prendre pos-
sessió la nova empresa concessionària d’aquest servei, 
l’organisme administratiu de resolució de contrac-
tes de la mateixa Generalitat els diu: «Això està mal 
fet.» I ara estem dos anys i mig després arrossegant les 
conseqüències d’una mala decisió que es va prendre el 
primer dia. 

Per tant, el fet que nosaltres puguem continuar defen-
sant que hi han serveis públics que són susceptibles de 
ser gestionats per part d’empreses privades no treu que 
també hàgim d’afirmar que la gestió que el Govern 
de Convergència i Unió ha fet d’aquest tema ha sigut 
una gestió nefasta, ha sigut una gestió dolentíssima.

Quin recorregut té aquesta proposició de llei? Doncs, 
ara en aquest moment cap, tant si s’aprova com si no. 
No té absolutament cap recorregut, no té absolutament 
cap transcendència, més enllà del debat ideològic que 
ens pugui suposar defensar gestió pública, gestió pri-
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vada o gestió pragmàtica, que és el que creiem que cal 
defensar en aquests moments.

Per tant, el nostre grup parlamentari els avança i els 
comunica que ens abstindrem en la votació de l’esme-
na a la totalitat presentada pel Grup de Convergència 
i Unió.

Gràcies, senyora presidenta, senyores i senyors dipu-
tats.

La vicepresidenta primera

Per fixar el posicionament del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa, té la paraula el diputat Salvador Milà.

Salvador Milà i Solsona

Gràcies, presidenta. Un record per als consellers de 
Territori i Sostenibilitat i Economia, que suposo que 
deuen tenir altres ocupacions més importants.

Senyores i senyors diputats... Oh, i tant que té trans-
cendència i recorregut aquest debat, senyor Rodríguez 
–i tant que té transcendència. Es tracta que ens retra-
tem tots i que deixem molt clar davant de la ciutada-
nia, quan anem a un repte com és el de definir el futur 
del país segurament per a decennis o per a centenars 
d’anys –vés a saber–, què en pensem, de la gestió de 
l’aigua. 

I el primer que hem de dir és que el sistema d’abasta-
ment d’aigua a la regió metropolitana i en conjunt a 
Catalunya, el sistema, concretament, Aigües Ter Llo-
bregat és una infraestructura de país, és estratègica, 
és una estructura d’estat en terminologia del procés 
d’auto determinació, i, per tant, ha de tenir gestió pú-
blica.

I com que a les eleccions hi anem no una sola can-
didatura, sinó diverses, amb una cosa que es diu «La 
transició nacional de Catalunya», que són els deures 
que el Govern ens ha posat, obrirem a la pàgina 966, 
«Mesures a implementar en el tema de l’aigua»: «As-
sumir i exercir competències en el control i la gestió.» 
Read my lips: «I la gestió dels recursos hídrics.» Per 
què? Doncs, perquè ho diu, que s’han de preveure i 
prevenir les conseqüències per a l’abastament de l’ai-
gua, derivades de l’assoliment d’un horitzó de satura-
ció urbanística en la regió metropolitana. I és evident 
que una de les peces bàsiques de l’estat del benestar és 
el proveïment dels serveis essencials per als ciutadans, 
i en aquest context s’han de tenir en compte l’accés a 
l’aigua potable, el sanejament i el gaudi dels ecosiste-
mes aquàtics en bon estat.

I què ens trobem avui aquí? Que dos membres –com a 
mínim dos– d’una candidatura que es diu «única», de-
fensen dos models totalment diferents. Què passarà el 
28 de setembre? Home, aquí ja ho podríem començar 
a configurar. Què prevaldrà? El senyor Falcó, que diu 
«gestió privada, cap problema», o el senyor Sanglas, el 
vicepresident en aquest cas, que diu el contrari?

Home, no és tan contradictori. (Pausa.) I el senyor Fal-
có ara em fa així: «No, no, no hem privatitzat.» Escolti, 

llegeixi’s la transcripció de les intervencions del con-
seller Mas-Colell, tant en el plenari com a la Comis-
sió d’Economia. Diu, tot cofoi –està escrit–: «Perquè 
vam aconseguir que el Ministeri d’Economia de l’Estat 
qualifiqués aquesta operació com a “venta de activos 
con pago aplazado”.» Caram! Si no és una privatitza-
ció, què és una venda? Què és una venda per cinquanta 
anys? És una privatització. Segon argument. Per tant, 
tenim... (Pausa.) No, no, no passa re. Clar que no passa 
re, però ja ens ho explicaran, eh?, després del 27-S ja 
ens ho explicaran, a veure qui predomina. 

Segona: Aigües Ter Llobregat era solvent, és solvent, 
és patrimonialment viable, tenia capacitat d’inversió i 
de generar recursos propis. I aquí permetin-me tam-
bé... Sí, perquè això és conclusiu, no?, i tant el PP com 
Convergència s’han dedicat a criminalitzar la gestió 
de l’aigua durant el famós tripartit. Diu el senyor dai-
xò: «Quina mala sort vam tenir!» Miri, d’entrada, la 
major part de l’endeutament que va deixar l’ACA –el 
49 exactament– provenia de l’època dels governs de 
Convergència i Unió. Segona: s’obliden que a diferèn-
cia de Madrid, nosaltres no tenim les aguas de Lozo-
ya, ni tenim la sierra al costat; tenim un país que de-
fineix, l’informe de transició nacional, com «un país 
fortament deficitari en aigua».

I què va fer el «nefast» tripartit? Doncs, miri, per 
exemple, invertir 1.407 milions, que aporten cent tren-
ta hectòmetres cúbics, per garantir en qualitat l’aigua 
a Catalunya i a la regió metropolitana. Que ho diu, ho 
diu també el Consell de Transició Nacional. Diu: «Te-
nim cobertes en aquest moment..., tenim cobertes...» 
Diu: «Aquestes actuacions poden assegurar l’autosu-
ficiència de Catalunya pel que fa a la disponibilitat de 
l’aigua.» «Ditxós» tripartit! Li ha posat el treball fàcil 
a la transició nacional. I malgastant 1.400 milions per 
garantir cent trenta hectòmetres cúbics d’aigua, que no 
s’havia fet abans; o 582 milions en el sanejament, més 
de cent cinquanta noves depuradores construïdes, o 
176 milions per garantir la funcionalitat i recuperació 
de rius i rieres, perquè aquí l’informe de transició na-
cional diu que encara hi han trenta hectòmetres cúbics 
que no podem recuperar, i que requereixen actuacions.

Jo emplaço des d’aquí –si no ara, per a la campanya 
electoral– els senyors de la llista única, perquè algú ho 
haurà d’explicar: diguin una sola d’aquestes inversions 
que no fes falta. I jo els diré els alcaldes de Conver-
gència i Unió que trucaven a la conselleria dient: «És 
que no ens arriba l’aigua. Feu, per favor, els pous que 
necessiteu, feu-nos la portada d’aigua, que no tenim 
la depuradora.» I en tot cas, si el president no ho pot 
explicar, el vicepresident, que representarà Esquerra 
Republicana, suposo, li explicarà què és el que va fer 
aquest «nefast» tripartit, en què Esquerra hi era, que 
no fos bo per a la bona gestió de l’aigua a Catalunya. 

Tercer element –tercer element– per justificar la bon-
dat de la proposta que avui fem, ni que sigui simbò-
licament: la concessionària no està complint els seus 
compromisos, ni està garantint la bona funcionalitat 
de l’aigua, de l’abastament de l’aigua, al territori de la 
regió metropolitana. Sap per què? I analitzem la me-
mòria tècnica, i analitzem la proposta que se’ls va fer 
a mida. Doncs, perquè contemplen només..., es preveu 
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poca capacitat d’aigua dessalinitzada; per contra no-
més es té en compte el cabal màxim de les esta cions 
de tractament d’aigua del Ter i del Llobregat. De ben 
segur que amb aquests criteris de producció d’aigua ni 
el compromís del Ter de l’any 2010 no es podrà com-
plir –aquest informe que diu que van fer tècnics de 
l’àrea serà paper mullat–, ni hi ha retorn al Ter, i s’es-
tan perdent els cabals. Per què? Perquè no s’utilitza to-
ta la infra estructura que es va fer. Per què? Perquè surt 
més barata l’aigua barata. I, efectivament, amb unes 
tarifes revisades, en aquest moment, el marge d’ex-
plota ció per a la concessionària és més gran. 

Però és que ni tan sols el calendari d’inversions, com 
es deia –ni tan sols el calendari d’inversions–, està te-
nint en compte les necessitats reals del sistema en 
aquest moment. No s’estan realitzant les inversions ne-
cessàries, i se n’estan portant... Diu: «Una actuació tan 
important com la memòria tècnica es queda curta.» 
I no diu en el marc de quina planificació hidràulica 
es fan les previsions de demanda a satisfer i d’aigua a 
produir. No es fa esment de la planificació hidrològica 
aprovada pel «nefast» tripartit, del qual el document 
de transició nacional diu que aquest pla de gestió del 
districte de conques internes a Catalunya és exemplar 
–és exemplar– i marca el futur d’un bon abastament 
d’aigua a Catalunya. Això és el dolent que vam fer, i 
n’estem molt orgullosos.

I per això necessitem una gestió pública de l’aigua, i 
necessitem una ATLL pública, que és viable econò-
micament i que si, efectivament –ho ha reconegut el 
senyor Falcó–, el Govern de Convergència i Unió va 
aprovar el 2011 les tarifes que s’haurien hagut d’in-
crementar el 2010..., ja li ho reconec i ho hem assumit, 
molt bé, però si va fer aquesta revisió de tarifes que fa 
viable econòmicament l’explotació d’Aigües Ter Llo-
bregat, que vostè ara ho acaba de dir, per què no fer-ho 
en aquell moment?

Per últim, Aigües Ter Llobregat no és del Govern de la 
Generalitat de Catalunya, és quasi al 50 per cent pro-
pietat dels ajuntaments de la regió metropolitana de 
Barcelona, que tenen allà inversions fetes, i que inde-
gudament s’ha venut, com diu el conseller Mas-Colell, 
amb l’assentiment del Ministerio de Economía, s’ha 
venut el Govern de la Generalitat. Però són infraes-
tructures de propietat municipal, fetes amb inversió 
municipal. I, si no, preguntin-li-ho a la Mancomunitat 
Garraf-Penedès, o preguntin-li-ho al Consorci del Ma-
resme, que jo sabré dir-li qui posava els diners per als 
dipòsits de Mataró que vostès s’han venut ara a través 
d’aquesta operació. 

I ja que parlem de venda i no venda, miri, una cosa 
que ens preocupa i que també va sortir a la comissió. 
Senyor Ferran Falcó, sembla que tinguin molt d’inte-
rès perquè això surti malament, sembla que tinguin 
molt d’interès perquè valgui molts diners. No sabem 
si miren per l’interès públic o per l’interès de determi-
nades empreses. No, quan critiquem el que ha passat, 
el que estem demanant són responsabilitats polítiques 
d’una cosa que no hauria hagut de passar mai. Però, en 
tot cas, li vull dir aquí, en el plenari, el que li vaig dir 
al conseller en comissió: l’únic partit polític que hi ha 
en aquesta sala –almenys d’obediència catalana, que 

en diem nosaltres– que té els seus comptes embargats 
i té la responsabilitat com a beneficiari a títol lucratiu 
de comissions pagades a empreses són vostès. Digui-
li Ferrovial, digui-li Teyco, digui-li les que sigui. Per 
tant, no assenyali cap altre grup polític sobre interes-
sos. El nostre interès és que els catalans no hàgim de 
pagar una operació absolutament, com s’ha dit, irre-
gular, mal feta, mal portada, i absolutament inneces-
sària.

Per tant, sí que té sentit avui, no cal esperar a cap sen-
tència del Tribunal Suprem, senyor Sanglas, perquè, si 
no, ens hauran d’explicar en la campanya electoral 
si estem pel document de la transició nacional, que 
parla de recuperar la gestió pública de les infraestruc-
tures de l’aigua –i ens ho diu el candidat número 5–, o 
fem cas al candidat número 4, que ens dirà que no, que 
és perfecte i que això havia de tirar endavant. Ja no li 
dic el que ens diran ni l’1, ni el 2, ni el 3, perquè no-
més hi són per fer «bulto».

Gràcies, senyor president, senyores i senyors diputats.

La vicepresidenta primera

Per fixar el posicionament del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, té la paraula el diputat José Manuel Ville-
gas.

José Manuel Villegas Pérez

Gracias, presidenta. Señores diputados... La verdad 
es que estamos ante un debate que a mí por lo menos 
me parece curioso, ¿no?, en sus términos. Una propo-
sición de ley que, efectivamente, se apruebe o no la 
enmienda a la totalidad presentada por Convergencia, 
va a decaer, según las palabras del president de la Ge-
neralitat, que anunciaba la disolución de esta cámara.

Es curioso, pero aun así el debate está encima de la 
mesa, y vamos a intentar entrar en el debate que plan-
tea la proposición de ley. Voy a intentar evitar por su-
puesto este último debate sobre el informe de gestión 
del tripartito, que ya hace unos cuantos años que ha 
pasado, y también voy a intentar evitar entrar en las 
acusaciones del portavoz de Convergencia, ya clási-
cas, que también hace el conseller cada vez que ha-
blamos sobre el tema, sobre que quienes pedimos res-
ponsabilidades políticas estamos deseando que esto le 
salga mal al Gobierno de la Generalitat. 

Estamos deseando que salga bien. Estamos deseando 
que salga bien para que nos cueste lo menos posible a 
los catalanes, para que su mala gestión, su chapuza, 
nos salga lo menos cara posible a todos los catalanes. 
Por eso estamos deseando que salga bien. Y además, 
desde un punto de vista egoísta, como ya dije en el 
anterior..., o una de las últimas veces que hablamos 
del tema, estamos deseando que salga bien porque 
con este alargamiento del proceso judicial, su Gobier-
no, el Gobierno de Convergencia, ya no va a tener que 
asumir el final de la gestión de esta chapuza, y le va a 
corresponder asumirlo a un nuevo gobierno, que sal-
drá elegido el 27 de septiembre. Por todo eso, le digo 
al portavoz de Convergencia que estamos deseando 
que salga bien.
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Eso no significa que no discutamos sobre el tema, que 
no pidamos responsabilidades por la mala gestión de 
este asunto, que no pidamos que se nos explique y que 
se nos aclare –mañana seguiremos en ello– cuáles son 
los riesgos, los riesgos económicos y patrimoniales 
que todos los ciudadanos de Cataluña estamos asu-
miendo por su chapuza y por su mala gestión.

En todo caso, estamos hablando..., se dice aquí que es-
tamos..., se ha dicho por parte de varios grupos que 
estamos hablando sobre una estructura de estado. 
Obviamente, no es la posición de este diputado ni de 
nuestro grupo, pero sí que estamos hablando de un su-
ministro estratégico, y, por lo tanto, creemos que pro-
cede discutir y seguramente repensar la solución que 
se adoptó en su momento.

Nosotros, en la votación de la ley ómnibus ya nos 
opusimos a esta privatización. Seguramente, desde el 
punto de vista de nuestro grupo, no tendría sentido ya 
revisarla, esa decisión, a estas alturas, si no hubiera 
habido toda la chapuza que se produjo, si no estuviéra-
mos en el proceso judicial en el que estamos. Pero sin 
duda estamos donde estamos, estamos con una sen-
tencia que anula la adjudicación, y, por lo tanto, cree-
mos que hubiera sido bueno abrir..., que esta proposi-
ción de ley que plantea el Partido Socialista siguiera 
adelante y hubiéramos podido repensar las decisiones 
que se tomaron en su momento. Como hemos dicho 
antes, salga lo que salga de la votación, la proposición 
de ley va a decaer, pero en todo caso nuestro voto, el 
voto de nuestro grupo, va a ser contrario a la enmien-
da a la totalidad.

Nosotros también partimos, como ha dicho algún otro 
portavoz, de su posicionamiento. Nosotros partimos 
de un posicionamiento pragmático en cuanto a la co-
laboración público-privada. Ni la estigmatizamos ni 
creemos que esté mal, ni todo lo contrario; creemos 
que hay que analizar en cada caso si esa colaboración 
público-privada mejora la situación anterior, mejora la 
prestación del servicio en cualquiera de sus posibles 
ángulos de revisión.

En todo caso, creemos que cuando se adoptó esta me-
dida –ya se comentó en su momento en el debate– no 
se hacía con esta finalidad. No era una medida estra-
tégica sobre política de agua en Cataluña, era una me-
dida para intentar tapar un agujero del Gobierno de la 
Generalitat. Discuten sobre si el agujero era propio o 
era ajeno, si era heredado o era adquirido, pero en to-
do caso creemos que fue una mala medida en su mo-
mento, porque no se hacía con una visión estratégica 
de la política del agua, sino que se hacía deprisa y co-
rriendo, para tapar un agujero. Y una cosa tan com-
pleja como la privatización –sí, la privatización– de la 
gestión de un suministro estratégico como es el agua, 
no se puede hacer deprisa y corriendo. Cuando se ha-
ce deprisa y corriendo, y con urgencias, pasa lo que 
pasa, pasa lo que nos está pasando a los catalanes.

En todo caso, esta forma de actuar es una forma..., 
Convergencia parece que lo lleva en el ADN. Duran-
te estos años ha intentado privatizar gestiones o patri-
monio, y parece que sin mucho éxito. Ustedes no han 
destacado por ser unos grandes gestores del día a día. 

Hemos pasado de 35.000 millones de deuda a 60.000, 
casi 70.000 al final de su mandato. Pero tampoco se 
han caracterizado por gestionar adecuadamente estas 
operaciones extraordinarias. Podemos hablar, efecti-
vamente, de la privatización de ATLL, que ya vere-
mos cómo acaba. Podemos hablar de la privatización 
de Tabasa, que si da unos beneficios al adquiriente de 
un 125 por ciento es que el negocio de los catalanes se 
ve que no fue muy bueno. Podemos hablar de la pri-
vatización del canon del agua del área metropolitana, 
que se vendió como una forma de financiar, y pare-
ce que ha quedado también parado en alguna de sus 
gestiones, y también la venta de inmuebles, que está 
realizándose, pues eso, por unos precios, en algunos 
casos, de un 30, 37 por ciento inferiores a los precios 
que se habían establecido de venta.

Ustedes están saliendo caros a los catalanes. Su Go-
bierno está saliendo caro a los catalanes, tanto por su 
mala gestión ordinaria como por las chapuzas que rea-
lizan a la hora de intentar tapar los agujeros, o que 
ustedes provocan o que ustedes heredaron de ese tri-
partito, en que también estaba su socio, Esquerra Re-
publicana de Catalunya.

Pero ahora nos encontramos, después de todas estas 
chapuzas, después de todas estas ventas mal realiza-
das, ventas no realizadas, ventas por un precio inferior 
al adecuado, nos encontramos con un proceso litigio-
so, complicado, efectivamente, y que no ha finalizado 
aún. Un proceso judicial que..., el otro día se decía en 
la comisión que era normal que en este tipo de proce-
sos, sobre todo en esos tan importantes, las empresas 
pues de alguna forma recurrieran las resoluciones, o 
cada una defendía sus intereses. Sí, sí, si eso es nor-
mal, lo que no es tan normal es que un órgano admi-
nistrativo le enmiende la plana al propio Gobierno y 
sea el propio Gobierno el que recurre contra su órgano 
administrativo. Seguramente, esto es lo excepcional 
de este proceso en el que estamos, y esto es lo que po-
ne de manifiesto cuál ha sido su forma de gestionarlo.

Estamos ante una sentencia, como decíamos antes, 
que anula el proceso y que, por lo tanto, si al final se 
convierte en sentencia firme, lo que va a hacer, efecti-
vamente, es que se vuelva a la titularidad pública de 
la gestión, puesto que el proceso de adjudicación de la 
concesión va a quedar anulado. Y entonces sí que..., 
por eso creemos que es el momento de repensar la de-
cisión de la privatización.

Porque, como aquí se dice, ha dicho el propio porta-
voz de Convergencia, ahora, y con las actuales tari-
fas, pues posiblemente sí que fuera posible una ges-
tión pública, pero es que ustedes el incremento de la 
tarifa lo realizaron ex profeso para poder hacer luego 
la adjudicación en buenas condiciones para el adjudi-
catario. Y, como se ha dicho también anteriormente, 
Aguas Ter Llobregat funcionaba, tenía expectativas de 
futuro, y si ahora se levanta la bandera de las inver-
siones necesarias que eran imposibles..., pero es que, 
según la propia información que nos dio el conseller 
en su última comparecencia en la comisión, esas in-
versiones tampoco se han realizado de una forma tan 
intensiva como estaba previsto. Porque si hacemos los 
cálculos de lo que el propio conseller dijo que había 
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que devolver a la concesionaria, que según él eran so-
lamente los 300 millones pagados más las inversiones, 
no se han realizado inversiones de una forma tan in-
tensiva como para no haber podido ser asumidas des-
de la gestión pública.

Por lo tanto, creemos que es el momento, como he di-
cho antes, de repensarnos la decisión; creemos que es 
el momento adecuado para ponerlo otra vez encima de 
la mesa, después de todo este proceso tan largo y tor-
tuoso, que comienza con una mala decisión del Go-
bierno de Convergencia; creemos que es el momen-
to de repensarlo. Y, por lo tanto, en un momento en 
el que estamos haciendo un debate a la totalidad, no 
aprobando la ley, sino decidiendo sobre si debería pa-
sar o no a posteriores trámites, nuestro voto va a ser 
contrario a la enmienda a la totalidad presentada por 
el Grupo de Convergencia.

Muchas gracias, presidenta, señores diputados.

La vicepresidenta primera

Per fixar el posicionament del Grup Mixt té la paraula 
la diputada Isabel Vallet.

Isabel Vallet Sànchez

Bé, bon dia. Per posicionar la CUP - Alternativa d’Es-
querres davant l’esmena a la totalitat davant la pro-
posició de llei. Bé, nosaltres..., el posicionament di-
guéssim que és el mateix que hem estat explicant tot 
l’any, i el mateix que fem als ajuntaments. No podrí-
em dir el mateix, diguéssim, de tots els grups que han 
vingut a explicar aquesta proposta.

En tot cas, començarem explicant per què entenem que 
és essencial que en un moment com ara, que és evident 
que ja és tangible que el Govern ha fet el ridícul amb 
aquesta privatització –i mira que en sap, de privatit-
zar, aquest Govern, però amb aquesta en concret ha fet 
el ridícul; ja ho han constatat els tribunals–, ara era el 
moment de fer marxa enrere i, en tot cas, recuperar la 
gestió de l’aigua.

Nosaltres començarem dient una cosa que és bastant 
òbvia, tot i que no ho semblaria per part de les dretes 
que han governat i d’algunes esquerres que han gover-
nat com les dretes, que és que l’aigua és un dret humà, 
que és universal, que és essencial, que és un bé comú 
i que no pot ser apropiat de manera privativa. I perquè 
això sigui així, doncs, és obvi que el model de gestió ha 
de ser públic, és obvi que ha de ser comunitari i és obvi 
que ha d’estar fora de tota lògica mercantil, ha d’estar 
fora de tota lògica de lucre. I, sobretot, ha d’estar fora 
d’un mercat, que és el de l’aigua, que és totalment cap-
tiu, que és monopolístic, on no existeix la competèn-
cia, on finalment el que s’ha fet és que els governs, els 
municipis, han cedit la seua responsabilitat, han venut 
la seua responsabilitat, han desistit de la seua respon-
sabilitat amb empreses privades, perquè no han volgut 
prestar el servei.

Nosaltres entenem que la manera més eficient, més 
garantista, més eficaç és la que garanteix els drets a la 
majoria. La manera més eficient, més garantista, més 

eficaç és la que possibilita una gestió de l’aigua públi-
ca, la que ho fa fora de tota lògica de mercat, fora de 
l’encariment a causa d’aquests costos intermedis que 
tenen les empreses que gestionen l’aigua. És la que ho 
fa amb uns criteris socials, és a dir, una gestió pública, 
però amb criteris socials, que puguin tarificar segons 
capacitat econòmica, segons equitat, segons eficièn-
cia, segons també simplicitat, que siguin transparents, 
i, òbviament, sotmesa a uns mecanismes de control i 
participació popular, que segurament és això que falta 
allà on sí que s’ha municipalitzat l’aigua.

Jo li diria al senyor Falcó que deixin de tractar la gent 
–com ho diríem?– com a ignorants. No podem dir que 
a la gent li dóna igual qui presti el servei de l’aigua i 
que l’únic que vol és obrir l’aixeta i que hi hagi aigua. 
És que això és el mateix que diu el conseller Boi Ruiz 
respecte als centres de salut, que a la gent li dóna igual 
si els centres de salut són públics o privats, mentre hi 
vagin i no els facin pagar. Deixin de tractar la gent 
com a ignorant, perquè a la gent sí que li importa qui 
està darrere del servei de l’aigua. I ara cada vegada li 
importa més, perquè és segur que el que s’ha determi-
nat en els últims anys és que, quan una empresa es-
tà darrere del servei d’aigua, el servei d’aigua no para 
d’encarir-se, no para d’incrementar els seus costos. Per 
tant, deixin de tractar la gent com a ignorants. A la 
gent sí que li importa qui està darrere de la prestació 
dels serveis públics. Cada vegada li importa més, ca-
da vegada vol participar més, cada vegada vol ser més 
part que aquests serveis públics bàsics, com és l’aigua, 
es prestin de manera adequada, es prestin de manera 
suficient, arribin a tothom.

I, sobretot, una cosa que semblaria bàsica és que no se 
li pugui tallar l’aigua a ningú que no pugui pagar, co-
sa que el Govern no només no ha garantit, sinó que a 
l’àrea metropolitana de Barcelona, només el 2012, van 
ascendir fins a 72.000 els talls de subministrament a 
famílies que no podien pagar.

I ara, quan és una tendència global, eh? –una tendèn-
cia global–, la municipalització; quan moltes ciutats 
grans han dit: «Externalitzar l’aigua és car», a més a 
més afegeix costos al rebut de l’aigua que són difícils 
d’explicar, no acaba de garantir que l’aigua sigui un 
bé comú; quan això ho estan dient jo diria que a nivell 
global, i nosaltres entenem que a vostès Buenos Aires 
els queda molt lluny, o Bolívia els queda molt lluny, 
però quan ho està dient París, una ciutat de 2 milions 
d’habitants, quan ha vist que el servei s’encaria, quan 
ha vist que el servei portava sobrecostos i va rescindir 
la concessió a Veolia, a Suez, quan ha vist precisa-
ment que rescindint aquesta concessió s’han estalvi-
at al voltant de 76 milions d’euros, quan han abaixat 
l’impost de l’aigua un 8 per cent; quan ha passat tot 
això, i ens està passant aquí, a París, a Berlín; quan 
moltes ciutats catalanes s’estan plantejant remunici-
palitzar l’aigua; ara que s’ha dit, que s’ha constatat 
judicialment el que ja els havíem dit aquí, que era que 
aquesta privatització era un nyap; quan s’ha consta-
tat que el Govern feia el ridícul amb aquesta priva-
tització, ara era el moment, ara és el moment de re-
cuperar el control de la gestió de l’aigua de manera  
pública.
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Ho és, a més a més, perquè podríem parlar d’un altre 
nyap, d’un altre risc, d’un altre nínxol d’irregularitats, 
com és el cànon concessional. I el que expliquen tots 
els experts en el cànon concessional i per al que ha 
servit el cànon concessional a tot arreu on hi han hagut 
irregularitats... En tot cas, això a vostès no els interes-
sa, perquè, en cas que s’haguessin de rescatar aquestes 
concessions ho farien com fan els rescats a les infra-
estructures.

A nosaltres, de la intervenció que fa Iniciativa, doncs, 
n’estem molt contents. Esperem, precisament, que 
Iniciativa..., perdó, que Barcelona en Comú dugui a 
terme aquesta responsabilitat a l’Ajuntament de Bar-
celona, que sigui, per tant, pionera en la remunicipa-
lització del servei de l’aigua i que, per tant, puguin do-
nar..., i ho diem sincerament, sense cap mena d’ironia: 
nosaltres estem d’acord que és prioritari per a Bar-
celona remunicipalitzar l’aigua i, per tant, garantir la 
prestació a totes les seves veïnes i veïns.

Sobre el paper d’Esquerra, no l’entenem –no l’ente-
nem. Nosaltres no entenem, no compartim que Es-
querra sigui un convidat de pedra a la llista única. 
Per tant, entenem que Esquerra ha de poder marcar 
quines són les polítiques imprescindibles. La gestió 
de l’aigua pública és una política imprescindible. No 
entenem com Esquerra sí que està, d’alguna manera, 
signant manifestos a favor de la municipalització de 
l’aigua en molts municipis –per exemple, a Terrassa, 
posava abans l’exemple, on també el signa la CUP, on 
casualment no el signa el PSC, tampoc el signa Con-
vergència i Unió–, i, en canvi, aquí és capaç de dir: 
«Bé, esperem-nos a la resolució.» Esperem-nos a la 
resolució, per què? Encara que la resolució vingui a 
dir que el procés ha estat perfectíssimament legal, mu-
nicipalitzar el servei o donar-lo a una empresa priva-
da i, per tant, privatitzar-lo és una qüestió de voluntat 
política, és una qüestió, finalment, de com tu prestes 
els teus serveis públics. Si vols que siguin de garan-
tia cent per cent públics, si vols que siguin comuns, si 
vols que siguin participats de manera popular, si vols 
garantir que a ningú se li tallarà l’aigua, només hi ha 
una manera –només hi ha una manera–, que és fer-ho 
de manera pública. Nosaltres no volem que Esquerra 
sigui un convidat de pedra a aquesta llista única, vo-
lem que la condicioni, volem que li doni precisament 
aquest color d’esquerra. I hi han algunes línies verme-
lles; nosaltres entenem que aquesta n’és una.

Finalment, jo diria que el nostre parer ha quedat més o 
menys clar. Nosaltres votarem, en tot cas, en contra de 
l’esmena que planteja..., bé, de la retirada que plante-
ja Convergència i Unió, tot i que no compartim que la 
recuperació de la gestió pública de l’aigua s’hagi de fer 
amb una societat mercantil, encara que estigui partici-
pada cent per cent per la Generalitat. Perquè nosaltres 
entenem que s’ha de fer amb una gestió directa sotme-
sa al dret públic, que és el que hem defensat, no només 
per al cas de l’aigua, que és un servei bàsic, sinó tam-
bé per al cas de la sanitat i altres serveis.

Per tant, i per acabar ja, diria una cosa bastant clara 
sobre el tema: no tractem la ciutadania com a «tontos», 
no tractem la ciutadania com a xusma, perquè, cada 
vegada més, més gent està implicada en la manera de 

fer política, i més gent està demanant responsabilitats 
sobre com s’estan privatitzant els serveis. I aquest, el 
de l’aigua, aquesta privatització era indigna.

La vicepresidenta primera

Té la paraula, per fixar el seu posicionament, la dipu-
tada Marina Geli.

Marina Geli i Fàbrega

Gràcies. Per anunciar el vot contrari a l’esmena a la 
totalitat. I el tràmit..., encara que sigui testimonial, jo 
que dono suport a Junts pel Sí, voldria aportar aquí al-
guns arguments que s’han d’utilitzar, i que ho farem, 
segur, a la propera ho faran, a la següent legislatura.

Aquest és un debat molt més complex –molt més 
complex. Aquí el que s’ha de garantir –i aquesta és 
la responsabilitat pública– és el dret dels ciutadans a 
accedir a aigua de qualitat, segura, i a tota activitat 
econòmica o social. Aquest és el sentit d’allò públic, 
aquest és el sentit. I com que és complex, cal fer bé les 
coses. Amb independència, en paral·lel de si es va fer 
bé o no l’adjudicació de l’ATLL, amb independència 
de tot això, aquest és un debat en què hi ha d’haver 
solvència. I que no és veritat que concessió sigui igual 
a privatització; no és veritat que sempre..., perquè tam-
bé ho podríem dir per la telefonia, i per mi és un te-
ma essencial, és un bé –bé– d’interès públic. Estàvem 
més acostumats a fer aquests debats en els serveis. Pe-
rò ara, per sort, vivim en una societat, la catalana, on 
estem debatent uns nous drets, i la crisi ho ha posat de 
manifest, eh?

Per tant, encara que és testimonial i probablement 
oportunista, aquesta iniciativa del Grup Socialista, la 
tornem a fer i la farem bé, i decidirem si amb la tari-
fació podem fer les inversions necessàries de la Cata-
lunya del 2030. Ho sento, és això, i, per tant, és total-
ment compatible una qüestió amb l’altra.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta primera

Acabat el debat, hem de procedir a la votació de l’es-
mena a la totalitat.

Cridem a votació.

(Pausa llarga.)

La presidenta

Procedirem a la votació de l’esmena a la totalitat pre-
sentada pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió.

Comença la votació.

Ha estat aprovada per 68 vots a favor, 43 en contra i 
19 abstencions.

Per tant, aquesta iniciativa legislativa resta rebutjada.
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Informe
de la Comissió d’Estudi de la Reforma Horària 
(tram. 260-00003/10)

Passem al punt següent, que és el debat i votació de 
l’Informe de la Comissió d’Estudi de la Reforma Horà-
ria. La comissió d’estudi ha elaborat un informe i unes 
conclusions que han estat publicats en el Butlletí Oficial 
del Parlament de Catalunya. En primer lloc, atesa la sol-
licitud formulada per la presidenta d’aquesta comissió 
d’estudi, té la paraula la il·lustre senyora Agnès Russiñol. 

Agnès Russiñol i Amat

Gràcies, presidenta. Conselleres, vicepresidenta, dipu-
tats, diputades... En primer lloc, m’agradaria, doncs, do-
nar la benvinguda al grup motor, al grup impulsor de la 
Iniciativa per a la Reforma Horària i ara també consell, 
molts d’ells membres del Consell Assessor per a la Re-
forma Horària del Govern de la Generalitat. Agrair tam-
bé al lletrat...

(Remor de veus.)

La presidenta

Senyora diputada, disculpi. Disculpi un moment. (Pau-
sa.) Continuï.

Agnès Russiñol i Amat

Gràcies, presidenta. Donar les gràcies també al lle-
trat Pere Sol i a la gestora Elena Mora per la seva fei-
na. També agrair a l’Oriol Amorós, el primer president 
d’aquesta comissió, la seva feina. I, evidentment,  agrair 
la feina de tots els companys i companyes diputats 
d’aquesta cambra, que hem estat durant aquest any tre-
ballant en aquesta comissió. Inicio també aquesta part 
d’agraïments, doncs, donant les gràcies a la Iniciativa 
per a la Reforma Horària per haver sacsejat el país amb 
aquesta proposta i per haver estat capaços de crear si-
nergies entre tants i tants actors implicats per una causa 
tan necessària com és que tothom puguem viure millor.

La reforma horària és sinònim de modernitat, i, per tant, 
l’objectiu és tan ambiciós com necessari: és implemen-
tar una nova manera d’organitzar el temps, canviar hà-
bits i trobar un equilibri entre la vida professional i la 
vida personal. Creiem que cal promoure jornades pro-
fessionals flexibles i adaptades a les necessitats de cada 
persona, i que siguin alhora el màxim d’eficients pos-
sible. L’objectiu d’aquesta comissió, que va començar a 
treballar ara fa un any, ha estat analitzar tot allò que cal 
canviar per tal de racionalitzar els nostres horaris, i es-
perem, i espero molt sincerament, que sigui un punt d’in-
flexió a l’hora d’organitzar-nos socialment com a país.

Durant aquests mesos hem estat treballant els cinc ac-
celeradors de la reforma amb compareixences d’ex-
perts i els sectors implicats, en l’àmbit laboral, en 
l’àmbit educatiu, en l’àmbit del comerç, en l’àmbit 
de l’Administració pública, l’oci, la cultura i la parti-
cipació. I avui presentem unes conclusions que tenen 
el consens polític necessari per avançar. Partits polí-
tics lluny, alguns molt lluny ideològicament, hem anat 
coincidint aquests mesos en afirmacions com que te-

nim sobre la taula un debat imprescindible, que només 
depèn de nosaltres i que no podem restar potencial al 
nostre benestar. De fet, fins i tot alguns l’hem titllat de 
«petita revolució democràtica», afirmació que és evi-
dent que comparteixo plenament.

Les conclusions han estat diverses en cadascun dels ac-
celeradors que hem plantejat, però destaca el compro-
mís de realitzar en la propera legislatura una ponència 
conjunta que redacti una nova llei d’horaris, una llei 
del temps, i també el compromís d’aquesta cambra per 
tal de donar exemple, no amb l’objectiu, evidentment, 
de treballar menys, sinó d’organitzar millor la mane-
ra de treballar.

En aquest sentit, hem acordat recomanar que de totes 
les reunions que es facin en aquesta cambra, a més de 
l’hora d’inici, s’anunciï també, d’entrada, l’hora previs-
ta d’acabament. Hem recomanat també que a les sessi-
ons de ple, que tenen una durada de dos dies, el primer 
dia es comenci a les deu, i que la primera sessió, la 
del matí, acabi com a màxim a dos quarts de dues, per 
reprendre-la de nou a les tres i allargar com a màxim 
fins a dos quarts de vuit. El segon dia, com ja s’està 
fent actualment, la proposta és començar a les nou per 
acabar a dos quarts de dues, i a les tardes desenvolupar 
el Ple de tres a dos quarts de vuit, com a màxim. En el 
cas de les comissions, es proposa que en el moment de 
fer la convocatòria ja s’estableixi i es tingui en compte 
quina durada tindrà, si serà de tres o de quatre hores, 
i, per tant, doncs, fer la previsió en virtut d’això. Addi-
cionalment, també proposem que es racionalitzi l’ús 
del temps en les intervencions del Ple durant les ses-
sions plenàries, amb l’objectiu també de ser més efi-
cients en la nostra feina. 

Amb la finalització de la feina de la comissió d’estu-
di, i, per tant, amb la feina d’estudi i anàlisi feta, el 
que ara ens cal és posar fil a l’agulla, des de la ponèn-
cia conjunta que ha de redactar aquesta futura llei del 
temps, i també des del Govern que surti de les elecci-
ons del 27 de setembre. Es tracta, doncs, de començar 
a prendre mesures que ens permetin viure en una so-
cietat més feliç, més sana, més igualitària i més culta. 

Companys i companyes, diputats i diputades, siguem 
valents, segur que els nostres fills ens ho agrairan, i 
les generacions futures també.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments.)

La vicepresidenta primera

A continuació, atenent la sol·licitud presentada per la 
presidenta de la comissió d’estudi, i segons acord de la 
Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 
té la paraula el senyor Fabian Mohedano, representant 
del grup promotor Iniciativa per a la Reforma Horària 
«Ara és l’hora». 

Fabian Mohedano Morales (promotor de la Iniciativa 
per a la Reforma Horària «Ara és l’hora»)

Gràcies, presidenta. Em sumo a les felicitacions que 
ha fet i agraïments que ha fet la diputada Agnès Rus-
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siñol, presidenta de la comissió. I agrair a la comissió 
la possibilitat que hàgim tingut aquests quatre minu-
tets per poder-hi dir la nostra. 

El president Mas admetia el 20 de juliol, en la presen-
tació del Consell Assessor per a la Reforma Horària, 
aquest nou òrgan que ha creat el Govern, que el seu 
naixement es devia a l’empenta i l’impuls de la inicia-
tiva ciutadana, una iniciativa que compta amb perso-
nes expertes. Voldria excusar-les perquè això dels ho-
raris és tan important tant si anem tard com si anem 
molt d’hora, i els nostres membres del grup motor en-
cara no han arribat, però bé, en qualsevol cas... Justa-
ment pel fet d’anar més d’hora. Persones expertes que 
amb més de vint anys d’experiència en els seus àmbits 
de recerca i política pública vinculada a la matèria, 
doncs, hem format part d’aquest grup. 

És cert que en el darrer any i mig hem treballat molt i 
hem provocat l’impuls de fonamentació i de sensibilit-
zació, però el que és més rellevant és que hem  situat, 
com deia la diputada Russiñol, la reforma horària en 
l’actual complexa agenda política. Avui fem un pas 
més, per nosaltres importantíssim, i és presentar aquest 
informe final de la comissió d’estudi, que se suma..., 
juntament amb l’informe del CTESC i l’informe del 
CADS. Tots tres documents són els pilars que han de 
fonamentar la reforma l’any 2016. 

Destacar que hem arribat on va arribar el Congreso de 
los Diputados, i que potser ens podríem quedar aquí, 
però nosaltres confiem que aquest Parlament, el pro-
per Govern, enceti un camí no explorat i no recorregut 
a favor de la reforma horària.

Han estat vuit mesos de treball operatiu en cinc blocs, 
el que nosaltres entenem com els «acceleradors»: el 
món del treball, l’educació, l’Administració, el comerç 
i el consum, la cultura i l’oci. Han comparegut gran 
part dels actors que han de fer possible aquesta refor-
ma. A ells, agrair-los el seu to pedagògic, però sobre-
tot constructiu. Partim amb un gran avantatge amb 
relació a qualsevol altra iniciativa, i és que tots com-
partim l’anàlisi i el punt final d’arribada. I és a la po-
lítica a qui li correspon connectar aquest punt d’inici 
amb el punt final, amb la fita final d’aquesta proposta. 
Som conscients que l’empresa és molt difícil, però no 
ens arronsarem, justament per la convicció que ho fem 
per cercar una millor qualitat de vida. 

Tenim tres eines meravelloses, bé, per a aquesta inicia-
tiva com per a qualsevol altra: la legislació, la concer-
tació i la política de govern. Som conscients que l’hora 
de dinar, l’hora de sopar i les hores que hem de dormir 
no les regularem per llei; tampoc les regularem amb 
pacte, o amb pactes de pactes, que és el que hem de fer 
per fer altres canvis que pretenem. Però és la política 
de govern, la promoció, la sensibilització, la seducció, 
la incentivació per a aquells que ho facin bé, els que 
ens han de portar a sincronitzar aquests canvis.

Combinem aquestes tres vies, i contribuïm a l’accele-
ració que permeti el canvi que anhelem. Un canvi que 
se situa en la recerca de més equitat, considerant el 
temps com un factor de benestar, a partir de permetre 
que la ciutadania disposi de més temps de lliure dispo-
sició. Hem superat el discurs de la conciliació i la ra-

cionalització, paraules que ja ens queden una mica an-
tigues –no deixen de ser importants, però ens queden 
una mica antigues–, per parlar de la reforma horària 
com una iniciativa a favor de la salut pública; a favor 
de la democràcia, perquè la gent tingui més temps de 
fer coses; a favor de la cohesió i de l’equitat; a favor 
de l’èxit escolar; a favor de la prevenció i la segure-
tat en el treball; a favor de la sostenibilitat i també de 
l’equilibri demogràfic. En definitiva, el que hem defen-
sat en aquest any intens i mig d’iniciativa: a favor de la 
humanització del temps de vida quotidiana.

Gràcies, presidenta, i gràcies sobretot als grups parla-
mentaris per la complicitat i el suport.

(Alguns aplaudiments.)

La vicepresidenta primera

A continuació procedirem a la intervenció dels grups 
parlamentaris per posicionar-se sobre l’informe i les 
conclusions. En nom del Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya, té la paraula la diputada 
Rosa Amorós. 

Rosa Amorós i Capdevila

Bé, bon dia. Des del moment del naixement, les per-
sones comencem a saber, primer de manera intuïtiva i 
més tard amb l’ús de la raó, que el temps serà un ele-
ment molt valuós, perquè la nostra vida té una data de 
caducitat, i nosaltres no la podem decidir. La idea del 
pas del temps ens acompanyarà fins a la fi dels nos-
tres dies, tot i que hi ha diferents filosofies que ens in-
tenten fer entendre que, de fet, l’únic que tenim és el 
moment present, només l’ara mateix. I, evidentment, 
desitgem viure molts anys, però sobretot, també, els 
volem viure el millor possible. 

La nostra societat ha canviat, i tot allò de negatiu que 
ens ha portat la crisi financera també ha estat, alhora, 
una oportunitat. Aquell paradigma materialista que ens 
feia desitjar l’adquisició de productes gairebé sense ne-
cessitar-los i que havíem de tenir diners per poder-los 
adquirir ha deixat pas a una nova consciència de l’estat 
del benestar, on la persona és al centre, des d’una pers-
pectiva més holística.

Aquesta nova realitat ens ha ajudat a revaloritzar el 
temps, i per això cada cop més volem destinar-lo a tot 
allò que ens fa sentir bé. Al nostre país, a més, vivim 
en un context de ràpides transformacions socials, eco-
nòmiques i, sobretot, polítiques. Hi ha un sentiment 
sobiranista que ens mobilitza perquè volem ser un es-
tat, cosa que significa requerir eines que permetin a la 
ciutadania millorar la seva vida quotidiana, i l’ús que 
fem del temps n’és una de bàsica.

En estats més avançats d’Europa ja fa algunes dècades 
que van començar la substitució dels horaris nascuts a 
l’era industrial per uns altres d’adaptats i flexibles a les 
necessitats d’igualtat, productivitat i també de la par-
ticipació ciutadana. Un horari laboral general podria 
ser entre vuit i nou del matí fins a les cinc o les sis de 
la tarda, parant un màxim d’una hora per dinar a mitat 
de la jornada, i, per exemple, a les vuit del vespre les 
famílies ja podrien trobar-se sopant a casa. 
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És important incentivar una jornada laboral més com-
pacta i flexible, però caldrà fer-ho de manera gradual 
i consensuada, amb la ciutadania i els agents socials i 
econòmics. El camí és harmonitzar la vida en tots els 
temps, tant la vida a la feina com a la família com tam-
bé la personal, i una llei d’horaris pot permetre’ns aju-
dar-nos i fer veure que totes són valuoses. De fet, a la 
república catalana la reforma horària és un dels vectors 
que ha d’incidir en un millor benestar col·lectiu, i, per 
tant, permetre més cohesió i equitat social. 

D’aquesta nova societat ha de néixer també una ciuta-
dania amb persones, sobretot, més saludables, però 
també lliures, responsables i participatives. I amb una 
nova organització del temps tenim l’oportunitat d’acon-
seguir-ho, i, per tant, assumim amb valentia i creativi-
tat aquest repte que ara tenim per davant.

I ja per acabar, com que només tinc tres minuts, els 
voldria fer arribar un pensament que un dia vaig llegir, 
que ara voldria compartir amb tots vostès. I diu: «No 
està al nostre abast afegir ni un minut a la vida, però 
el que sí que podem posar és més vida a cada minut.» 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments.)

La vicepresidenta primera

Té la paraula, en nom del Grup Parlamentari Socialis-
ta, la diputada Alícia Romero.

Alícia Romero Llano

Bon dia a tothom. Gràcies, presidenta. En primer..., 
també, doncs, uns petits agraïments al grup promotor, 
encapçalat avui pel Fabian Mohedano.

És veritat el que ha dit ell, i jo també ho volia destacar, 
que molt sovint alguns canvis arriben perquè la socie-
tat civil, perquè els ciutadans implicats en el món as-
sociatiu, en el món empresarial i professional, doncs, 
empenyen perquè les coses passin. Jo estic convençu-
da que si això hagués sortit d’aquí sense aquest reforç 
no hauríem arribat on estem, perquè probablement hi 
han altres urgències, o haurien dit que hi han altres ur-
gències, i això no hauria avançat tant.

Per tant, jo els vull agrair molt especialment, doncs, 
aquest treball que han fet, perquè alguns fa molts anys 
que parlem de reformes horàries i de conciliar els usos 
dels temps. I crec que avui fem un pas endavant molt 
important amb els treballs que s’han fet durant aquests 
mesos.

Volia agrair també, doncs, la tasca de la presidenta, de 
l’Agnès Russiñol, perquè crec que també la seva em-
penta i el seu lideratge han fet que aquesta comissió 
hagi treballat bé, hagi generat consens. És veritat que 
de per si sembla un tema, doncs, que ha de generar-lo, 
però no sempre té per què ser així. Hi ha hagut debats 
interessants, i crec que hem aconseguit aquest consens 
que ens permet avui presentar unes conclusions que 
tots votarem i que dóna més força a allò que ha de fer 
aquest proper Parlament en la següent legislatura.

També vull agrair als grups el to i la feina que hem 
fet, i també, doncs, a la meva companya, la diputada 
Montserrat Capdevila, que hem compartit també ho-
res, que hem compartit aquesta tasca, i a ella també li 
vull agrair aquesta feina que hem fet conjuntament.

Deia la presidenta que l’objectiu és modernitzar els ho-
raris, no? Jo diria que, més que modernitzar, el que vo-
lem fer és normalitzar els horaris. Els hauríem de nor-
malitzar, perquè aquests horaris que tenim no són 
normals, no són raonables, no són racionals. Comen-
cem a treballar a una hora tardana, comparada amb al-
tres països europeus, acabem tardíssim, tenim moltes 
hores per dinar... Ahir aquest Parlament acabava a les 
dues, començàvem a quarts de cinc; això, si ho expli-
quem a algun país europeu, dirien que estem bojos, per-
què dues hores i mitja per dinar és totalment escanda-
lós. Podríem dinar tranquil·lament en tres quarts d’hora 
o en una hora i posar-nos a treballar.

Perquè, al final, pel fet d’estar dins d’una cadira o so-
bre una cadira moltes hores no vol dir que siguem més 
productius. A més a més, justament aquest país és dels 
menys productius, i dels que més hores està sobre una 
cadira. Per tant, hem de començar a canviar aques-
tes coses, hem de començar a canviar alguns hàbits: 
menys hores sobre la cadira, més feina, més produc-
tius. I, per tant, racionalitzar els horaris: si podem di-
nar en mitja hora, no dinem en dues hores i mitja.

Són coses que hauríem de començar a canviar. I els 
polítics hauríem de començar a donar exemple, perquè 
som els que legislem, i, per tant, també hem de posar 
el nostre comportament per davant. Per això jo deia: 
no modernitzem res; normalitzem, perquè el que pas-
sa en aquest país no és normal, amb els horaris, amb 
aquesta manera que tenim, doncs, d’endreçar la nostra 
vida, aquestes vint-i-quatre hores que té un dia.

I ho volem fer, i ho deien també els que m’han prece-
dit en la paraula, amb un objectiu molt clar. Jo ho diria 
encara més clar i més quotidià: per intentar ser més 
feliços, per intentar aconseguir més benestar social, 
per intentar ser més saludables, tenir més salut, que 
els nens fracassin menys a nivell escolar, però sobre-
tot per ser més feliços. Si treballem i produïm tindrem 
més temps per «disfrutar» del nostre oci, per «disfru-
tar» de la família, dels amics, dels fills... Escolteu, si 
no tens fills pots «disfrutar» de la lectura, d’anar amb 
bicicleta, de veure els amics; no només qui té fills ne-
cessita conciliar: tothom necessita conciliar, tothom 
necessita espais per a ell, per «disfrutar» d’estar sol 
o d’estar amb aquell qui vulgui. I això és molt impor-
tant, i a vegades oblidem aquestes coses. Per tant, a 
mi m’agradaria, doncs, que tinguéssim clar el que avui 
plantegem i el que avui volem començar.

Deia..., l’altre dia llegia una dada en el Pla nacional per 
a la recerca i la innovació que deia que el 85 per cent 
de les persones que fan formació contínua són homes. 
Doncs, també persegueix un objectiu, aquesta reforma 
horària, que és la igualtat. Perquè aquesta dada vol dir 
que les dones no fem formació contínua perquè proba-
blement estem fent altres coses –feines de la llar, etcè-
tera. Per tant, també si racionalitzem els horaris aju-
darem a una igualtat que encara no hem aconseguit i 
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que n’hem parlat molt en aquest Parlament; justament 
fa poc temps que aprovàvem una llei, no?

Per tant, ens sembla que és important que avancem en 
aquesta llei que plantegem nosaltres, en aquestes con-
clusions, amb una ponència conjunta que acabi amb 
una llei que reformi els horaris. I vostès podran dir: 
«I per què una llei?» Doncs, perquè a vegades els can-
vis culturals costen molt, i si no hi obliguem amb una 
llei això no es farà. Va passar amb la Llei del tabac; 
ningú s’hauria pensat que arribaria un dia en què no es 
fumaria als bars o als llocs públics. Doncs, bé, ho vam 
aconseguir; vam fer un canvi cultural. També nosaltres 
creiem que el canvi de la racionalització dels horaris, 
d’aquesta reforma horària, ha de venir per una llei per 
intentar aconseguir aquesta felicitat, aquest benestar 
que ens mereixem i que al llarg de la història i per la 
nostra dinàmica industrial, doncs, no hem tingut.

Per tant, per la felicitat, pel benestar, perquè tinguem 
més temps per a nosaltres i perquè puguem ser una 
mica –una mica– més feliços, espero que tirem enda-
vant aquestes conclusions, que tirem endavant aquesta 
ponència conjunta, i puguem, d’aquí a un temps, dir: 
«Ens en recordem, quan estàvem tres hores per dinar?»

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments.)

La vicepresidenta primera

Té la paraula, pel Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya, el diputat Fernando Sánchez.

Fernando Sánchez Costa

Gracias. Gracias, presidenta. De niños aprendimos 
seguramente aquellos versos tópicos según los cua-
les nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar. 
Más tarde, pues quizá leímos aquellos versos magní-
ficos –absolutamente magníficos– de Quevedo, que 
describe precisamente lo que son las personas, y es-
pecialmente la persona contemporánea: «Soy un fue, 
y un será, y un es, cansado.» Sí, sí, señor Quim Torra 
–señor Quim Torra–, si me escucha: los españoles no 
solo son paletos; los españoles también saben hacer 
poesía conceptual y metafísica.

Lo que explica esto –lo que explica esto– es que los 
seres humanos somos en el tiempo –somos en el tiem-
po. Y nuestro principal caudal, nuestro principal ca-
pital, nuestro principal bien común es el tiempo. Y yo 
quiero celebrar que por una vez –por una vez– todos 
los grupos parlamentarios nos hayamos puesto de 
acuerdo, hayamos aparcado otras discrepancias ideo-
lógicas, para avanzar hacia una verdadera reforma ho-
raria. Porque es injusto que por las dinámicas estruc-
turales, laborales, sociales, mediáticas, educativas, 
comerciales perdamos tanto tiempo, y perdamos este 
capital, y perdamos este caudal del río del que hablaba 
Manrique en otras cosas a las que nos fuerza la estruc-
tura sociolaboral.

Por tanto, el objetivo de nuestras conclusiones, el ob-
jetivo de las que hoy vamos a votar, es reformar nues-
tra estructura sociotemporal para poder disponer de 

más tiempo, y cada uno lo utilizará como quiera, pero 
podremos tener más tiempo. Muchos –muchos–, co-
mo explicaba ahora la diputada socialista, para pasar 
más horas pues con la familia, ¿no? A veces hablan 
de grandes políticas familiares; pues, mira, la prime-
ra política familiar es que las familias puedan pasar 
tiempo juntas. Y, por tanto, esta reforma es importan-
te para la conciliación, que efectivamente, como decía 
ahora el ponente, no es el concepto clave, pero sí que 
es un concepto que está en estas conclusiones. Porque 
los hijos, sus estudios, son los primeros perjudicados 
del horario actual.

También más tiempo para el compromiso social, pa-
ra los deportes, para los hobbies personales, para leer 
el periódico tranquilamente en una buena cafetería... 
Que miren, esto que parece tan conservador... Es que, 
hoy en día, la única forma de ser revolucionario es ser 
conservador. (Veus de fons.) Es decir..., no, es que aho-
ra me ha hecho gracia, porque la diputada socialista 
–la diputada socialista– hablaba de normalidad, un 
concepto tan poco..., es decir, tan criticado por uste-
des como es la normalidad, nos viene usted a explicar 
que ahora lo normal es hacer esto. Pues, mire, los úni-
cos que no somos..., es decir, que hemos superado lo 
que es lo políticamente correcto, el pensamiento hege-
mónico, somos los que compartimos un pensamiento 
conservador; somos los verdaderamente revoluciona-
rios, hoy en día. (Veus de fons.) És així –és així.

Bien, entonces, no es un empeño fácil –no es un em-
peño fácil. La hemos experimentado en esta comisión, 
la reforma horaria: nos teníamos que poner de acuer-
do para modificar un poco los horarios del Parlament. 
Para una cosa tan sencilla fue complicadísimo; pues 
imagínense ustedes para poner de acuerdo a todos los 
sectores sociales, todos los ámbitos productivos, to-
dos los intereses en juego para... Si empezamos media 
hora más tarde, media hora antes..., fue muy compli-
cado. Por tanto, no es fácil, pero precisamente por eso 
vale especialmente la pena.

No se puede hacer por imposición, esto, como si es-
tuviéramos en Cuba; se tiene que hacer por concer-
tación. Y eso no nos exime de responsabilidad; al 
contrario, hay que trabajar más, señor Companyon: 
tenemos que trabajar más porque no se puede hacer 
por imposición, sino que se tiene que hacer por con-
certación.

Vale la pena –vale la pena. Sería interesante..., por una 
vez dejaremos de lado el debate independentista, que, 
por ejemplo, Esquerra ha sacado, sobre este tema, por-
que si no lo..., que decía Quevedo del «es cansado», 
pues es cansado de esta coña marinera, que está en to-
dos lados. Y también valdría la pena que por una vez 
–también valdría la pena que por una vez– aquello que 
se dice tanto de «si no quieres hacer nada, crea una 
comisión parlamentaria, una comisión de estudio»... 
Hombre, pues a ver: creo que hemos empezado a de-
mostrar que esto no es siempre así. Ha valido la pe-
na, pero, bueno, no hemos aprobado nada concreto, o 
sea, que se vaya a aplicar en la vida real. Pero hemos 
avanzado; es importante. Vamos a ver si en la próxima 
legislatura desmentimos el dicho, desmentimos el tó-
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pico, y realmente vamos hacia una verdadera reforma 
horaria.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments.)

La vicepresidenta primera

Pot intervenir, pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, el 
diputat David Companyon.

David Companyon i Costa

Gràcies, presidenta. Vull, en primer lloc, mostrar, en 
nom d’Iniciativa i Esquerra Unida, el reconeixement 
als impulsors de la Iniciativa per a la Reforma Horà-
ria, que han estat l’ànima de la comissió que el Parla-
ment ha debatut, i aprovarem, espero, per unanimitat 
les conclusions que avui votem. Especialment, al se-
nyor Javier Albares, Assumpta Baig, Salvador Cardús, 
Núria Chinchilla, Sara Moreno, Jordi Ojeda, i al seu 
promotor, en Fabian Mohedano. I també agrair a l’Ag-
nès Russiñol, la presidenta de la comissió, tot el savoir-
faire que ha mostrat.

El nostre reconeixement també a la lluita de les dones 
i del moviment feminista, que des de fa molt temps 
han picat pedra perquè el debat sobre els usos del 
temps es situï avui en el centre de l’agenda política, 
com bé va recordar dilluns en la constitució del con-
sell assessor la Sara Berbel. O les lluites obreres per 
les vuit hores de treball, vuit hores d’oci i vuit hores de 
descans. Recordem la vaga de La Canadenca, de quasi 
fa avui un segle.

Els usos del temps conformen un model d’organit-
zació social. I si les lluites per la reducció del temps 
del treball mostraven un conflicte social, avui aquests 
conflictes qüestionen les relacions de gènere, d’igual-
tat i les relacions socials tradicionals. L’eix d’organit-
zació de la vida segueix sent bàsicament el temps de 
treball, i no podem obviar que amb la reforma labo-
ral l’horari pot ser imposat pel patró sense cap acord 
amb els treballadors i les treballadores. Com tampoc 
podem obviar en aquest debat que per a centenars de 
milers de catalans i catalanes el temps de treball no és 
el problema, el problema és no tenir-lo o què han de 
fer quan no tenen més remei que acceptar uns hora-
ris de dos quarts de nou a la una i de cinc de la tarda 
a dos quarts de deu, i potser vius a una hora del lloc 
de treball.

Avui, però, fem un pas cabdal, que és el de la cons-
cienciació social. Ningú no discuteix que els horaris 
que patim dificulten enormement la conciliació amb la 
vida. Tots els estudis coincideixen que ni més hores a 
la feina comporten més productivitat ni més hores a la 
classe millor rendiment, més aviat al contrari. La qües-
tió rau en com ho canviem, quins són els elements de 
resistència que tindrem i com conciliem o si és possible 
conciliar els diferents interessos –horari laboral, hora-
ri comercial, horari escolar, horari televisiu, hores de 
menjar, de sopar, de dinar. Tot és com un rellotge que 
mai no va a l’hora. Cal aturar-nos i marcar un moment 

zero on poder reorganitzar els horaris i posar-los al ser-
vei de les persones i no a la inversa. Aquesta és la prin-
cipal conclusió de la Comissió de la Reforma Horària. 
Cal revertir aquesta tendència a allargar els horaris i 
dedicar cada cop menys temps a la cura i a l’educació 
dels fills, o que aquesta manca de temps s’hagi de suplir 
comprant, qui pugui fer-ho, temps a l’horari escolar i 
anar a recollir els fills a les set o a les vuit de la tarda.

Però no es tracta només de parlar d’horaris, sinó de 
l’ús del temps com un dret, com un dret de ciutadania, 
i per a això no valen maquillatges, sinó canvis sistè-
mics, necessaris i imprescindibles, que facin la nos-
tra societat més paritària, més equitativa i amb un ma-
jor grau de benestar i de salut, psíquica i també física. 
Som ben conscients que aquest dret entrarà en conflic-
te amb altres que s’entenen com a naturals o sagrats, i 
aquí l’actuació i el lideratge de les polítiques públiques 
és imprescindible.

Parlem d’horaris, cert, però del que es tracta és de l’or-
ganització política i social del temps, i això va més 
enllà d’una llei d’horaris. Sobre la taula tenim la tos-
suda realitat: dedicació setmanal al treball domèstic i 
familiar és per a les dones de vint-i-una hores la set-
mana, i per als homes no arriba a les vuit; més del 80 
per cent dels contractes a temps parcial corresponen a 
dones; el 98 per cent de les excedències per tenir cu-
ra dels fills les sol·liciten les dones. Una altra tossuda 
realitat: si moltes malalties avui en dia es poden expli-
car com a conseqüència de les creixents desigualtats 
socials –el teu codi postal et diu quants anys de vida 
tindràs–, també moltes malalties del nostre temps es 
poden explicar per l’estrès que genera la manera com 
tenim organitzada la societat.

No és casualitat, doncs, que la recentment aprovada 
Llei d’igualtat abordés els usos del temps i insti el Go-
vern, entre altres aspectes, a analitzar les desigualtats 
i les diferències existents entre els homes i les dones 
en els usos del temps. I li posa deures ja al proper Go-
vern: en el termini d’un any ha d’incorporar en el text 
de la Llei d’igualtat les conclusions que avui estem 
aprovant. I és que hi ha una primera eina: clàusules 
socials en la contractació pública per a aquelles em-
preses que afavoreixin un ús del temps en favor de la 
igualtat.

Ara que estem en temps constituents sobre quin  país 
volem, és imprescindible aquest debat. Una societat 
que vulgui ser realment democràtica no pot ser-ho sen-
se que els seus ciutadans tinguin temps per participar 
de la cosa pública, del bé comú, del que els romans en 
deien la res publica i d’on deriva el mot «república». 
El factor temps és també clau perquè la ciutadania pu-
gui participar, debatre i decidir. Canviar les estructu-
res del temps laboral, social i educatiu és la petita re-
volució democràtica que avui comença a caminar. La 
república catalana que molts volem, el procés consti-
tuent que ens hi ha de portar no pot quedar al marge 
d’aquest debat. I com diuen els promotors de la Co-
missió d’Estudi de la Reforma Horària al Parlament: 
«Ara és l’hora.»

Gràcies.

(Alguns aplaudiments.)
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La vicepresidenta primera

Té la paraula, pel Grup Parlamentari de Ciutadans, la 
diputada Inés Arrimadas.

Inés Arrimadas García

Gracias, señora presidenta. Señoras conselleres... Yo 
también quiero dar las gracias a los promotores de es-
ta iniciativa, de la Iniciativa de la Reforma Horaria, 
y al resto de diputados que han trabajado en la comi-
sión. También, por supuesto, dar las gracias a nues-
tra diputada Carmen de Rivera, que ha sido la persona 
que más ha seguido los trabajos de la comisión.

Y la verdad es que puedo compartir muchas de las 
afirmaciones y de las reflexiones que se han hecho, 
tanto por el señor Mohedano, que ha intervenido al 
principio, como el resto de compañeros del Parlament. 
Yo creo que estamos en una época en la que se habla 
mucho de recursos, se habla mucho de optimizar pues 
recursos energéticos, se habla de la luz, se habla del 
petróleo, se habla del agua, pero nos olvidamos de un 
recurso, también escaso y también valioso, que es el 
tiempo. Y yo creo que no podemos quedarnos atrás en 
medidas para optimizar el uso del tiempo.

Además, sinceramente creo que en este Parlamento nos 
hemos adelantado a un debate que yo creo que ocupará 
la actualidad política en los próximos años, sin duda, 
porque en este país hay datos objetivos que son muy 
preocupantes. Trabajamos más horas que la media de 
la Unión Europea, aunque haya algunos tópicos que 
piensen que es lo contrario; nosotros pasamos más ho-
ras en la oficina –los españoles– que el resto de la me-
dia europea. Dormimos menos horas que el resto de la 
media europea y, por tanto, tenemos problemas de sa-
lud derivados de esta falta de descanso. Somos menos 
productivos –yo creo que este es uno de los graves pro-
blemas que tenemos en nuestra economía–; a pesar de 
que nos pasemos muchas horas en la oficina no somos 
productivos. Y por no hablar de otros temas, como la 
siniestralidad laboral, el absentismo... O en el ámbito 
educativo es también muy preocupante que nuestros 
niños pasan muchas horas en la escuela, pasan también 
muchas horas en casa haciendo deberes, pero eso está 
muy lejos de tener una consecuencia positiva y esta-
mos a la cola de los informes PISA. También se ha ha-
blado de la conciliación. Yo creo que sigue siendo un 
tema importante, que las familias puedan conciliar su 
vida laboral y su vida personal y tener tiempo también 
para el ocio y para el descanso en familia.

Esto es una realidad, es una realidad que tenemos un 
problema. Partimos de una situación de desventaja 
respecto al resto de países europeos, pero la buena no-
ticia es que tenemos mucho margen de mejora. Em-
pezamos a ser conscientes de esto, conscientes de que 
esto no es solo un tema cultural y no es algo inamo-
vible, sino que manteniendo nuestra esencia y nuestra 
cultura podemos incorporar mecanismos de mejora y 
de optimización de horarios. Y yo creo que lo impor-
tante es ser conscientes entre todos que podemos me-
jorar ámbitos como la salud, si descansamos más; el 
ámbito sin duda de conciliación social y laboral; ám-
bito medioambiental, que tampoco hemos tenido oca-

sión de comentarlo hoy aquí, pero es un tema, tam-
bién, una derivada muy importante en la optimización 
de otros recursos derivados, por ejemplo, del ámbito 
laboral; en el ámbito educativo, sin duda, mejorar..., y 
la racionalización de horarios en el ámbito educativo 
podrá dar mejores resultados. Y un tema muy impor-
tante, que es de productividad laboral y empresarial. 
Yo creo que quien aborde este tema únicamente desde 
el ámbito social, desde el ámbito de la conciliación, se 
está dejando una parte muy importante.

Uno de los grandes ámbitos de mejora que tenemos 
en la productividad empresarial y laboral será hacer 
un buen uso del tiempo, incorporar medidas de flexi-
bilidad dentro de las empresas, huir del presencialis-
mo porque sí, utilizar mecanismos para el teletrabajo 
o mecanismos también para evaluar el trabajo de las 
personas por objetivos y no tanto por el número de ho-
ras que se han pasado sentados en una silla.

Esto es cambiar dinámicas que están incorporadas en 
nuestra sociedad, y no se hace pulsando un botón. Es-
to requerirá de una concertación y de un trabajo de 
sensibilización también profesional, laboral, empresa-
rial, social, que sin duda pues puede tener un impulso 
desde el sector público. Desde el sector público, des-
de las administraciones creo que tenemos mecanis-
mos para ser los primeros que empujemos hacia ese 
cambio, que no será inmediato, obviamente, ni que a 
nuestro entender debe ser impuesto, no debe basarse 
en la imposición. Yo lo digo porque a lo mejor a algu-
no le entra la tentación de hacer una ley que nos diga 
cuánto tiempo vamos a tener para comer, o cuántas 
horas máximas nos podemos pasar en cada empresa, 
o cuándo tienen que salir todos los niños de la escuela. 
Yo creo que no debemos caer en la tentación de hacer 
una ley, digamos, que pretenda imponerlo todo, sino 
que tenemos que hacer un trabajo de sensibilización 
sobre los beneficios que puede tener este cambio, de 
concertación sobre qué medidas son las más necesa-
rias, etcétera.

Nosotros, en definitiva, nos felicitamos por el consen-
so parlamentario que ha habido. Yo creo que todos so-
mos conscientes de la importancia y de la relevancia 
de esta cuestión. Y decirles que en las próximas legis-
laturas, pues, seguiremos trabajando en este tema, que 
hay mucho por hacer y que hay mucho por mejorar.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments.)

La vicepresidenta primera

Té la paraula, en nom del Grup Mixt, el diputat David 
Fernàndez.

David Fernàndez i Ramos

Gràcies, presidenta. Per posicionar la CUP. Òbvia-
ment, hi votarem a favor. I la primera que s’ha de dir 
és que pràcticament no hem tingut temps per treba-
llar això, perquè són moltes comissions i moltes po-
nències de llei en aquest tram final de legislatura. I ara 
que parlem dels usos del temps, doncs, la primera 
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s’ha de dir que no hem tingut temps, no?, per treba-
llar tant com voldríem aquest àmbit, que òbviament 
és fonamental per al futur del país. També és veritat 
que el primer agraïment és que vingui de fora, aques-
ta inicia tiva, i ja fa temps que va obtenir una primera 
victòria «Ara és l’hora», en la mesura que abans no 
se’n parlava i ara se’n parla; podríem dir fins i tot que 
és mainstream. Però nosaltres, des de la CUP, volíem 
fer cinc reflexions, que vam compartir pràcticament el 
primer dia, no?, que era una lectura també crítica i po-
lièdrica sobre els usos del temps i racionals, en el nos-
tre entorn actual, perjudicials no només per a la salut 
i per al benestar, sinó també fins i tot des d’un punt de 
vista d’eficàcia i sostenibilitat econòmiques.

El temps..., i en un temps que s’accelera sota la war 
machine que segurament és el capitalisme, i que ens fa 
perdre el temps, i que ens mercantilitza de forma alar-
mant i inquietant, la primera reflexió és que els usos 
del temps en aquest país són molt desiguals. Hi ha els 
ociosos, pocs, que en tenen tant com disposen per-
què se’l paguen; després hi ha aquells que viuen en-
cara en un estat «welfarià» –cada cop menys–, i un 
altre sector, creixent, que cada cop té menys temps, 
sota formes de vida multiflexibles, altament precàri-
es i insegures, i que no tenen ni un minut sòlid per 
poder desplegar un projecte de vida autònom. I n’hi 
ha altres, un 3 per cent de la societat, que els sobra el 
temps, perquè estan en situació d’exclusió, d’atur o de 
pobresa. Per tant, un temps que sobra, que a alguns els 
genera dolor i sofriment, i a altres moltíssima felici-
tat, que entra també en una altra lògica, no?, que és la 
del repartiment també del treball que sorgeix en una 
societat amb un 20 per cent d’atur. Per tant, diferents 
usos del temps segons la posició de classe i les condi-
cions de vida i treball.

La segona és respecte a la creixent feminització de la 
crisi –també ho vam parlar– i el biaix sobre els usos 
del temps des d’una perspectiva feminista, que recar-
rega els treballs de cura, d’atenció i de producció i de 
reproducció de la vida, i que segurament les formes 
masculinitzades de vida són aquelles que parlen d’es-
très, de pressa i d’acceleració.

La tercera és sobre un parany que aquí s’ha dit, que 
l’Estat no pot disciplinar, que no es pot imposar. I el 
mercat? Perquè qui imposa avui formes de vida estres-
sants i jornades de dotze hores en l’hostaleria –a Bar-
celona, eh?–, sis dies la setmana, és el mercat. Qui dis-
ciplina i qui quadra? El mercat. Ho dic perquè hi ha 
una certa distopia liberal: qui posa el temps, no? –ho 
ha dit el senyor Sánchez, ha dit Cuba. I a les «maqui-
les», i a Zeng-cheng, a la Xina, i a les fàbriques tèx-
tils a la cornisa del Magreb? Qui imposa hores extenu-
ants, òbviament, és el fonamentalisme de mercat.

La tercera. Sobre això òbviament algú parlava de con-
certació. Ha de ser un gran acord, ha de ser un canvi 
cultural. Fonamentalment és un canvi en la cultura del 
temps, perquè, si no, entrem en aquesta perversió tam-
bé de ritmes frenètics, uns patrons de conducta homo-
geneïtzats i accelerats també, i també en aquesta lògi-
ca de pares rutinàriament estressats que passen, no?, 
el seu estrès a fills, replicadament estressats. Tot tam-
bé és molt masculí, eh?, i molt vinculat a aquesta lò-

gica del capitalisme de voler sempre més, robar més, 
pujar més alt o enriquir-se més ràpidament.

La quarta –que també crec que la vam comentar en 
les poques sessions a què hem pogut anar– era sobre 
alguns dels impactes negatius en els usos del temps i 
l’impacte en les relacions socials respecte a les ano-
menades «noves tecnologies», no?, que també accele-
ren el temps a risc de convertir-nos en mutants digi-
tals, de menystenir la vida analògica i en comú, i de 
trencar els vincles comunitaris per una deriva certa-
ment aïllant, i individualista i voraç.

I la cinquena era òbviament la necessitat urgent de re-
flexionar, de repensar com entenem el temps, com en-
tenem el temps de vida davant..., allò del fast market 
reivindica l’slow life, que al final és el que dóna quali-
tat i quantitat, segurament, de vida.

I penso que amb això, en la primera intervenció, avui 
ens ratificarem amb aquella que vam fer. Esperem 
que a la propera legislatura, que és constituent, tam-
bé avancem en aquests nous usos del temps. Però ens 
reivindicàvem com a antropològicament conservadors, 
des d’una lectura de certa inspiració chestertoniana, 
diguem-ho així; del que es tracta és de construir un 
temps de vida fora del capitalisme i de la seva lògica 
embogida i, per tant, de donar temps al temps i d’anar 
a poc a poc, perquè tenim pressa.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments.)

La presidenta

Té la paraula l’honorable senyora Marina Geli.

Marina Geli i Fàbrega

Moltes gràcies, presidenta. Pocs dies com avui, el meu 
vot d’entusiasme. Entusiasta perquè Catalunya des de 
la Mediterrània –perquè això és un tòpic– pot ser Suè-
cia, i ho serà. I, per tant, gràcies a la comissió i als tre-
balls dels diputats en aquesta comissió.

Només hi volia aportar un punt, perquè té evidència 
científica, té evidència científica per a la salut, per a la 
salut social, per a la salut mediambiental, per a la salut 
laboral: que si anem més harmoniosos amb els ritmes 
circadiaris, que en diem els metges, anirem millor.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments.)

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, té la paraula l’il·lustre senyor Benet Maimí.

Benet Maimí i Pou

Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyores conse-
lleres, senyores i senyors diputats, després de diverses 
sessions de treball, avui aquest Parlament pot aprovar 
l’informe i les conclusions de la Comissió d’Estudi de 
la Reforma Horària.
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S’han dit moltes coses aquí, a l’hemicicle. M’afegeixo 
absolutament a totes les que s’han dit, especialment el 
que ha dit la Marina Geli, que és molt important. Però 
no cal dir que hem tingut consens en aquest informe 
entre tots els participants i, per tant, demano la seva 
aprovació. Fins i tot vaig un pas més enllà: demano que 
el Govern, les administracions i tots els agents socials i 
econòmics facin tot el possible per al seu compliment.

No hi ha cap dubte: és la revolta social del segle XXI, el 
gran repte del nou segle. Impulsar noves polítiques del 
temps ha de formar part del nucli de la nova política, 
perquè la reforma horària no és en absolut una qüestió 
menor. Ens obsedim sovint, i amb raó, per la necessi-
tat de grans infraestructures i inversions que millorin 
la productivitat, progrés, benestar. Sovint parlem de la 
creació d’aquestes infraestructures que ens han de per-
metre fer grans coses en el futur, i oblidem que la re-
forma horària podria significar una veritable revolució 
de progrés, de competitivitat i de benestar.

Com s’ha dit aquí, tenim els horaris més estranys d’Eu-
ropa i de ben segur que també els horaris més poc 
pràctics i més complicats. I això afecta la nostra pro-
ductivitat, la nostra competitivitat, les relacions comer-
cials, les transaccions amb el nostre entorn, però tam-
bé afecta les famílies i les persones: menys hores de 
son, més estrès, pitjor salut, més costos sanitaris, més 
riscos físics i psíquics, més trastorns que disminueixen 
la productivitat i el rendiment, tant en l’àmbit escolar 
com en el laboral, i també provoquen baixa natalitat.

Aquesta reforma és una demanda clau del segle XXI. 
Hem de donar més valor i més utilitat al temps, hem 
de tornar a sintonitzar... Perdó, no veig el cronòmetre... 
(Rialles.) Perdó, pareu-m’ho, perquè, si no, no tindré... 
(Pausa.) D’acord. Aquesta reforma és una demanda 
clau del segle XXI, com deia, i hem de donar més va-
lor i més utilitat al temps. Hem de tornar a sintonit-
zar el nostre rellotge biològic a allò que és natural: lle-
var-se aviat, començar a treballar aviat, dinar d’hora, 
plegar d’hora i fer el possible per poder retrobar-nos 
amb el lleure i amb la família. No podem malbara-
tar el temps; el temps no es compra. La reforma horà-
ria pot ser que no sigui una estructura d’estat, però és 
una estructura de societat i de benestar, i això és igual 
d’important si les persones i les famílies ens importen 
de debò. Ens calen horaris més cívics, més humans, 
per ser més feliços. I entre tots, passi el que passi els 
pròxims mesos, ens hauríem de conjurar perquè la re-
forma horària sigui una realitat la pròxima legislatura.

És cert que cal canviar molts hàbits llargament adqui-
rits, però això no hauria de ser cap obstacle. Ens cal 
actuar en cinc grans eixos: ocupació i empresa, edu-
cació, la cultura i l’oci, l’Administració, el comerç i el 
consum. Pot ser complicat impulsar-los tots alhora, 
aquests eixos, però no és la primera vegada que canvi-
em hàbits; algú ha dit que vam fer-ho amb el tema de 
fumar i també ho vam fer amb el cinturó de seguretat 
o amb el casc, com diu el company Companyon. Ho 
podem fer i ho podem fer de forma acceptable.

La reforma horària, per triomfar, ha de canviar hàbits, 
i això és complicat. Estem acostumats a aquestes llar-
gues jornades, amb pauses enormes i una hora de ple-

gar avançada. És obvi que començar a les vuit, dinar a 
la una amb una pausa només d’una hora i poder plegar 
a les cinc i sopar a les set o a les vuit, això és difícil, 
però no hauria de ser impossible. Però no hi ha dubte 
que millorar la nostra qualitat de vida, la productivitat 
i la creativitat..., recuperaríem temps per a la família, 
per als fills i els amics, i podríem participar molt més 
del que es fa a la comunitat, a l’oferta cultural, sen-
se patir els riscos físics i psíquics que comporta dor-
mir poc i malament. Millorar els horaris pensem bé 
que només té avantatges i afavoreix a tothom, i això 
és molt important: afavoreix a tothom. És la constant 
lluita per gaudir de més drets i de més llibertats, i hau-
ríem de ser capdavanters per aconseguir el dret del 
temps, i és molt important, el dret del temps.

Aquesta cambra pot fer un pas gegant per retornar als 
ciutadans el dret social del temps personal, el dret a 
gaudir de la família, dels amics i de la cultura, drets 
que, en definitiva, contribueixen a ampliar la felicitat 
de les persones. I, com deia Aristòtil, les lleis i els po-
lítics han de contribuir a fer la vida fàcil, i jo hi afegei-
xo «i feliç». Jo crec que avui tenim una gran oportu-
nitat per complir el nostre deure i ho podem fer fàcil, 
sense grans inversions. El que costa és donar el primer 
pas, i avui crec que, si aprovem les conclusions de l’in-
forme i vetllem perquè es portin a la pràctica, haurem 
fet un servei a la nostra societat. Ara sí que és l’hora 
de la reforma horària perquè sigui una realitat la pro-
pera legislatura.

A mi m’agradaria acabar amb dues dites. Una primera 
dita que diu: «Quan Déu va fer el temps, en va fer de 
sobres.» I una altra que diu: «No sé si és més impor-
tant portar rellotges cars i molt bons o tenir temps.»

Doncs, per acabar, els meus agraïments. Molt espe-
cialment, l’agraïment als promotors d’aquesta inicia-
tiva, començant per un senyor que no està avui aquí 
present, el senyor Ignacio Boqueras, que ja l’any 2012 
vam tenir reunions per parlar d’aquest tema; al promo-
tor incansable que ens acompanya, el senyor Fabian 
Mohedano; a la Núria Chinchilla, al senyor Salvador 
Cardús, i també a la resta de companys i comparei-
xents. I, per descomptat, a la resta de companys dels 
grups parlamentaris, en especial, a la seva presiden-
ta, l’Agnès Russiñol; al senyor Oriol Amorós, que va 
compartir la presidència, i molt especialment també 
al meu company de grup parlamentari, de Convergèn-
cia i Unió, al senyor Joan Morell, amb qui vaig tenir 
l’honor de compartir la primera intervenció en aquest 
Parlament, i també crec que tindré l’última interven-
ció, amb la qual cosa penso que estic també..., ha estat 
un honor ser diputat d’aquest Parlament de Catalunya. 
I, perdó, m’oblidava del senyor..., el lletrat Pere Sol i la 
gestora parlamentària, la senyora Elena Mora. A tots 
ells, moltes gràcies.

I esperem, com he dit abans, que ara sigui l’hora de la 
reforma horària.

(Alguns aplaudiments.)

La presidenta

Cridem a votació. (Fernando Sánchez Costa demana 
per parlar.) Senyor Sánchez?
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Fernando Sánchez Costa

Per demanar una votació separada d’un punt. El que pas-
sa és que és una mica complicat perquè no hi ha punts.

La presidenta

No, perquè la proposta era votar en bloc les conclusi-
ons de l’informe.

Fernando Sánchez Costa

D’acord. Doncs, perfecte, no passa res.

La presidenta

D’acord? Gràcies.

(Pausa llarga.)

Procedim a la votació de les conclusions que aparei-
xen a l’Informe elaborat per la Comissió d’Estudi de 
la Reforma Horària.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 125 vots a favor.

(Aplaudiments.)

Informe
de la Comissió d’Estudi de les Polítiques 
Públiques en Matèria d’Economia 
Col·laborativa (tram. 260-00004/10)

El dissetè punt de l’ordre del dia és el debat i votació 
de l’Informe de la Comissió d’Estudi de les Polítiques 
Públiques en Matèria d’Economia Col·laborativa. Té la 
paraula el president de la comissió d’estudi, que és l’il-
lustre senyor Pere Aragonès. (Remor de veus.) Senyors 
diputats i senyores diputades –senyors diputats i se-
nyores diputades–, iniciem el punt de l’ordre del dia, i 
demano als que no vulguin sentir-lo que deixin escol-
tar. Senyor Aragonès...

Pere Aragonès i Garcia

Moltes gràcies, senyora presidenta. Faig aquesta in-
tervenció en tant que president de la Comissió d’Estu-
di de les Polítiques Públiques en Matèria d’Economia 
Col·laborativa, que avui presentem les conclusions del 
treball fet en aquests darrers mesos aquí a la cambra.

Voldria començar fent un agraïment. Un agraïment, en 
primer lloc, a tots els diputats que han estat membres 
de la comissió: als diputats del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, el senyor Xavier Dilmé, la se-
nyora Montserrat Ribera; del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana, les companyes Agnès Russiñol i 
Teresa Vallverdú, que amb un servidor hem estat els 
representants del nostre grup en aquesta comissió; del 
Grup Parlamentari Socialista, la diputada Alícia Ro-
mero i el diputat Sergi Vilamala; del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular, el diputat José Antonio Co-
to i el diputat Jordi Roca; d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, els diputats Jo-
sep Vendrell i Lorena Vicioso; del Grup Parlamentari 

de Ciutadans, les diputades Inés Arrimadas i Carina 
Mejías, i del Grup Mixt, de la Candidatura d’Unitat 
Popular, els diputats David Fernàndez i Isabel Vallet. 
Voldria agrair també la feina que han fet el lletrat de la 
comissió, el senyor Pere Sol, i la gestora parlamentària 
Eva Vendrell. I els vull donar les gràcies especialment, 
perquè hem volgut fer molta feina, fer-la ràpidament i 
fer-la a temps, i això, doncs, ha provocat que algun dia 
els demanéssim algun esforç extraordinari, i han com-
plert i, per tant, creiem que és de justícia agrair-ho.

Aquesta comissió va iniciar els seus treballs el mes 
de març i els va tancar fa, doncs..., aquest dimarts, en 
ple mes de juliol. Hi ha hagut compareixences d’ex-
perts en l’àmbit de l’economia col·laborativa; de, tam-
bé, plataformes, que en diem «plataformes tecno-
lògiques d’intermediació» en l’àmbit de l’economia 
col·laborativa; experiències d’economia col·laborativa, 
així com representants de sectors econòmics ja es-
tablerts de l’economia tradicional que poden veure’s 
afectats per aquest fenomen, i també representants 
de les administracions i institucions que han trac-
tat aquesta qüestió, tant del Govern de la Generalitat, 
com l’Autoritat Catalana de la Competència, la Co-
missió Nacional dels Mercats i la Competència, o en 
l’àmbit local i metropolità, com l’Institut Metropolità 
del Taxi, o Turisme de Barcelona. Hem pogut treba-
llar amb documentació molt nova d’altres administra-
cions, també d’altres països.

Les conclusions que presentem avui es fan sent consci-
ents de l’impacte que té avui l’economia col·laborativa 
a la nostra societat, i sent molt humils respecte al fu-
tur, l’impacte futur, l’abast que tindrà aquest fenomen, 
aquesta manera de compartir béns i serveis entre par-
ticulars a través d’aquestes plataformes tecnològiques. 
En certa manera, ens sentim com els diputats que ha-
vien de tractar, fa cent o cent vint anys, en les cam-
bres parlamentàries, els efectes d’una societat indus-
trial que s’estava implantant. Ara s’està implantant la 
societat digital, i aquesta podrà anar cap a la mercan-
tilització o cap a la cooperació, cap a una reducció del 
consum o un augment del consum, cap a una major 
equitat o cap a una precarització. És una nova realitat 
que tenim sobre la taula i, per tant, és una realitat que 
hem d’afrontar.

Les conclusions i les recomanacions finals que s’han 
adoptat entenem que –a més, amb un consens am-
pli per part de tots els grups, i aquí també ho voldria 
agrair– manifesten el compromís amb l’economia col-
laborativa; la necessitat de diferenciar allò que és l’ac-
tivitat que fan els particulars de quan ja passa a ser una 
activitat professionalitzada; la necessitat de regular la 
figura del ciutadà productor, que és aquell particular 
que genera uns béns i serveis que es comparteixen en 
l’economia col·laborativa; la necessitat d’evitar la com-
petència deslleial; regular les plataformes tecnològi-
ques d’intermediació, i també entendre que l’economia 
col·laborativa ha de ser un pilar de la política industrial 
d’aquest país.

I en l’àmbit concret –i amb això acabo–, les recoma-
nacions en l’àmbit del transport: volem apostar, creiem 
que cal apostar per l’ús del cotxe multiusuari –car-
sharing–, diferenciant-lo clarament de quan aquesta 
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activitat es fa de forma professionalitzada, en què cal-
dria ja, doncs, sol·licitar una llicència. I en l’àmbit dels 
allotjaments turístics: regular el lloguer d’habitacions 
en habitatge habitual.

Reitero l’agraïment a tots els diputats per la feina feta. 
Crec que hem fet una bona feina, l’hem feta a temps, 
com ens vam comprometre en aquesta cambra a l’hora 
de constituir la comissió, i és una molt bona base de 
cara al futur.

Moltes gràcies.

La presidenta

A continuació, per posicionar-se, intervindran els 
grups parlamentaris per un temps màxim de cinc mi-
nuts. Té la paraula la il·lustre senyora Teresa Vallverdú, 
en nom del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya.

Teresa Vallverdú Albornà

Moltes gràcies, presidenta. En moments de crisi apa-
reixen modes de consum que tenen com a objectiu re-
duir la quantitat de despesa no necessària, la quantitat 
de despesa prescindible. La disminució de la capacitat 
adquisitiva dels individus ha provocat que es replan-
tegessin les maneres de fer, i alhora també ha fet que 
s’enginyessin maneres innovadores d’augmentar els in-
gressos o de reduir les despeses. Igualment, la crisi de 
confiança en les institucions i en el sistema ha fet que 
augmentés la confiança entre els ciutadans i les eines 
que els uneixen. El creixement d’internet ha contribu-
ït a facilitar un contacte que ha afavorit el creixement 
d’aquesta confiança i de l’intercanvi posterior.

El creixement del consum col·laboratiu comporta que 
la societat es comenci a plantejar si el sistema tradicio-
nal té dèficits que es podrien superar amb sistemes al-
ternatius. La relació amb la possessió dels objectes està 
deixant pas a una relació basada en l’ús compartit. El 
pas a una mentalitat col·lectiva més favorable a aquests 
canvis fa que creixi la demanda cap a un sistema basat 
en l’economia col·laborativa. L’economia col·laborativa 
genera riquesa, optimitza recursos, és positiva amb el 
medi ambient i afavoreix la relació interpersonal.

Per altra banda, però, el fet que hi hagi competència 
sense que se segueixin les mateixes regles, els dubtes 
sobre els impostos que es paguen, les obligacions la-
borals, la possible manca de compliment de nivells de 
seguretat i qualitat, la responsabilitat davant de qualse-
vol dany, la presència d’intermediaris entre el que ofe-
reix un servei i el que l’utilitza, que es beneficia de l’in-
tercanvi a través de comissions, etcètera, compliquen 
la situació i demanen algun tipus de regulació.

Aquests nous sistemes d’intercanvi econòmic plante-
gen problemes en una legislació orientada a regular 
els que hi havia fins aquest moment. Ens trobem amb 
una realitat que ha aparegut amb força i que, per tant, 
demana una regulació adequada per poder-se desen-
volupar amb totes les garanties. El problema princi-
pal a l’hora de començar a crear una legislació ade-
quada a les noves formes d’economia col·laborativa és 

establir quina ha de ser la seva definició i quins són 
els seus límits. L’absència de guanys econòmics es 
planteja com un dels possibles elements que podrien 
marcar un punt d’inflexió. Però també hi ha qui defen-
sa que el concepte de col·laboració s’ha d’eixamplar i 
deixar-hi entrar empreses amb ànim de lucre. Segons 
s’accepti una versió o l’altra, la possible competència 
amb sectors tradicionals establerts passa a ser un pro-
blema important, ja que la fiscalitat, les llicències, les 
assegurances i tota la sèrie d’elements que comporten 
obligacions a les empreses tradicionals haurien de ser 
també aplicables a aquestes noves empreses.

La Comissió d’Estudi de Polítiques Públiques en Ma-
tèria d’Economia Col·laborativa ha estat un bon primer 
pas a l’hora de trobar un espai de reflexió per establir un 
conjunt de polítiques públiques centrades bàsicament 
en aquest àmbit. Les recomanacions que proposa són, 
al nostre entendre, satisfactòries i un primer pas cap a 
aquesta conscienciació de canvi de paradigma i cap a la 
regulació d’un àmbit en clar creixement.

El nostre grup està molt satisfet del desenvolupament 
de la comissió i de les recomanacions que es propo-
sen. I, per tant, hi donarem tot el nostre suport.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments.)

La presidenta

En nom del Grup Socialista, té la paraula l’il·lustre se-
nyor Sergi Vilamala.

Sergi Vilamala i Bastarras

Gràcies, presidenta. Honorable conseller, diputades, 
diputats, molt bon dia a tots i a totes. Abans de comen-
çar el posicionament del Grup Parlamentari Socialis-
ta, deixeu-me agrair a tots els compareixents les seves 
aportacions, que ens han permès, a partir de les se-
ves experiències i coneixement, tenir un criteri més clar 
a l’hora d’establir tots els aspectes relacionats amb l’eco-
nomia col·laborativa, que ens han permès, d’una forma 
més ordenada i clara, presentar aquestes conclusions 
que fem de forma conjunta tots els grups parlamentaris.

També vull donar les gràcies a la companya diputada 
Alícia Romero, amb qui hem compartit hores de fei-
na, de treball, i també les conclusions que hem aportat 
des del grup parlamentari, així com també al lletrat, el 
senyor Pere Sol, i a la gestora parlamentària, la senyo-
ra Eva Vendrell, pel seu suport. També un agraïment 
als diputats i diputades que han intervingut en aquesta 
Comissió d’Estudi de les Polítiques Públiques en Ma-
tèria d’Economia Col·laborativa, perquè amb un diàleg 
obert i participatiu en tan sols quatre mesos hem estat 
capaços de posar-nos d’acord en les conclusions que 
avui presentem en aquest plenari.

Amb els diferents estudis consultats i amb les interven-
cions dels compareixents hem pogut comprovar que 
en els darrers anys l’economia col·laborativa ha tingut 
un creixement espectacular, que pot rondar al voltant 
de..., pot moure un mercat de més de 90.000 milions 
d’euros. Ens convé, per tant, ben aviat fer una legis-
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lació, perquè el volum de mercat, amb aquestes dades 
que he aportat..., són prou importants, i les xifres que 
es poden estimar que mou l’economia col·laborativa fan 
preveure que, si no establim de forma immediata una 
reglamentació, podem trobar-nos ben aviat amb canvis 
molt importants en sectors de consums tradicionals, 
que facin perillar-los i deixin, per tant, de tributar; i 
amb menys ingressos i sense un marc regulador clar, 
es posi en perill l’estat del benestar que hem concebut.

Per tant, necessitem una legislació ràpida, efectiva, im-
mediata, que segurament no anirà al ritme que aquest 
diputat voldria i que el ritme del consum col·laboratiu 
requereix. Per tant, necessitem regular-ho. I el més 
difícil serà legislar-ho d’una forma ràpida si hi ha un 
canvi de govern en les properes eleccions, perquè, si 
continua l’actual amb els seus socis, sabem que serà 
difícil de legislar. I, per tant, ens cal fer-ho de forma 
imminent, i tenir, doncs, governs estables que puguin 
legislar i que puguin garantir les necessitats que aquest 
mercat necessita.

Parlem d’una economia activa, eh?, que impulsa acti-
tuds cooperatives de fer més amb menys, facilitant in-
tercanvis de béns i serveis entre iguals a través de les 
plataformes digitals, que són les que han estat factor 
clau i decisiu d’aquest èxit en els darrers anys. Ens cal 
definir i reglamentar aquests nous usos, diferenciant 
clarament les plataformes on hi ha un intercanvi de 
béns i serveis amb la finalitat de beneficiar-se única-
ment d’aquest bé o del servei, i sense transacció eco-
nòmica, de les que, buscant el mateix objectiu d’opti-
mitzar els recursos existents, es financen a través de 
quotes o bé de comissions per l’ús. En les primeres, les 
que no tenen finalitat de lucre, entenem que caldria un 
marc de reconeixement, un marc de seguretat jurídica i 
de protecció de dades dels usuaris, mentre que a les se-
gones cal afegir una obligació fiscal de les plataformes 
i de les transaccions econòmiques que s’acaben fent.

Ens semblen bé, com a principi per legislar, les apor-
tacions recollides a les conclusions i que Albert Cañi-
gueral presenta en el seu llibre Vivir con menos. Hem 
de tenir en compte les llicències per exercir les acti-
vitats, la fiscalitat i rendiment d’impostos, la protec-
ció dels consumidors i usuaris, la legislació laboral en 
els casos que es realitzin contractacions per gestors de 
continguts, la zonificació de l’actuació i la seguretat 
vinculada a les assegurances o a la protecció de dades 
dels usuaris.

La previsió de creixement d’aquesta economia és ele-
vada, i, per tant, ha arribat el moment de definir un 
marc segur que garanteixi els intercanvis, reguli aspec-
tes com les responsabilitats legals, garanteixi els drets 
laborals i fixi les obligacions fiscals amb rendiment 
d’impostos. Cal un procés regulador, però que sigui 
obert i flexible al mercat i transparent, per tal de donar 
resposta i donar oportunitats de crear noves empreses 
i llocs de treball en sectors altament qualificats i inno-
vadors.

L’economia col·laborativa, com hem pogut comprovar 
en aquestes sessions de treball, de la mà de la tecnolo-
gia ha vingut per quedar-se. I, per tant, els legisladors 
hem de ser ràpids, eficaços i donar respostes flexibles 

al mercat, però segures a aquesta nova forma de com-
partir i de gaudir d’aquests béns i serveis.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments.)

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, té la paraula l’il·lustre senyor Jordi Roca.

Jordi Roca Mas

Gràcies, presidenta. Debatimos las conclusiones de la 
Comisión de Estudio de la Economía Colaborativa.

El otro día fui a la playa, en Tarragona, e hice como 
cuando era pequeño, como hace ya demasiados años: 
intenté parar una ola con las manos. Me puse en la 
playa... Casi, casi lo consigo, pero desgraciadamente 
ni una, no pude aguantar ni una sola; incluso acabé re-
volcado en la arena. La economía colaborativa es una 
ola, es una ola imparable; son todas las herramientas 
que las personas libres tenemos para intercambiar, de 
manera libre, bienes, servicios e información. Y fren-
te a esa ola..., lo intentan parar, por ejemplo, los que 
llevan gobernando Cataluña treinta y cinco años, 
que bien sea desde el nacionalismo, bien sea desde el 
socialismo, o desde ambas, intentan concentrar todo 
el poder, enladrillar el camino de «servitud», y tener 
todo atado y bien atado desde un despacho sin venta-
nas. Y por eso sufren una ola, les pasa por encima una 
ola que no pueden controlar.

¿Y qué intentos impotentes intentan? Hablar de «ciu-
tadà productor», que no podríamos estar muy en des-
acuerdo, pero «amb límits», pues si eres muy libre, 
eso ya no gusta tanto al poder; «fixació de llindars», 
porque, claro, que te muevas..., «libertad, pero mien-
tas yo te diga, si te sales de las barreras ya no me 
 gusta». Y, entonces, el revolcón viene con la sinceri-
dad y hablan de «competència deslleial», competen-
cia desleal. A mí me parece bien, no es justo que haya 
competencia desleal. Y empecemos, por ejemplo, por 
lo público. ¿Por qué sangramos a impuestos al dueño 
de un gimnasio privado para abrirle a dos manzanas 
un gimnasio público? Eso es competencia desleal.

Hablan... Al final se rinden un poco y hablan de «sim-
plificar, modificar la normativa para simplificar». Cla-
ro, como se les escapa, dicen: «Bueno, vamos a ver 
si atándoles solo un poquito conseguimos engatusar-
les.» ¿Y por qué no para todos? ¿Por qué no para to-
da la economía? ¿Por qué los ciudadanos tenemos, las 
personas libres tenemos que sufrir 800.000 folios de 
legislación autonómica al año? Autonómica, estatal, 
municipal.

Luego, hablan de las plataformas de intermediación y 
quieren convertirlas en «obligats fiscals», porque, cla-
ro, lo difícil es preguntarse por qué la gente sustituye 
las administraciones públicas por las redes sociales; a 
lo mejor es porque son libres y les viene mejor.

¿Qué deben hacer las administraciones públicas? Ga-
rantizar la privacidad, garantizar la integridad moral 



Sèrie P - Núm. 119 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 23 de juliol de 2015

PLE DEL PARLAMENT, SESSIÓ NÚM. 58.3  25

de las personas, garantizar el cumplimiento de los 
contratos, que no sea el salvaje oeste, pero enfocarlo 
desde un punto de vista de la libertad. Por ejemplo, en 
estadísticas. No es poner las plataformas al servicio de 
la burocracia, es poner las administraciones públicas 
al servicio de las personas. Ya nos haremos las esta-
dísticas, no necesitamos tutela, no necesitamos un pa-
dre protector, una mano protectora que nos lo controle 
todo. Tenemos que devolver el poder a la gente, y lo 
podemos devolver en muchos aspectos, por ejemplo, 
en empleo. En contra de las políticas anticíclicas de 
los gobiernos de izquierda, que lo hicieron totalmente 
al revés, la gente cuando tiene una necesidad, ¿dónde 
va? ¿A los servicios públicos de empleo? No, va a In-
foJobs. Los servicios públicos de empleo solo sirven 
porque son obligatorios si quieres acceder a una plaza 
pública.

En finanzas, frente al modelo estatalista de las cajas 
de ahorros, que se han hundido en España y en Cata-
luña, las personas libres abren redes de crowdfunding 
y con proyectos, algunos de ellos, muy exitosos; otros 
menos, pero, por lo menos, la gente es libre de decir 
dónde pone su dinero, y no en aeropuertos vacíos, en 
hospitales sobredimensionados o en un montón de in-
versiones que no tienen sentido.

En hostelería..., y quiero comentar el caso de Barce-
lona, en el que ha habido una suspensión de licen-
cias, que es un ataque a la libertad, porque está pro-
tegiendo a los que ya existen y está obligando a los 
nuevos a pasar a..., les está abriendo una puerta a la 
corrupción. ¡Qué vieja es la nueva política! Porque, 
en el siglo XXI, no hay reyes, hay leyes, que no es lo 
mismo.

En definitiva, ser libre ¿qué es? Es derecho a saber si 
un hotel, un taxi o un restaurante está limpio, cuánto 
me va a costar, que un taxista no tenga que estar es-
perando media vida en una parada diseñada desde un 
despacho de un burócrata, sino que pueda aprovechar-
se de las tecnologías de la información y de un merca-
do de cientos de millones de personas para saber có-
mo trabajar menos y ganar más, que ese debe ser el 
sentido de la economía.

En este sentido, vengo a defender la grandeza de la 
libertad, una ola imparable, porque las personas li-
bres no queremos ni pagar sus chiringuitos, ni aguan-
tar sus barreras burocráticas, ni pagar sus impuestos, 
porque a cada nueva barrera burocrática crearemos 
una plataforma digital, porque hay una idea impara-
ble como una ola: y es que las personas queremos ser 
libres.

Socialistas de todos los partidos, ríndanse; las perso-
nas vamos a ser libres, por las buenas o por las redes.

Gracias.

(Alguns aplaudiments.)

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari d’Iniciativa Verds - Es-
querra Unida, té la paraula l’il·lustre senyor Josep Ven-
drell.

Josep Vendrell Gardeñes

Gràcies, presidenta. Consellers, diputats, diputades, 
el nostre grup fa una valoració positiva de la Comis-
sió d’Economia Col·laborativa i dels seus treballs. Cre-
iem que ha estat una comissió necessària i que és un 
debat que caldrà continuar fent la propera legislatu-
ra, perquè, efectivament, el fenomen de l’economia col-
laborativa és un fenomen que està creixent de forma 
exponencial.

És un fenomen que té un gran component de canvi 
social positiu, però que, a la vegada, pot comportar 
problemes en termes de competència deslleial, d’in-
crement de la precarització laboral, en funció de la re-
gulació o no-regularització que hi hagi i en funció de 
si té una dimensió o una concepció més cooperativa o 
més mercantilista, no?

La dimensió positiva, des del punt de vista del canvi 
social, és que permet passar de la lògica de la propi-
etat a la de l’accés; permet reduir l’impacte ecològic; 
trenca la lògica del consum via possessió de productes 
i la seva substitució continuada; contribueix a la re-
ducció dels residus, del consum de matèries primeres, 
a la reducció de la petjada ecològica. Cal recordar –és 
una dada molt coneguda– que el 95 per cent dels ve-
hicles passa la major part del temps sense utilitzar-se, 
no?

I el creixement també ha vingut de la mà de la crisi 
econòmica. Permet l’accés a productes més barats i, a 
la vegada, la necessitat de molta gent també d’aconse-
guir ingressos amb activitats del transport, llogant el 
cotxe i fent de conductor, o també llogant l’habitatge o 
pisos del mateix habitatge.

Nosaltres a les recomanacions de la comissió tro-
bem a faltar una definició més precisa del que s’entén 
per «economia col·laborativa», en el sentit que es diu 
que és una activitat que permet augmentar la lliber-
tat d’elecció del consumidor, la llibertat d’elecció tant 
de consumidors com d’oferents i que redueix els cos-
tos de transacció. Això és cert, però la diferència entre 
l’economia col·laborativa i la convencional no pot ser 
només l’ús de plataformes digitals per posar en con-
tacte venedor i consumidor. Oferir un bé o servei a 
canvi d’una quantitat de diners d’un benefici és una ac-
tivitat perfectament legítima, però és similar a la que 
ofereix qualsevol empresa o persones autònomes, no? 
I és evident que la dimensió col·laborativa pot tenir una 
dimensió social, la gratuïtat en l’ús de béns i serveis, 
quan el rendiment econòmic no es considera impor-
tant, que pot estar lligat més a una concepció coopera-
tivista i al pro comú o pot tenir una legítima dimensió 
empresarial de foment del consum col·laboratiu i que 
recerca la rendibilitat econòmica, i això a la regulació 
s’ha de tenir en compte. Nosaltres ens inclinem per di-
ferenciar quan té aquesta dimensió més d’ànim de lu-
cre, de guany econòmic per part dels participants, de 
quan tingui una dimensió més cooperativa. I en això, 
segurament, ha faltat un debat més aprofundit o una 
major definició en les conclusions de la comissió.

Per nosaltres és important que en aquestes noves mo-
dalitats de negoci col·laboratiu que impliquin una no-
va relació laboral hi hagi una regulació per equiparar 



Sèrie P - Núm. 119 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 23 de juliol de 2015

PLE DEL PARLAMENT, SESSIÓ NÚM. 58.3  26

l’exigència a la resta d’activitats homologables, i, espe-
cialment, que cal garantir els drets dels treballadors, 
les condicions de seguretat i higiene. I, en aquest sen-
tit, caldria reforçar la Inspecció de Treball i de Segu-
retat Social per evitar abusos, no? I creiem que aques-
ta és una qüestió absolutament fonamental i que potser 
no s’hi aprofundeix més o no s’esmenta amb claredat 
en les conclusions.

I caldria regular les activitats lligades al turisme i les 
seves conseqüències no desitjades. L’exemple de la 
ciutat de Barcelona és paradigmàtic. L’onada a què es 
referia el senyor Roca –no sé si citant Rocío Jurado, 
potser, amb això de l’«ola», no?, l’onada aquesta, que 
crec que no era una pensadora lliberal–, al final, es pot 
endur també els beneficis que té el turisme positius, 
els beneficis positius que té el turisme en una ciutat 
com la de Barcelona. O la manca de regulació, com 
els deia, pot tenir efectes molt negatius en sectors tra-
dicionals, com ara és, per exemple, el tema del taxi, 
que mereixeria un capítol a part.

Nosaltres creiem que cal generar confiança en l’econo-
mia col·laborativa, que cal regular qüestions com, per 
exemple, el cas de les assegurances, que cal garantir i 
facilitar el compliment de les obligacions tributàries, 
que cal promoure des de les mateixes administracions 
la difusió dels avantatges de l’economia col·laborativa, 
que cal obrir línies de subvenció i de finançament, 
i que, fins i tot, ens podríem plantejar una llei especí-
fica, justament, per explicitar els límits... A nosaltres 
ens sembla bé el que es diu de la regulació sectorial, 
però potser ens podríem plantejar una llei específica 
per explicitar els límits entre la dimensió d’intercan-
vi col·laboratiu i el que és l’estricta venda d’un bé o un 
servei, perquè pensem que aquesta és la qüestió clau.

En definitiva, doncs, podem estar d’acord amb moltes 
de les conclusions que es plantegen, però a la vegada 
ens grinyola o no acabem d’estar d’acord amb la defi-
nició o amb la manca de precisió del que es fa d’econo-
mia col·laborativa, definint la seva dimensió més mer-
cantil de la dimensió més cooperativa i de pro comú.

Gràcies.

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, té la pa-
raula la il·lustre senyora Carina Mejías.

Carina Mejías Sánchez

Moltes gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats, 
en primer lloc, volia agrair a les meves companyes, 
tant la Inés Arrimadas com la Carmen de Rivera, l’es-
forç que han fet per substituir-me en aquesta comissió, 
tot i que era la ponent i que no he tingut massa temps 
per atendre, i també al senyor Pere Aragonès per la se-
va deferència, que ha tingut, de fer-me arribar, doncs, 
totes les propostes que han participat i de totes les per-
sones, les contribucions que han fet totes les persones 
que han participat en aquesta comissió.

Jo crec que estem davant d’un fenomen que necessi-
tava, a parer de Ciutadans, tres elements fonamentals. 

El primer era transparència. És a dir, necessitem sa-
ber a què es dedica qui, com ho fa, de quina manera 
ho fa, quins serveis presta. Perquè estem davant d’una 
situació nova, i, per tant, el que hem de tenir és trans-
parència, saber exactament quines són aquestes noves 
activitats, aquest nou sistema d’intercanvi de béns i 
serveis entre particulars a través de les xarxes socials.

La segona proposta que nosaltres ens havíem establert 
que sortiria o conclusió que sortiria d’aquesta comis-
sió és el fet d’una regulació. La regulació, per nosaltres, 
no és cap limitació, és un sistema d’establir una certa 
seguretat jurídica per a aquelles persones que es dedi-
quen a una activitat econòmica, que hi ha un intercanvi 
de béns i serveis a través de particulars, que, en moltes 
ocasions, no es coneixen entre ells, però que ha de tenir 
un marc jurídic que permeti a la gent tenir una certa se-
guretat jurídica. I la seguretat jurídica, tot i el que digui 
el senyor Roca, per nosaltres és un valor importantíssim.

I, en tercer lloc, per nosaltres és important que aquell 
que dedica una part del seu temps a realitzar una ac-
tivitat econòmica pugui contribuir fiscalment, amb 
una petita part, amb una contribució, al finançament 
d’aquests serveis que utilitzem entre tots, no?, i que, 
per tant, si hi ha un benefici, doncs, és lògic que con-
tribuïm amb una part d’aquests ingressos a pagar els 
serveis públics que ens beneficien a tots.

Per tant, nosaltres considerem que estem davant un 
nou fenomen i que aquestes noves modalitats han con-
tribuït durant un espai de temps molt important al sos-
teniment de moltes famílies que estaven en situacions 
de dificultat; és una nova modalitat d’activitat econò-
mica que ha permès que moltes famílies que estaven 
en situació de dificultat poguessin tenir un nivell d’in-
gressos. Han contribuït a diversificar els serveis; han 
contribuït en algunes ocasions a la millora de la qua-
litat dels serveis. I a això també ens referim en moltes 
d’aquestes activitats; doncs, han contribuït que hi ha-
gi un servei millor, de millor qualitat, més ràpid, més 
eficient i més eficaç i, per tant, això és una cosa posi-
tiva d’aquestes noves modalitats. I, al mateix temps, 
doncs, generen riquesa, que és molt important, perquè 
si, després, alguns la volen distribuir tota, s’ha de ge-
nerar riquesa, és a dir, algú ha de treballar per generar 
aquesta riquesa. I han contribuït en bona mesura a la 
reactivació econòmica.

A nosaltres ens sembla, com deia algun dels intervi-
nents abans, que aquestes modalitats d’intercanvi de 
béns i serveis han vingut per quedar-se, és un sistema 
que ha vingut per quedar-se; que l’aparició de les pla-
taformes digitals i les xarxes socials com a mecanisme 
d’intercanvi és una modalitat que cada dia és més evi-
dent en tots els àmbits i sectors de l’economia. I, per 
tant, aquest creixement exponencial d’aquestes compa-
nyies de consum col·laboratiu tenen un volum de nego-
ci que jo crec que és molt important tenir-lo en comp-
te i entendre que això i aquesta és una necessitat que 
cal regular.

Jo crec que amb aquesta comissió hem fet una cosa 
molt important, que és un pas endavant. Calia gene-
rar un espai de debat, un espai necessari per dialogar 
entre tots, per veure, per posar en comú quines són 
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aquelles modalitats de transmissió de béns i serveis 
i de pràctica d’activitat econòmica que s’estava gene-
rant. Era necessari establir les bases per veure de qui-
na manera podem regular-les, si podem fer una regu-
lació genèrica, si calen regulacions sectorials, i regu lar 
adequadament aquestes activitats de manera que si-
guin legalitzades. Jo crec que és molt important evi-
tar situacions d’intrusisme, de competència deslleial, 
de frau, jo crec que és important. I, per això, és neces-
sària aquesta regulació, per tal de garantir la seguretat 
jurídica. I crec que les conclusions que avui presentem 
el que fan és ajudar –ajudar– a fonamentar aquestes 
bases d’aquesta regulació que s’adeqüi a aquestes no-
ves modalitats de relacions i que garanteixin, doncs, 
com dic, aquests instruments de transparència que evi-
tin l’intrusisme, la competència deslleial i la fiscalitat 
adequada a les activitats que es desenvolupen.

Per tant, nosaltres estem absolutament a favor d’aques-
tes conclusions a què ha arribat la comissió. Creiem 
que aquest és un fenomen que cal observar de prop 
per garantir que es pugui desenvolupar en les millors 
condicions, és a dir, hem de crear les condicions per-
què puguin desenvolupar aquestes activitats en les mi-
llors condicions, però, com dic, sempre amb tres ob-
jectius fonamentals: la transparència, per saber qui fa 
què; la regulació, per donar seguretat jurídica, i la fis-
calitat, perquè contribueixin, amb els seus ingressos, a 
finançar els serveis que són de tots.

I en aquest sentit és pel qual donarem suport a aques-
tes conclusions, agraint el treball que ha fet la comis-
sió, els compareixents, els companys diputats i, en 
aquest sentit, que ajudi a millorar aquest tipus de rela-
cions entre persones, amb aquestes noves modalitats.

Moltes gràcies.

La presidenta

En nom del Grup Mixt, la senyora Isabel Vallet.

Isabel Vallet Sànchez

Gràcies, presidenta. Des de l’escó estant, només per 
anunciar el vot favorable, amb les crítiques i reserves 
que vam mostrar des de l’inici del projecte. Doncs, el 
vot favorable de la Candidatura d’Unitat Popular.

La presidenta

Honorable senyora Marina Geli...

Marina Geli i Fàbrega

Moltes gràcies. També el vot favorable, assumint que, 
com deien els portaveus, hi ha una línia molt fina que 
s’haurà de regular quan hi ha intercanvi econòmic; 
aquest és l’element clau.

De fet, en diem «economia col·laborativa», i, per tant, 
el que no podem fer és fer créixer no només la com-
petència, sinó un mercat d’economia submergida i de 
gent que té diners per avui, però cap seguretat per de-
mà. I, per tant, aquest és un element. Crec que s’ha fet 
una bona feina, és l’inici d’un debat molt, molt, molt 

més de fons que caldrà entomar, perquè no només és 
present, sinó que probablement creixerà en el futur. 
Una cosa és l’intercanvi d’informació de béns i ser-
veis; quan hi ha transacció econòmica, aquest és l’ele-
ment que el passaríem a l’economia productiva, a la 
nova economia productiva.

Gràcies.

La presidenta

Té la paraula, en nom del Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió, l’il·lustre senyor Xavier Dilmé.

Xavier Dilmé i Vert

Bé, gràcies, presidenta. Conseller, diputades, diputats, 
ja en el moment de constituir el que era la comissió 
d’estudi, ja vam dir una mica quins eren els eixos so-
bre els quals treballaria el Grup de Convergència i 
Unió, que eren bàsicament definir què era economia 
col·laborativa i què no. Perquè sí que és veritat que a 
l’escut de l’economia col·laborativa s’hi estan amagant 
voluntàriament o involuntàriament activitats del que 
és l’economia, diguem-ne, real o tradicional.

I llavors, també havien d’haver-hi una sèrie, un seguit 
de punts que s’havien de complir també, que era el 
fet de tenir molt clar que havíem d’evitar la compe-
tència deslleial, en el sentit, també, que havia d’ha-
ver-hi obligacions fiscals per a tothom; que no podíem 
menystenir, tampoc, o rebaixar les condicions labo-
rals en base a aquesta economia, i que els consumi-
dors havien de tenir, també, les seves garanties a l’ho-
ra d’adquirir un producte o un servei.

En aquest sentit, jo crec que la comissió ha sigut molt 
profitosa. També m’afegeixo als agraïments que ha fet 
el president a l’inici per part dels representants dels 
grups, per part dels tècnics de la casa. També espe-
cialment jo vull fer-ho a la Montserrat Ribera, que ha 
sigut la companya del grup, diguem-ne, amb la qual 
hem treballat a la comissió.

I, bé, què és l’economia col·laborativa? Em sembla que 
queda definit o no definit en el sentit de dir: escolta, 
l’economia col·laborativa la irem denominant a mesu-
ra que anem avançant o a mesura que anem analitzant 
aquesta manera d’economia. Perquè és veritat que ve 
per quedar-se, això... Però nosaltres no ho fem des d’un 
punt de vista fatalista, dir això; o sigui, ve per que-
dar-se, però nosaltres, evidentment, com a legisladors, 
em sembla que tenim un paper a fer aquí. Perquè les 
onades estan molt bé, però les onades..., els que som de 
costa o som de l’Empordà, com és el meu cas, sabem 
que una onada pot ser molt beneficiosa, però sabem 
també que una onada descontrolada s’ho pot carregar 
tot. I per això la civilització ha inventat els trencaona-
des, que serveixen perquè una onada per forta que si-
gui..., els efectes que té al final del seu recorregut si-
guin beneficiosos i no siguin destructius.

Veiem també l’economia col·laborativa com una oportu-
nitat, una oportunitat per millorar la sostenibilitat en el 
sentit que estem parlant d’uns excedents o d’uns recursos 
ociosos; també una oportunitat perquè fa el seu benefici 
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social, i una oportunitat també perquè és, evidentment, 
un factor de dinamització econòmica. Tampoc hem de-
fensat, des del Grup de Convergència i Unió, que hi hagi 
una norma general, sobre economia col·laborativa. Cre-
iem que més aviat és millor, les normes sectorials, anar-
les adaptant a aquest nou sistema econòmic.

En aquest sentit, sí que fem una crida –i creiem que 
queda reflectit en les proposicions que nosaltres hem 
fet–, una crida al consens màxim. Hem de fer un codi 
de bones pràctiques, que s’hauria de fer en un temps 
relativament curt, però que és un codi de bones pràc-
tiques que ha d’estar molt i molt consensuat, molt tre-
ballat amb els agents implicats en el que és l’economia 
col·laborativa. Jo crec que és una de les, diguem-ne, 
conclusions que es poden treure de les compareixen-
ces que hi ha hagut a la comissió.

També hem de tenir clar que –lligat amb això– hi ha 
el consell assessor, que demanem, doncs..., que a les 
conclusions surt que es creï un consell assessor preci-
sament per col·laborar amb el Govern de la Generalitat, 
precisament a dir quina és la implicació de l’Adminis-
tració en aquesta nova forma d’economia i com ens hem 
de relacionar amb aquests nous agents econòmics.

I bé, aquestes són una mica les pinzellades que volí-
em destacar de tot el que han sigut aquests treballs, 
que han sigut ràpids en el temps de la comissió, però 
també crec que molt i molt profitosos. En aquest sen-
tit, doncs, anuncio el vot favorable dels diputats i dipu-
tades de Convergència i Unió en les propostes d’aques-
ta comissió.

Moltes gràcies, presidenta, conseller, diputades, dipu-
tats.

La presidenta

Cridem a votació.

(Pausa llarga.)

Procedirem ara a la votació de les conclusions que 
apareixen a l’Informe elaborat per la Comissió d’Es-
tudi de les Polítiques Públiques en Matèria d’Econo-
mia Col·laborativa. Votarem en bloc les conclusions de 
l’informe publicat.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 117 vots a favor i 13 abstencions.

Informe
del Grup de Treball de Revisió del Model 
dels Centres d’Internament d’Estrangers 
(tram. 266-00001/10)

Passem al següent punt de l’ordre del dia, que és el de-
bat i votació de l’Informe del Grup de Treball de Revi-
sió del Model dels Centres d’Internament d’Estrangers. 
La Comissió de Justícia i Drets Humans va debatre les 
conclusions que s’inclouen com a apartat final de l’in-
forme del grup de treball, conclusions que han estat 
publicades en el Butlletí Oficial del Parlament.

Procedirem, en primer lloc, a la intervenció dels grups 
parlamentaris per posicionar-se sobre les conclusions, 

per un temps màxim de cinc minuts per cada grup. En 
primer lloc, té la paraula la il·lustre senyora Gemma 
Calvet, en nom del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya. I demano als diputats i dipu-
tades que si han de sortir de l’hemicicle, ho facin amb 
agilitat. (Remor de veus.) Esperi un moment, senyora 
Calvet. (Pausa.) Ja pot començar.

Gemma Calvet i Barot

Gràcies, presidenta. Diputats i diputades, bé, aquest 
grup de treball ha estat especialment valuós per quatre 
raons. La primera, sens dubte, és perquè ens ha do-
nat resposta a la demanda que la societat civil, avui 
aquí representada a través de la campanya «Tanquem 
els CIE», ens ha formulat a la política institucional. 
Una demanda que ens ha confrontat, ens ha emmira-
llat amb una realitat que sens dubte ens avergonyeix 
com a éssers humans: la d’unes persones privades de 
llibertat, gent que ve d’altres indrets, en unes condi-
cions no dignes, amb l’única acusació de no tenir pa-
pers regularitzats.

La segona lliçó és que aquest Parlament ha estat útil, ha 
estat útil en la creació d’un grup de treball en el marc 
de la Comissió de Justícia i Drets Humans. I, sens dub-
te, aquesta utilitat és el continu repte d’una institució 
com aquesta, que és la més important de Catalunya.

La tercera és que els drets humans poden ser aquell 
ethos, aquella terra en què convisquem formacions po-
lítiques que compartim projectes ideològics molt di-
ferents.

Aquest Parlament avui aprovarà unes conclusions que 
són un ferm compromís amb una manera de fer po-
lítica institucional, aquella que no creu que hi hagin 
límits al políticament correcte o sostenible pel siste-
ma, aquella que es basa en tres principis essencials en 
l’exercici de la política: la coherència, la congruència 
i el bé comú. La coherència amb unes normes jurídi-
ques; la congruència a respondre a una realitat, si m’ho 
permeten, dramàtica i fastigosa, i la tercera, una ca-
pacitat de reflexionar des del bé comú, sabent que els 
CIE parlen de nosaltres, de la nostra societat, en què 
estem disposats a conviure amb aquests reptes ètics i 
normatius.

Certament, aquest Parlament avui ha estat útil. Una 
altra lliçó: suma de sinergies i suma de participacions. 
Hem arribat a unes conclusions que sense la participa-
ció de tots els que han vingut, incloent-hi la fiscalia i 
el jutge, no haurien estat possibles. Han estat compa-
reixents que han vingut voluntàriament –entitats, aca-
dèmics, membres de la judicatura i membres, també, 
de la fiscalia–, i ho hem d’agrair; no hi estaven obli-
gats i han vingut.

I un agraïment també al Partit Popular, que es va opo-
sar a la creació d’aquest grup de treball i que final-
ment ha presentat conclusions. Sense aquestes sinergi-
es no hi ha capacitat d’avançar. I aquesta és una lliçó 
que vull agrair.

I, per fi, la nostra lliçó és que ens cal independència 
a Catalunya per tenir instruments d’estat i poder crear 
polítiques d’immigració diferents. Vivim dies dramà-
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tics. El Govern espanyol només ha acceptat 1.400 asi-
lats polítics de les exigències que li ha fet Europa. Nos-
altres volem decidir les nostres polítiques d’asil polític.

També hem vist en aquestes conclusions que es pot ar-
ribar a acords partint d’una directiva europea que es 
va dir «de la vergonya», quan la mateixa directiva no 
obliga a la creació del CIE, sinó que permet escollir 
amb modalitats per fer front a la política immigratò-
ria. La realitat global i les terribles desigualtats crei-
xents ens obliguen a reflexionar i a no acomodar-nos a 
unes polítiques d’immigració clarament indignes. 

Quina és la nostra posició ètica i política en aquest 
marc de contradiccions? Aquestes conclusions, que no 
repetiré; vostès les tenen i són importants; segurament 
la resta de portaveus s’hi referiran.

Jo volia aquí fer esment avui de dues persones i de dos 
missatges d’aquestes persones que crec que han con-
fluït en la manera d’enfocar la tasca en aquest grup de 
treball. Una va ser Luther King, quan va dir: «L’home 
va néixer de la barbàrie, on matar el pròxim era una 
condició normal de l’existència. Després se’l va dotar 
d’una consciència, i ara ha arribat el dia en què és la 
violència contra un altre ser humà la que ha de con-
vertir-se en quelcom tan abominable com menjar-se la 
carn d’un altre ser humà.» I estem parlant de violència. 
«La no-violència és la solució del problema dels ne-
gres» –deia– «i pot convertir-se en la solució del més 
vital dels problemes de tota la humanitat.»

Una altra persona, Simone Weil, gran política, jo-
ve, dona, lluitadora, va patir camps de concentració i 
va participar en la creació europea, amb totes les se-
ves contradiccions. En les seves memòries diu: «En el 
fons, al llarg de la meva vida he tingut la sort de po-
der-me investir a obrir esquerdes en el conformisme 
ambiental de la política per tal de posar en confronta-
ció els fenòmens socials i els marcs jurídics.» Tenim 
uns marcs jurídics que ens obliguen en drets humans, 
i aquests són els que hem posat en valor, tots plegats, 
en aquestes conclusions.

Acabo amb un agraïment especial a la Comissió de 
Justícia i Drets Humans, als diputats i diputades, i un 
agraïment també a Esquerra Republicana, per l’opor-
tunitat que m’ha ofert d’haver compartit aquests anys 
el privilegi i la responsabilitat d’ostentar la representa-
ció democràtica en aquest Parlament.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments.)

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari Socialista, té la parau-
la l’il·lustre senyor Ferran Pedret.

Ferran Pedret i Santos

Gràcies, presidenta. Conseller, diputats i diputades... 
Voldria saludar també totes les persones que ens acom-
panyen avui a la tribuna del públic, o les persones que 
estan seguint aquest debat a través de les xarxes i dels 
mitjans que el Parlament posa a disposició de la ciuta-

dania. És un debat que ha generat moltíssima expec-
tació, i no és debades, sinó perquè aquest debat s’està 
tenint aquí al Parlament gràcies a l’impuls de nombro-
ses persones que han impulsat una mobilització social 
importantíssima que ha forçat la reflexió al voltant del 
caràcter, naturalesa i el sentit d’unes institucions com 
els centres d’internament d’estrangers.

Per tant, voldria estendre també aquesta salutació al 
pur agraïment per la possibilitat de tenir aquest debat 
en aquesta cambra, que estem segurs que no serà el 
darrer, i que s’estendrà a d’altres cambres autonòmi-
ques i també a les Corts Generals.

El treball del grup sobre la revisió del model dels cen-
tres d’internament d’estrangers ha estat un treball, 
crec, fet amb tota la intenció del rigor, amb tota la in-
tenció d’abastar en el possible no només la institució 
dels centres d’internament d’estrangers, sinó procurar 
emmarcar-ho en una reflexió al voltant de les políti-
ques d’estrangeria, de fronteres i d’asil de la Unió Eu-
ropea i d’Espanya. I, tot i que les conclusions no pu-
guin reflectir-ho en tota la seva extensió i profunditat, 
crec que ha servit perquè els diferents grups parlamen-
taris anessin madurant i evolucionant els seus punts de 
vista al voltant de totes aquestes qüestions, perquè jo 
crec que certament són indestriables. I, efectivament, 
és una qüestió de model i és una qüestió de drets hu-
mans.

El que es va anar configurant en el nostre país com a 
model o resposta a les situacions administratives irre-
gulars derivades d’una determinada opció en la Llei 
d’estrangeria, és a dir, amb la possibilitat que tenen els 
estats com a manifestació de la seva sobirania territo-
rial d’establir uns requisits d’entrada, de residència o 
de treball, va ser una opció per a l’internament com a 
mesura cautelar per tal d’assegurar, diguem-ne, la de-
volució o el retorn d’aquelles persones que es trobaven 
en situació administrativa irregular a Espanya, i una 
opció per convertir aquest internament en un recurs de 
caràcter excepcional, com d’altra banda en el paper no 
podria ser d’altra manera.

Però el cert és que aquest model es va anar defor-
mant, amb el pas dels anys, i una de les qüestions que 
s’ha debatut en el grup de treball ha estat precisament 
el fet que allò que havia de tenir un caràcter excep-
cional s’havia anat convertint en el recurs ordinari. 
I, és més, diguem-ne, els procediments extraordina-
ris havien prevalgut per sobre dels procediments or-
dinaris.

La qüestió és que, vista la política d’estrangeria, la po-
lítica de fronteres, la política pel que fa a les perso-
nes que es troben en situació administrativa irregular 
a Espanya; vistos els costos en termes de patiment i en 
termes, fins i tot, de vides humanes, i vist l’impacte 
que té sobre la gestió dels fluxos migratoris, que crec 
que podem convenir que és pràcticament irrellevant, 
un no pot estar d’acord que es parli d’un efecte cri-
da d’una legislació d’estrangeria o d’unes mesures en 
aquesta matèria, en la resposta a les situacions admi-
nistratives irregulars, que es parli, com dèiem, d’un 
efecte crida per una legislació excessivament laxa i 
per una resposta poc contundent. Tot el contrari. 
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De fet, una de les qüestions que el meu grup ha vol-
gut destacar és que aquest efecte crida no existeix –no 
existeix. No hi ha altre efecte crida que el diferencial 
d’expectatives per al migrant, si compara la situació o 
les expectatives de vida al país d’origen i al país d’ar-
ribada. 

Nosaltres creiem –i ho hem defensat així en les nostres 
conclusions, i ens alegrem que s’hagi pogut consensu-
ar– que, de la mateixa manera que en el seu moment 
els ordenaments jurídics com el nostre van considerar 
que repugnava el mateix ordenament la presó per deu-
tes, per exemple, en aquest moment nosaltres hem de 
considerar i hem de dir, i ho votarem, que l’interna-
ment, la privació de llibertat, purament pel fet de tro-
bar-se en una situació administrativa irregular no casa 
en absolut amb el conjunt dels valors del nostre orde-
nament, ni casa tampoc amb les obligacions interna-
cionals que l’Estat espanyol ha contret en matèria de 
protecció dels drets humans i de les persones migrants.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments.)

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, té la paraula l’il·lustre senyor Sergio San-
tamaría.

Sergio Santamaría Santigosa

Sí; gracias, presidenta. Efectivamente, como aquí se ha 
dicho, nuestro grupo parlamentario se opuso a la cons-
titución de este grupo de trabajo, fundamentalmente 
porque entendemos que este Parlamento autonómico 
carece de competencias en la materia. Este Parlamento 
autonómico no tiene facultades universales, como no 
tiene competencias ni sobre la galaxia de Andrómeda, 
ni sobre la Vía Láctea, ni sobre el planeta Tierra, ni 
sobre Europa, ni siquiera sobre toda España. Lo digo 
porque es importante saber exactamente hasta dónde 
se puede llegar. Y, fundamentalmente, en una cuestión 
tan controvertida como esta, no se puede ir por libre. 

Por tanto, me parece fundamental destacar, además, 
que el objetivo que cifró de antemano este grupo de 
trabajo era pedir el cierre del centro de la Zona Fran-
ca de Barcelona sin ofrecer ninguna alternativa real y, 
eso sí, haciendo muchísima demagogia. Y yo también 
podría hacerla, y con ese mismo tono demagógico po-
dría preguntarles cuántas personas inmigrantes irre-
gulares estarían dispuestos a recoger en sus casas de 
cerrar el centro de internamiento de Barcelona. Pero 
no lo haré –no lo haré.

Para que la gente lo entienda: ni el Ministerio del Inte-
rior, ni la Policía Nacional ordenan el ingreso de nadie 
en el CIE. Lo hace un juez, que además, como sucede, 
bien puede denegarlo en muchos casos. Es ni más ni 
menos que el respeto escrupuloso al funcionamiento 
del estado de derecho.

Por otra parte, debemos decir que estas garantías no 
se dan en el resto de los países de la Unión Europea. 
Aquí somos mucho más garantistas. En la Zona Fran-

ca hoy solo ingresan ciudadanos extranjeros con un 
claro perfil delincuencial, es decir, aquellas personas 
que acumulan un historial de comisión de delitos con-
tra la propiedad, fundamentalmente, que, por otro la-
do, no parece razonable que perjudiquen la seguridad 
del resto de los ciudadanos.

Por otra parte, quiero dirigirme en este caso a soci-
alistas, a comunistas y a republicanos de la cámara. 
¿Se acuerdan de El Último de la Fila? Seguro que 
sí. ¿Se acuerdan de esta fantástica canción: «Insurrec-
ción»? Esa canción –la letra creo que está muy bien 
traída– decía aquello de «dónde estabas entonces, cu-
ando tanto te necesité». La recuerdan, seguro. Pues bi-
en, el malogrado tripartito de izquierdas en Cataluña, 
coincidiendo con Zapatero en la Moncloa, ni siquie-
ra cumplió la Ley de extranjería, desarrollando, como 
era su obligación, un reglamento de funcionamiento 
de los CIE. Lo hemos hecho desde el Partido Popular, 
el año pasado.

Por cierto, lo de insurrección. Es como lo que pro-
mueve otro CIE, ¿no?, la coalición de Convergencia y 
Esquerra, para después del 27 de septiembre. Lo digo 
porque es muy evocador, el tema al que me refería.

En cualquier caso, reitero: no se tramita el interna-
miento de personas sin detenciones previas. Solo se 
expulsa a aquellos que muestran un alto grado de pe-
ligrosidad social. Por tanto, insisto, parece sensato y 
coherente que aquellos que tienen la responsabilidad 
de garantizar los derechos y libertades de todos los 
ciudadanos tengan en cuenta, porque es su responsa-
bilidad, como digo, garantizar estos derechos.

Miren, nos han presentado un documento con conno-
taciones claramente panfletarias. No compartimos las 
conclusiones del informe, porque está plagado de in-
exactitudes, de imprecisiones, de errores de bulto, de 
medias verdades, de falsedades. La incoherencia ex-
positiva es tal que la hacen incompatible con las con-
clusiones que pretenden aprobar. En definitiva, lo que 
han hecho ha sido construir una gran mentira. 

Las instalaciones del CIE han sido visitadas por la de-
legación del Comité Europeo para la Prevención de la 
Tortura, por una delegación de ACNUR, por nueve re-
presentaciones consulares, por el decano del Colegio 
de Abogados de Barcelona, por los jueces de control, 
por ONG, por el Defensor del Pueblo, por diputados 
del Congreso y del Parlament, como yo mismo. En fin, 
esas facilidades me gustaría que, por ejemplo, el Depar-
tamento de Justicia las facilitara, es decir, que copiaran 
la transparencia que practica el Gobierno de España.

Por cierto, debo recordar: el magistrado titular del Juz-
gado de Instrucción número 1 de Barcelona dijo en su 
comparecencia que el CIE presenta mejores condicio-
nes en sus instalaciones que la Modelo. Aplíquense, 
señores de la Generalitat. Y espero, por supuesto, que 
no vuelvan a negarlo. No hay opacidad en la gestión 
del centro. Es modélica, y los avances se van cumpli-
mentando. 

Yo, en definitiva, les pido que actúen con responsabi-
lidad, que reparen ante el hecho de que la inmigración 
es un problema europeo, que solo se puede dar una res-
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puesta coordinada. Y que, en cualquier caso, el Go-
bierno de España, el Ministerio del Interior, el Partido 
Popular siempre serán respetuosos con los derechos hu-
manos, porque fundamentalmente está en nuestro ADN.

Nada más, muchísimas gracias.

(Alguns aplaudiments.)

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari d’Iniciativa Verds - Es-
querra Unida, té la paraula la il·lustre senyora Sara Vilà.

Sara Vilà Galan

Gràcies, presidenta. Senyor Santamaría, quin mal fa 
haver perdut una batalla ideològica. Bé, vostès avui 
perden moltes qüestions. Perden, òbviament, aquesta 
batalla ideològica, perquè això que aprovem avui va 
molt més enllà del que vostès es pensen.

Té una força ideològica, té una força i un poder –que 
tot el Parlament de Catalunya, exceptuant vostès ma-
teixos, es pronunciï a favor del tancament dels centres 
d’internament d’estrangers– enorme –enorme–; té una 
força enorme, molt poderosa. Perquè, a més, és gràci-
es també al treball de totes les entitats que avui estan 
aquí representades. No les puc citar totes, perquè se-
gur que me’n deixaria. Han sigut moltes les que han 
passat i han comparegut a la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, en aquest grup de treball, que creiem 
que ha estat molt oportú, veient-ne el resultat.

Creiem que hem sabut llegir el moment polític per 
poder treballar aquesta qüestió al Parlament, perquè 
aquesta qüestió estava prou madura per fer-ho. I això 
és així gràcies al treball, a la implicació de la platafor-
ma de «Tanquem els CIE», sobretot, i totes les entitats 
que integren aquesta plataforma. La seva constant de-
núncia i el seu constant, també, treball, no només en 
solitari, i volent-se apartar de la vida institucional, sinó 
que ells han cregut convenient treballar amb els grups 
polítics, treballar amb les institucions perquè tots junts 
arribéssim a aquesta conclusió, a aquestes conclusions.

Perquè són moltes: no només la de tancar el centre 
d’internament d’estrangers, sinó que un, si llegeix tam-
bé el document de conclusions, s’adonarà, doncs, de la 
gran quantitat de millores que hem arribat a incorpo-
rar, la gran quantitat de reconeixements que els estem 
fent avui a aquestes associacions, a aquestes entitats, 
a aquests treballadors i treballadores incansables pels 
drets humans, que no s’han cansat de repetir una vega-
da darrere una altra que això no és una presó, senyors 
del PP –això no és una presó. Però ho sembla. Clar, i 
tant que ho sembla. Són tractats exactament com si fos-
sin en una presó. I aquestes persones no han comès cap 
delicte. I aquesta situació en què estem posant aquestes 
persones, aquests immigrants, que no han comès cap 
delicte, fent-los conviure, també, amb persones que sí 
que han comès delictes, és el que han estat denunciant 
una vegada darrere una altra aquestes entitats.

Estan sent tractats exactament com si fossin en una 
presó, i això, òbviament, és faltar a la mateixa Car-
ta de drets humans. I això, a la llarga, estem conven-

çuts que, al llarg de la història, d’aquí a uns anys, quan 
mirem enrere..., i estem segurs que haurem aconse-
guit tancar tots els centres d’internament d’estrangers; 
quan mirem enrere ho veurem com una atrocitat de 
la història, com un apartheid. Segurament, quelcom 
semblant, similar a l’apartheid sud-africà; no es pot 
comparar amb una altra cosa. És apartar per racisme 
–per racisme– les persones estrangeres, que fugen de 
situacions de violència, fugen de situacions de conflic-
te armat, fugen de situacions de misèria econòmica, 
fugen perquè busquen una vida millor per a ells ma-
teixos i per als seus. I això no és cap delicte, senyors i 
senyores del Partit Popular.

Avui guanyem una batalla ideològica; també guanyem 
la batalla ideològica d’aquells que ens acusaven de 
bonisme. Per cert, el terme «bonisme», jo m’ho faria 
mirar abans d’utilitzar-lo una vegada darrere una al-
tra en contra de les persones que defensen els drets 
humans o els drets de les persones migrades; més que 
res, perquè va ser encunyat per Goebbels, un minis-
tre de Hitler, el 1941. Allí va començar aquesta batalla 
sobre el bonisme, acusant totes les persones que hem 
estat treballant en la defensa dels drets humans. Per-
sones que hem estat treballant en la defensa dels drets 
de les persones estrangeres avui tenim un reconeixe-
ment, tenen un reconeixement, perquè això era exac-
tament el que havíem de fer. Això era exactament el 
que s’ha estat fent des de la societat, des del carrer, des 
de l’any 2006, des que existeix aquest centre d’inter-
nament d’estrangers.

I potser no tenim les competències aquí, des del Parla-
ment de Catalunya, per tancar el centre d’internament 
d’estrangers, potser no tenim les competències des de 
la Generalitat de Catalunya per tancar aquest centre 
d’internament d’estrangers. Però vostè sap que hi ha 
un gran moviment social que lluita per tenir-les, i, a 
més, vostè sap que això no acaba aquí, i que, segura-
ment, després d’aquest pronunciament del Parlament 
de Catalunya avui, poden haver-hi altres pronuncia-
ments en altres parlaments autonòmics, o fins i tot en 
altres parlaments en altres països a nivell europeu.

I això és una roda que avui comença i que, segura-
ment, no s’acabarà, i és aquí on vostès tenen la por. 
Vostès han perdut una batalla ideològica; nosaltres 
avui hem guanyat la dignitat dels estrangers que avui 
viuen a Catalunya.

(Aplaudiments.)

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, té la pa-
raula la il·lustre senyora Carmen de Rivera.

Carmen de Rivera i Pla

Gracias, presidenta. Señores diputados, diputadas y 
personas que nos acompañan, el grupo de trabajo so-
bre la reforma de los CIE ha dado el fruto de unas 
conclusiones que se votan hoy, en el último Pleno de 
la legislatura. Vaya por delante el agradecimiento de 
este grupo parlamentario a todos los comparecientes, 
a las ONG, al Síndic de Greuges, al Ilustre Colegio de 
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Abogados de Barcelona, al juez Aguirre, y demás per-
sonas y entidades por sus aportaciones en las compa-
recencias y también por sus denuncias.

Pero no nos engañemos ni nos hagamos trampas al so-
litario. Lo que hoy se vota son peticiones, en su ma-
yor parte al Govern, para que las traslade al Gobierno 
de España, que es quien tiene competencias sobre los 
centros de internamiento de extranjeros. Servirá, pro-
bablemente, como una postura que se manifiesta des-
de el Parlament, pero es que la política migratoria a la 
que se hace referencia en este documento y que hoy se 
somete a votación es la gran asignatura pendiente de 
la Unión Europea, porque es imprescindible estable-
cer una política común de la Unión Europea que re-
gule la entrada, acogida e integración de inmigrantes.

Y es que la Unión Europea, además de garantizar la 
seguridad de sus fronteras, necesita una política con-
junta de inmigración y asilo, y establecer una política 
común que regule la entrada, acogida e integración de 
inmigrantes.

No se puede ignorar que detrás de la inmigración hay 
un éxodo económico, que exige establecer planes de 
inversión para el desarrollo de los países emisores, 
vinculando y coordinando los recursos financieros a 
proyectos de desarrollo económico, educación y for-
mación de sus habitantes.

Imprescindible también es la colaboración de los es-
tados en aspectos de policía de fronteras, lucha contra 
las mafias del tráfico de personas y, en su caso, la re-
patriación de nacionales.

Pero, señoras y señores diputados, lamentablemente, 
no hay alternativa, hoy por hoy, a los CIE. Es el mode-
lo que se ha elegido por parte de España y que tienen 
la mayoría de los países de la Unión Europea. Ni nos 
engañemos tampoco con que lo que aquí se va a votar 
solucionará o dará alternativa a los CIE, pues es, como 
se ha señalado, competencia del Gobierno de España.

Y, dicho esto, para aclarar el contexto en el que se vo-
tan las conclusiones de este grupo de trabajo, votare-
mos a favor de aquellos puntos relativos a que se pueda 
hacer realmente efectivo el derecho de asilo político, a 
que aquellas personas que verdaderamente tienen de-
recho y tienen motivos para solicitar el asilo político 
tengan la oportunidad de solicitarlo, lo que ahora pa-
rece muy difícil, a tenor de los datos sobre las perso-
nas que han conseguido acogerse y hacer efectivo el 
asilo político en España.

También votaremos a favor de mejorar las garantías le-
gales y condiciones de vida y salud de las personas in-
ternadas en los CIE, y corregir las graves insuficien-
cias y defectos que hacen que las limitaciones de los 
derechos de los extranjeros en los CIE vayan mucho 
más allá de la privación de libertad.

Y, asimismo, votaremos a favor de todas aquellas me-
didas para mejorar las insuficiencias y defectos denun-
ciados y detectados en los CIE, y, por encima de todo, 
evitar la violación de derechos humanos, como se ha 
denunciado.

Nada más, y muchas gracias.

La presidenta

Té la paraula, en nom del Grup Mixt, el senyor Quim 
Arrufat.

Quim Arrufat Ibáñez

Bon dia. Bé, diu que el capitalisme global és el terreny 
de joc d’una tensió permanent respecte a la qüestió de 
les migracions. D’una banda, intenta desplegar políti-
ques econòmiques per treure’n profit, i, de l’altra, pro-
cura reduir l’excedent de mobilitat mitjançant les po-
lítiques de control, repressió, és a dir, les dinàmiques 
de guerra sorda. Aquest és el paradigma en què ens 
movem: la migració com a camp de batalla d’interes-
sos que menystenen, quan cal i si convé, tot allò que té 
a veure amb el respecte més bàsic dels drets humans.

Ja ve d’antic. L’any 1881 es va crear a l’Estat espanyol 
la Comissió Alvareda per a l’Estudi de les Migracions, 
amb l’objectiu d’aportar mitjans per contenir l’emigra-
ció mitjançant el desenvolupament del treball. En aquell 
moment, l’emigració va passar a ser un tema d’estat. 
Aquella primera comissió va enviar cartes per reque-
rir informes a totes les províncies on hi havia port de 
mar, i, per tant, també, a Barcelona. A partir d’aquell 
moment comencem a comptar els emigrants, i els emi-
grants comencen a comptar.

La primera llei d’emigració data del 1907, perquè ja 
des d’aquell moment la regulació dels fluxos migrato-
ris és una qüestió d’estat, és a dir, una qüestió política 
en l’ampli sentit del terme. I, ja des d’aquell moment, 
l’objectiu de frenar les migracions no es va aconseguir, 
ni s’està aconseguint avui en dia, ni amb el CIE ni 
sense. L’únic que s’aconsegueix amb les polítiques res-
trictives és canviar les modalitats dels fluxos, fent més 
difícils els desplaçaments a certs sectors de la pobla-
ció, o submergir-los en la il·legalitat i en la misèria.

A més, la migració és un fenomen majoritàriament 
pensat en masculí, i les dones, que són la meitat de les 
persones migrades arreu del món, queden sovint invi-
sibilitzades. Amb relació a les xifres... Perdó. La invisi-
bilització amb relació a les xifres, sinó amb relació a 
l’imaginari de les migracions, i, en conseqüència, en el 
disseny i l’aplicació de polítiques i d’intervencions amb 
relació a les persones migrants.

Aquest és, al nostre entendre, el debat de fons: què 
aconsegueixen les lleis vigents?, quines són les conse-
qüències de la seva promulgació i aplicació?, i també, 
i, per tant, què aconsegueixen els centres d’interna-
ment d’estrangers? Quina és la seva utilitat social, i, al-
hora, quins són els costos ètics que ens fan carregar a 
les nostres esquenes, i si aquesta institució, els CIE, és 
compatible amb la garantia dels drets humans, o bé 
 estem parlant d’una zona d’exclusió territorial de l’apli-
cació dels drets humans universals; una contradicció 
en els seus termes. Que no és nou, que existeix, ha 
existit en la història i existeix en altres llocs del món. 
Guantánamo: una zona d’exclusió de l’aplicació de la 
Carta universal dels drets humans. Una contradicció 
en els seus termes, una vergonya per a les generacions 
que van lluitar per fer dels drets humans una qüestió 
universal.
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Avui es porten a debat i votació les conclusions apro-
vades en el marc de la Comissió de Justícia i Drets 
Humans el passat 2 de juliol. I, en aquesta sessió, pre-
cedida de compareixences, trobades i també mobilitza-
cions, es va aconseguir arrencar un compromís impor-
tant de qui fins ara no s’havia significat per la crítica 
als centres d’internament d’estrangers. El que avui pro-
posem és que el Plenari es ratifiqui en la resolució de 
la comissió que insta el Ministeri de l’Interior a iniciar 
en el període més breu possible un procés per tancar 
els centres d’internament d’estrangers. Hi ha hagut al-
tres compromisos clau, com el rebuig a les batudes amb 
perfil ètnic, a les batudes racistes, i s’insta el Govern 
de la Generalitat i el Govern central a cessar aquestes 
actuacions il·legals. També s’ha pronunciat sobre les de-
portacions, i ha rebutjat el protocol 2007 sobre deporta-
cions, que preveu la sedació forçada i l’ús de corretges 
d’immobilització en els macrovols d’expulsió. O el re-
buig frontal a les deportacions exprés, que es produei-
xen sense les mínimes garanties per a les persones que 
són expulsades. Per tot el que s’hi recull, per tant, el 
nostre vot hi serà favorable.

Tot i així, com dèiem, no hem anat a l’arrel. Només hem 
acordat instar a tancar uns centres d’internament que 
estan mancats de totes les garanties de respecte als drets 
humans, que són Guantánamos a casa nostra, al mateix 
temps que hem volgut fer explícit que calen algunes re-
formes i millores en els mateixos centres, mentre no de-
sapareguin, i que volem un tracte menys inhumà cap 
a les persones a qui s’aplica la legislació d’estrangeria.

Sabem que aquest Parlament no té competències. No 
en aquesta matèria: en general. Que tot acaba, això 
també, i el que aprovarem aquesta tarda, al seu Tri-
bunal Constitucional, a instàncies del seu Govern. Pe-
rò no parlem de tenir competències a la galàxia d’An-
dròmeda; parlem de tenir competències a casa nostra, 
sobre la nostra gent, sobre la gent que ve a viure en 
aquest país. Perquè aquí no volem que hi hagi zones 
d’exclusió dels drets humans, no volem que existeixin 
Guantánamos a casa nostra.

Les entitats socials que treballen per la defensa dels 
drets humans i pel tancament dels centres d’interna-
ment d’estrangers han manifestat que saben que aquest 
pas, el del passat dia 2 de juliol i el d’avui, és només un 
pas més en la lluita contra una política migratòria re-
pressiva i assassina. Avui i aquí, la mar Mediterrània, 
el nostre entorn més proper, és la major fossa comuna 
del planeta Terra. Avui, com a poble i com a socie-
tat, els Països Catalans dins de l’Estat espanyol i dins 
de l’Estat francès no irradiem solidaritat, democràcia, 
cooperació ni drets humans; irradiem murs, guerra, 
morts, misèria i pobresa. I aquesta és la realitat amb la 
qual ens confrontem.

Avui instem a tancar els CIE, però demà haurem d’ins-
tar a acabar amb les polítiques de repressió, control i 
persecució dels moviments migratoris.

(Aplaudiments.)

La presidenta

Té la paraula l’honorable senyora Marina Geli.

Marina Geli i Fàbrega

Gràcies, presidenta. Per donar el meu vot favorable a 
l’informe. Agrair el lideratge de la senyora Gemma Cal-
vet i tots els diputats que hi han treballat, perquè han 
fet d’un tema d’una complexitat extraordinària almenys 
un document que servirà, jo diria, per evidenciar que, 
amb independència de les competències, la majoria de 
Catalunya vol que tanquem el centre d’internament de 
Zona Franca, però que hem de proposar alternatives, i 
és evident.

Però primer una reflexió: no podem deixar de dir que 
el fenomen de la immigració econòmica és el fenomen 
del fracàs, del desequilibri, i aquest és un element molt 
important. Aquesta setmana quan la nena diabètica, 
perquè algú li va llençar la seva insulina, es moria, ve-
ies la tristesa i la condició humana extraordinària.

I segon, que necessitem una política comuna europea 
és evident, a nivell d’immigració. 

Però nosaltres a Catalunya sí que pensem –i em sem-
bla que hi ha un punt que jurídicament s’hauria de 
veure– que els CIE són una anomalia en l’ordenament 
jurídic. No tenim una solució fàcil, és evident i ho 
hem de dir. No sé si el que avui votarem –uns centres 
d’acolliment transitori, garantistes– és una de les solu-
cions; jo voldria que ningú hagués d’anar-hi. 

Aquest és un element molt important, però s’ha fet una 
feina que crec que s’havia de fer, amb consciència, 
amb rigor, amb debat, amb pluralisme, sense aprio-
rismes i tampoc sense pensar que ho solucionarem 
nosaltres, amb independència que si tinguéssim, per 
descomptat, competències, probablement exerciríem 
una part del que jo crec que és majoritari a Catalunya.

Moltes gràcies.

La presidenta

Passem ara, en nom del Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió, a la il·lustre senyora Cristina Bosch.

Cristina Bosch i Arcau

Gràcies, presidenta. Conseller d’Interior, que ens 
acompanya; director general de Serveis Penitencia-
ris... Excusar també des d’aquí el conseller de Justí-
cia, que avui ens volia acompanyar, però per un tema 
d’agenda està lliurant els despatxos als jutges del nou 
ingrés a la carrera judicial i no ens pot acompanyar.

Donar les gràcies també a totes les entitats que ens 
acompanyen avui aquí, no solament avui aquí per la 
seva presència, sinó per tot l’acompanyament que ens 
han fet en les sessions del grup parlamentari i l’ajut 
que hem tingut amb les compareixences.

També donar les gràcies, naturalment, a tots els com-
pareixents d’aquest grup de treball, al fiscal delegat 
d’estrangeria, al jutge de control, als professors espe-
cialitzats, al Síndic de Greuges i a altres persones que 
ens han il·lustrat i ens han acompanyat en aquest viatge.

Tot aquest camí comença amb una moció d’aquest Par-
lament, amb la Moció 156, aprovada aquí, en aquest 
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Ple, i en la qual uns quants grups parlamentaris vam 
estar d’acord amb la creació d’aquest grup de treball 
sobre la revisió dels models dels CIE. 

I per què hi vam estar d’acord el Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió? Doncs, hi vam estar d’acord 
perquè creiem que els governs, de forma interdeparta-
mental i transversal, s’han de preocupar i s’han d’ocu-
par dels drets i els deures de les persones immigrades. 
No solament ho fem per mandat estatutari, sinó que 
ho fem, senyores i senyors diputats, per convenciment, 
perquè som conscients que moltes persones deixen el 
seu país en unes condicions infrahumanes i vénen al 
nostre buscant noves oportunitats i també, desgracia-
dament, per motius polítics molt durs –molt durs.

Miri, senyor Santamaría, jo també tinc una cançó avui, 
eh?, és una cançó de Macaco, que diu: «Si somos hijos, 
hijos de un mismo dios, ¿por qué siempre caen los mis-
mos? ¿Por qué?»

Des d’aquesta visió, des d’aquesta visió més humanista 
i –per què, no?– cristiana, hem treballat des del nostre 
grup parlamentari dintre d’aquest grup de treball. Per-
què el CIE de la Zona Franca –i reconeixem que no hi 
tenim competències– està en territori català, i els seus 
ciutadans, els ciutadans que passen per aquell centre 
porten molts anys potser vivint en el nostre país.

Jo deia en la meva intervenció dins de la Comissió de 
Justícia, on van ser ja presentades i votades les con-
clusions que avui els proposem, que al llarg dels di-
es de les compareixences en el grup de treball hem 
descobert un centre d’internament que no ens agrada, 
un model que no ens satisfà en el seu funcionament. 
Hem descobert un centre amb unes característiques de 
centre penitenciari quan no ho és, amb una gestió poc 
racional i opaca, on conviuen persones de diferents 
procedències amb situacions molt diverses i en una 
agònica espera d’una expulsió que, en la majoria dels 
casos –com ens diuen les estadístiques–, no arriba.

És cert, hem de reconèixer que hem fet avanços: hem 
aprovat un reglament, un reglament que, per cert, bas-
tant qüestionat en el seu funcionament, però s’ha apro-
vat el reglament, és veritat. I s’han fet millores, eh?, i 
s’han fet moltes millores: l’accés a les ONG als cen-
tres, els convenis amb els col·legis d’advocats. Pe-
rò nosaltres tenim dubtes sobre aquest model. Tenim 
dubtes en la utilització d’aquest mecanisme d’interna-
ment com una mesura ordinària, quan la previsió era 
que fos excepcional. I, per tant, creiem que és possible 
la utilització de mesures cautelars abans de poder re-
córrer als internaments. Per tant, per això ens hem po-
sat d’acord amb la resta de grups parlamentaris per co-
mençar un camí nou cap a un altre model sense CIE.

També hi volem aportar els nostres matisos i volem 
treballar des del nostre grup parlamentari, des de 
Convergència i Unió, en noves polítiques de repatria-
ció i en nous models pel que fa a tota aquesta conduc-
ció d’aquestes mesures cautelars i dels nous possibles 
centres, no? Per això, nosaltres vam fer una proposta 
a les nostres conclusions d’aquesta creació d’un centre 
obert transitori que de manera temporal pugui acollir 
aquestes persones, doncs, que estan transitant.

És un model obert, vull dir, que esperem aportacions 
de tothom, que hi volem treballar. També volem es-
tudiar altres propostes de dret comparat, que aquesta 
ha estat una potser de les mancances d’aquest grup de 
treball, que potser no hem aprofundit en altres propos-
tes que en altres països europeus es puguen estar tre-
ballant. Però estem disposats a fer-ho.

Crec sincerament que el més important que hem acon-
seguit en aquest grup de treball és que hem posat la re-
visió del model dels centres d’internament en l’agenda 
política i que a partir d’ara comença una nova etapa, 
una nova etapa de treball cap a un nou model de po-
lítiques migratòries, cap a un nou model de polítiques 
adequades als motius de la immigració i sobretot als 
drets i deures de les persones immigrades.

I, per últim, una petita referència a la resta de conclu-
sions que avui també aprovarem aquí en plenari, que, 
com altres diputats han destacat, són molt i molt im-
portants, perquè hi ha moltes millores possibles a fer i 
molt treball a fer. 

Moltes gràcies, diputats, diputades.

(Aplaudiments.)

La presidenta

Cridem a votació.

(Pausa llarga.)

Procedirem ara a la votació de les conclusions aprova-
des per la Comissió de Justícia i Drets Humans, tenint 
en compte les peticions de votació separada que s’han 
sol·licitat prèviament.

Votarem, en primer lloc, la introducció de les conclu-
sions. En aquest punt, s’ha demanat primer la votació 
separada dels tres últims paràgrafs de l’apartat que 
porta per títol «El CIE com a anomalia jurídica».

Abans de començar la votació també donarem lectura 
d’aquests tres paràgrafs. Per tant, vicepresidenta... 

La vicepresidenta primera

«Al CIE de Barcelona s’ofereix des de principis del 
2015 el servei d’orientació jurídica, que prové d’un 
acord entre el Col·legi d’Advocats de Barcelona i el Mi-
nisteri de l’Interior, i que es presta dilluns, dimecres i 
divendres de nou a dues, a càrrec de dos lletrats que 
assessoren els interns que ho sol·liciten sobre qüestions 
relacionades amb l’internament, a més de facilitar-los 
la relació amb els advocats respectius.

»Així mateix, hi ha un control judicial que porten a 
terme dos jutjats d’instrucció de Barcelona –el núme-
ro 1 i el número 30–, que auditen el CIE d’una ma-
nera alterna, per mitjà de visites i entrevistes amb els 
interns. I hi ha, a més, un fiscal delegat en estrangeria 
que exerceix les funcions encomanades al ministeri 
públic dins la seva especialitat.

»Tots ells poden fer les visites sense necessitat de co-
municació prèvia a la direcció del centre.» 
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La presidenta

Doncs, ara votem aquests tres primers paràgrafs.

Comença la votació.

Han estat aprovats per 109 vots a favor i 23 absten cions.

A continuació votem la resta de la introducció.

Comença la votació.

Ha estat aprovada per 86 vots a favor, 19 en contra i 27 
abstencions.

Votem ara la conclusió número 1, lletra a, i la con-
clusió número 22. Abans d’iniciar la votació s’ha sol-
licitat també que es doni lectura de la conclusió núme-
ro 1, lletra a.

La vicepresidenta primera

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a exigir al Govern de l’Estat que iniciï en 
el termini més breu possible un procés que condu-
eixi al tancament progressiu dels centres d’interna-
ment d’estrangers, CIE, atès que la directiva europea 
–Directiva 2008/115/CE, del Parlament Europeu i del 
Consell, del 16 de desembre, relativa a normes i proce-
diments comuns als estats membres per al retorn dels 
nacionals de països tercers en situació irregular– no en 
prescriu l’existència obligatòria, i pel fet que és possi-
ble d’aplicar mesures cautelars alternatives a l’interna-
ment, com ara la presentació periòdica davant l’autori-
tat, el dipòsit de documentació, l’obligació de residir en 
un indret determinat o el règim de llibertat vigilada.» 

La presidenta

Passem a votar aquestes dues conclusions.

Comença la votació.

Han estat aprovades per 104 vots a favor i 28 en contra.

A continuació votem les conclusions número 1... (Aplau-
diments.) A continuació, votem ara les conclusions nú-
mero 1, lletres b i c; la 4, lletres c i d; la 5, lletres a i b; 
la 14, lletra d; la 18, lletres b, f i h; la 19, lletra a, i la 20.

Comença la votació.

Han estat aprovades per 104 vots a favor, 18 en contra 
i 9 abstencions.

A continuació votem ara la conclusió número 4, lle-
tres a i d.

Comença la votació.

Ha estat aprovada per 132 vots a favor.

Votem ara les conclusions números 6 i 21. 

Comença la votació.

Han estat aprovades per 84 vots a favor, 19 en contra i 
29 abstencions.

I, per acabar, votem la resta de conclusions.

Comença la votació. 

Han estat aprovades per 113 vots a favor i 19 en contra.

(Aplaudiments perllongats.)

Memòria 
de la Comissió de Peticions corresponent al 
període comprès entre l’1 de juliol de 2014 i 
el 15 de juliol de 2015 (tram. 264-00002/10)

Passem al següent punt de l’ordre del dia, que és la 
presentació de la Memòria de la Comissió de Petici-
ons corresponent al període comprès entre l’1 de juliol 
del 2014 i el 15 de juliol del 2015. D’acord amb l’arti-
cle 60.8 del Reglament, la comissió ha de presentar al 
Ple la memòria de les seves activitats. 

(Remor de veus.) Demano, si us plau, que surtin en si-
lenci. 

Té la paraula, per fer la presentació de la memòria, la 
il·lustre senyora Maria Dolors Montserrat, presidenta 
de la Comissió de Peticions.

M. Dolors Montserrat i Culleré

Moltes gràcies, honorable presidenta. Consellera Ri-
gau, il·lustres diputats i diputades, passo a presentar la 
memòria de la Comissió de Peticions, corresponent al 
període comprès entre l’1 de juliol del 2014 fins al 15 
de juliol del 2015. 

Començo fent un agraïment, com no podia ser d’al-
tra manera, als il·lustres diputats: com a membres de 
la Mesa, el senyor Albert Donés, secretari de la Mesa 
de peticions; a la il·lustre diputada senyora Carmen de 
Rivera, com a vicepresidenta també de la Comissió de 
Peticions. Als portaveus d’aquesta, i començo per or-
dre de major a menor: a la il·lustre diputada Glòria Re-
nom, i que em va precedir a la presidència d’aques-
ta comissió, amb una feina molt ben feta, en nom de 
Convergència i Unió; a l’Òscar Ordeig i la Núria Ven-
tura, tots dos portaveus de la comissió en nom del PSC 
de Catalunya; per Esquerra Republicana en Josep Cos-
conera, que ha estat un gran diputat en la tasca de la 
comissió. És evident que tots els portaveus han estat 
acompanyats de diputats o de diputades. Jo assenyalo, 
evidentment, els que han sigut els portaveus. També 
per part d’Iniciativa per Catalunya Verds, la senyora 
Lorena Vicioso, que com a persona jove ha fet una tas-
ca important a la comissió. I no podem oblidar, d’al-
tra manera, si no aquesta comissió no hauria tingut 
l’èxit, el treball enorme que ha fet, sense comptar amb 
la gestora de la comissió, la senyora Carme Alonso, i 
evidentment amb el nostre lletrat, el senyor Ferran Do-
mínguez, al qual dono les gràcies en nom de tots pel 
treball tan exhaustiu, tan ben fet, tan complet que han 
pogut portar a terme.

La Comissió de Peticions va ser establerta, com vostès 
deuen recordar, l’1 de desembre de l’any 2006, des-
prés que el nou Reglament del Parlament de Catalu-
nya, en vigor des de l’1 de gener del 2006, disposés la 
seva creació en l’article 60. L’article 60.8 del Regla-
ment indica que la Comissió de Peticions ha de pre-
sentar al Ple del Parlament una memòria anual de les 
seves activitats.

La memòria de la Comissió de Peticions que ara es 
presenta, d’acord amb l’article que acabo d’esmentar, 
recull les peticions tramitades de l’1 de juliol del 14 
fins al 15 de juliol del 15. La memòria de la Comissió 
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de Peticions recull un total de 75 peticions, 72 de les 
quals han estat closes, i 3 en tramitació en la data de 
tancament de la memòria. Aquestes 75 peticions pro-
venen de 8 escrits presentats en la novena legislatura, 
i 67 escrits presentats en aquesta desena legislatura.

Cal destacar, doncs, una sèrie de dades estadístiques 
amb relació a les peticions, especialment les diferents 
vies de procedència del conjunt de les setanta-cinc pe-
ticions que els comentava, recollides en la memòria. 
Vint-i-una procedeixen d’escrits presentats al registre 
del Parlament de Catalunya, cinquanta-quatre han es-
tat presentades a la web del Parlament per mitjà d’e-
peticions. Així, doncs, gairebé dues terceres parts de 
les peticions es presenten per mitjà del sistema d’e-pe-
ticions, i només una tercera part són peticions escrites. 
Aquesta proporció es va produir per primera vegada a 
la darrera memòria, i ara es torna a repetir. 

La procedència geogràfica està força repartida per tot 
el territori català, tot i que en aquesta memòria predo-
minen les del Baix Llobregat, el Barcelonès, per raons 
de població, i com a comarca amb un nombre elevat 
pel nivell de població seria el Gironès. Respecte a la 
naturalesa dels peticionaris, ens trobem que 46 petici-
ons pertanyen a homes; 23 peticions, a dones, i 6 peti-
cions, entre entitats o col·lectius. 

Per temàtica, cal destacar un augment de les peticions 
que reclamen reformes institucionals, i les peticions en 
l’àmbit de la fiscalitat i mesures econòmiques. S’han 
demanat un total de trenta-dos informes als departa-
ments competents de la Generalitat. Als departaments 
als quals més s’han sol·licitat els informes són: Econo-
mia i Coneixement, Territori i Sostenibilitat, Empresa 
i Ocupació. I val a reconèixer des de la comissió que la 
resposta de les conselleries ha estat ràpida en aquests 
informes, per tal de portar a terme el nostre treball.

I també voldria destacar que algunes d’aquestes peti-
cions, cedides també als grups parlamentaris..., n’hi 
han hagut algunes i de molt especials que els diferents 
grups parlamentaris les han presentades com a inicia-
tives parlamentàries. Algunes d’elles fins i tot han es-
tat aprovades, com poden ser –i poso un exemple per-
què, si no, ens hi estaríem molta estona– les qüestions 
de la salut mental. Un altre tema que ha entrat i que 
ha reeixit en aquest moment ha sigut tot el tema dels 
telèfons que la gent té com a gratuïts i no ho són de la 
Generalitat. Però bé, estem, doncs, en aquesta dinà-
mica d’acabar de perfilar-ho, i recordo també que el 
mateix Síndic de Greuges va presentar quelcom sobre 
aquesta qüestió.

Dit això, ho poso a la seva consideració. No és una me-
mòria que s’hagi de votar, però és una memòria que 
significa la preocupació dels nostres conciutadans, de la 
gent que viu a les comarques, que viu a l’entorn nostre, 
i que moltes vegades ens trasllada fins i tot el que po-
den ser iniciatives parlamentàries que a nosaltres, com 
a diputats o diputades, potser no ens han arribat, potser 
no ens n’hem adonat, però que ens en fan adonar-nos 
a través d’e-peticions. És una nova tecnologia impor-
tant. És cert, vull destacar que encara ens arriben, po-
quetes, però alguna petició manuscrita, però que pràc-
ticament la resta funciona amb les noves tecnologies.

Aquí s’acaba aquesta petició d’informe que em tocava 
en nom de la Mesa, de tots els portaveus i de tots els 
diputats, oferir-los en el si del Ple.

Paraules
de comiat com a diputada de M. Dolors 
Montserrat i Culleré

Dit això, il·lustres diputats i diputades, si m’ho perme-
ten, li vull demanar permís a la presidenta...

La presidenta

El té –el té.

M. Dolors Montserrat i Culleré

...del Parlament... No em vull emocionar, presidenta, 
ho intentaré. (Rialles.)

La presidenta

Ho tenim malament, perquè ja comences nerviosa. 
(Rialles.)

M. Dolors Montserrat i Culleré

Com que estem a l’últim Ple de la legislatura, i tot 
sembla indicar que el dia 27 de setembre hi hauran 
noves eleccions d’aquesta legislatura, que s’acaba molt 
de pressa, he pensat que una diputada que fa vint-i-set 
anys va entrar amb aquest carnet de diputada (l’ora-
dora el mostra) per aquesta porta havia de donar-los 
les gràcies... (L’oradora s’emociona. Aplaudiments.) 
Unes breus paraules.

La presidenta

Ara no la tornarem a aplaudir fins al final.

M. Dolors Montserrat i Culleré

No, no, no es tracta que m’aplaudeixin, eh?, de veri-
tat. Però vull donar les gràcies, presidenta, als Mos-
sos d’Esquadra, perquè els Mossos d’Esquadra sem-
pre han estat al servei de tots nosaltres, des de baix, 
a la porta, no solament saludant-nos, sinó vetllant per 
la nostra seguretat, la nostra i la de tots els convidats, i 
dels treballadors del Parlament de Catalunya. 

Vull donar les gràcies als uixers i les uixeres, perquè 
amb la seva amabilitat sempre que els he conegut, 
aquests vint-i-set anys (l’oradora s’emociona) –no puc 
parar, haig de respirar fort–, han fet un treball exqui-
sit, d’ajuda, de comprensió, de portar-nos papers, de 
fer-nos fotocòpies, d’estar sempre atents i amatents a 
allò que als diputats i diputades ens ha fet falta en ca-
da moment. 

Com que he tingut la sort de conèixer la casa des d’un 
punt de vista com vostès, i també des de la Mesa, com 
està la presidenta aquí al darrere asseguda, he conegut 
molt bé els treballadors del Parlament de Catalunya, i 
sé de la seva bona tasca. A ells els hem de donar tots 
les gràcies. 
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Al Departament de Comunicació. Veig el Pep allà 
dalt. Pep, gràcies, perquè tu ens has ajudat a tots nos-
altres perquè a casa nostra ens vegin que estem al Par-
lament treballant. Això també és important, Pep, o si-
gui que moltes gràcies, Pep. 

(Aplaudiments.)

Als gestors i gestores de les comissions, a tots i cadas-
cun dels lletrats que hem tingut. Sort d’ells n’hem tin-
gut per desenvolupar les nostres tasques. Moltes gràci-
es tant als gestors com als lletrats. 

A les secretàries generals, senyora Folchi, que tant 
aprecio... (L’oradora s’emociona. Remor de veus.) Sóc 
una burra, us ho ben prometo! (Rialles i aplaudiments.) 
Gràcies, senyora Folchi, per tot el que ha fet. I també 
al lletrat que la va precedir. 

A vostès, a tota la Mesa, i permeti-m’ho, presidenta, 
a totes les meses que he tingut al llarg d’aquestes vuit 
legislatures al Parlament de Catalunya.

A vostès, a tots els grups parlamentaris. Fantàstics, 
fenomenals, han treballat sempre. A vostès, il·lustres 
diputades i diputats; senyors diputats, els de la CUP, 
que sempre m’han dit: «Digui’ns “senyor diputat” o 
“diputat”.» També a vostès, moltes gràcies. (Rialles.) 
Perquè han sabut consensuar, hem sabut negociar, 
moltes vegades pel sí i d’altres vegades pel no, però 
aquest Parlament té un aire de màgia en què les coses 
arriben sempre a bon port. I, per tant, els vull donar 
les gràcies, evidentment, a tots.

I no em puc oblidar dels mitjans de comunicació. 
A tots els mitjans de comunicació i a tots els periodis-
tes que ens acompanyen. Als que estan a la casa i als 
que ens veuen a través de les imatges, gràcies. Perquè 
quan vaig tindre la confiança de la meva presidenta, 
l’Alícia Sánchez-Camacho, per tornar a ser portaveu, 
que ja ho havia sigut –no me’n recordo, la primera o 
la segona legislatura–, tenia uns mals de panxa que 
no s’ho poden imaginar. Sort en vaig tenir, de tots els 
mitjans de comunicació, que em van ajudar moltíssim 
a fer la tasca de portaveu primera, o portaveu del meu 
grup parlamentari.

I ara sí que m’han de permetre que faci un agraïment 
especial al meu grup parlamentari. Faig un agraï-
ment perquè vint-i-set anys de diputada ininterrompu-
dament en un parlament, mare meva! Quina confiança 
deuen haver hagut de dipositar en la Dolors Montser-
rat. I vull agrair la confiança, ja que tinc una presiden-
ta –gràcies–, a l’Alícia Sánchez-Camacho, per..., de 
veritat, Alícia, per la confiança que m’has demostrat 
des del primer dia. Jo et vaig conèixer que estava de 
vicepresidenta aquí, i tu parlaves des del faristol. I jo 
pensava: «Ai, caram!, una noia que ve sense papers.» 
I ho quadrava tot a la perfecció: pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa! 
Però feia una intervenció fantàstica i fenomenal. I, per 
tant, et vull donar les gràcies a tu, a tots els meus com-
panys diputats.

Jo vaig començar..., una regidora de poble, de Sant 
Sadurní d’Anoia, que entrava per aquella porta amb 
un grup de sis diputats. I ara marxo amb una alegria 
enorme. Us deixo dinou diputats. Gràcies, evident-
ment, a tots conjuntament, que això és una satisfacció 

personal, per mi un honor i un orgull com a diputada 
haver-vos pogut acompanyar.

Però no em vull oblidar de tots els tècnics que tenim, 
que no es veuen, que estan a baix en els despatxos tre-
ballant per a tots nosaltres, picant, fent-nos les iniciati-
ves, el telèfon, això, allò, «alerta aquella esmena, aque-
lla altra», «no et passis...», etcètera. Per tant, des d’aquí 
us vull agrair a tots el que heu fet per mi.

Em vaig presentar amb un lema: «L’únic compromís, 
el treball.» Crec que ho he aconseguit. He treballat 
moltíssim. Però, per a qui? Per a Catalunya. He treba-
llat moltíssim per a tothom, no he mirat mai el color 
polític de ningú, he obert les portes a tothom. (L’ora-
dora s’emociona. Aplaudiments.) Sóc al final d’un tra-
jecte i el trajecte arriba a un final, que és aquest. He 
viscut moltes vivències entre vosaltres, però moltes 
anècdotes, que el dia que tinguem temps, si us les ex-
plico, riurem a base de bé, eh? Moltes, moltes, moltes. 
Ha sigut satisfactori, i cada dia que he vingut a aques-
ta casa em sembla que és un dia nou, perquè cada dia 
aprenc una lliçó nova. Avui ho deia la diputada d’Es-
querra Republicana, i és cert: «Cada dia s’aprèn una 
lliçó nova en el Parlament de Catalunya.» Una lliçó 
ens la dóna la gent, ens la donen els territoris, les per-
sones, i l’altra l’acabem d’aprendre aquí, escoltant-vos 
molt atentament a tots vosaltres.

M’emporto un record inesborrable d’estima i conside-
ració que m’heu tingut cap a mi, però que, creieu-me, 
jo l’he tingut cap a tots vosaltres. M’emporto un record 
del cor que és com una medalla, no la deixaré anar 
mai –mai, mai. I m’emporto l’escut del Parlament, 
que em van donar de vicepresidenta, d’or... (L’orado-
ra s’emociona.) Però també m’emporto la senyera i la 
bandera d’Espanya. (Alguns aplaudiments i remor de 
veus.)

Ja acabo. No us penseu que per més emocionada que 
estigui, no és un adéu per sempre, és un a reveure, i 
que per molts anys ens puguem retrobar. Em troba-
reu fent campanya, com vosaltres, perquè encara seré 
diputada del Parlament de Catalunya, fins que no es 
configuri el nou Parlament.

Moltes gràcies a tots.

(Aplaudiments forts i perllongats.)

La presidenta

Suspenem la sessió fins a dos quarts de quatre.

La sessió se suspèn a les dues del migdia i sis minuts i 
es reprèn a dos quarts de quatre de la tarda i deu minuts. 
Presideix la presidenta del Parlament, acompanyada de 
tots els membres de la Mesa, la qual és assistida per la 
secretària general i els lletrats Esther Andreu i Fornós, 
Xavier Muro i Bas i Pere Sol i Ordis.

Al banc del Govern seu el president de la Generalitat, 
acompanyat de la vicepresidenta del Govern i titular del 
Departament de Benestar Social i Família i els consellers 
de Governació i Relacions Institucionals, d’Ensenyament, 
de Territori i Sostenibilitat i de Justícia.
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La presidenta

Es reprèn la sessió amb el punt de l’ordre del dia que és 
el debat i votació del Dictamen de la Comissió de Ben-
estar, Família i Immigració sobre el Projecte de llei del 
voluntariat.

Projecte de llei
del voluntariat (tram. 200-00013/10)

En primer lloc, i d’acord amb l’article 109.4 i 112.1 del 
Reglament, té la paraula, per presentar els treballs de 
la comissió, la il·lustre senyora Violant Cervera, que en 
va ser designada ponent relatora.

Violant Cervera i Gòdia

Moltes gràcies, presidenta. Vicepresidenta i conseller 
del Departament de Benestar Social i Família, dipu-
tats, diputades, en primer lloc permeteu-me una saluta-
ció molt i molt especial a tot el públic que ens acompa-
nya; en primer lloc, al director general d’Acció Cívica 
i Comunitària i a tots els membres del seu equip del 
Departament de la Direcció General d’Acció Cívica i 
Comunitària que l’acompanyen, i també al Félix Sa-
laverría com a responsable jurídic del departament. 
I també d’una manera molt i molt especial a totes –to-
tes– les entitats que avui esteu aquí, que esteu aquí ara 
i que heu estat amb nosaltres des del inicis del treball 
de la llei a partir, doncs, des del Govern de la Genera-
litat i després, amb posterioritat, en tots els treballs de 
ponència. Per tant, moltíssimes gràcies per estar aquí i 
per la feina que heu estat fent fins ara.

Suposo que parlo en nom de tots els grups parlamen-
taris –de fet, la meva primera intervenció és com a po-
nent relatora– si dic que agraeixo molt sincerament 
l’esforç de tots els serveis de la cambra a l’hora d’aju-
dar-nos a redactar aquesta llei, als serveis lingüístics, a 
la Margarida, la Núria, i especialment també als Ser-
veis Jurídics, al Lluís Soler, el nostre gestor, i l’Esther 
Andreu, la nostra lletrada, que ha estat sempre al nos-
tre costat intentant traduir d’una manera amb llenguat-
ge jurídic totes les nostres consideracions. Per tant, 
moltíssimes gràcies.

Com he dit, també moltíssimes gràcies a tots els com-
pareixents, els compareixents que, durant els dies dels 
treballs de la ponència, seixanta entitats que van estar 
entre nosaltres ens van estar acompanyant i ens van 
estar fent les seves consideracions que han servit per a 
les esmenes que tots els grups hem presentat i sobretot 
a l’hora de transaccionar les següents. Al director ge-
neral d’Acció Cívica i Comunitària per haver assumit 
el repte de fer una llei de voluntariat; sabíem que una 
llei de voluntariat és complicada, és complexa i la pro-
va és el que ens ha costat arribar a aquest text de con-
sens, i ells van assumir els reptes. I també, d’una ma-
nera molt especial, a la vicepresidenta, que ella sempre 
ha estat al nostre cantó, ens ha aconsellat, ha estat a la 
nostra vora solucionant-nos dubtes i donant-nos el seu 
suport absolutament incondicional.

I després permeti’m també, doncs, que faci un agraï-
ment molt especial als meus companys ponents d’aques-
ta ponència: al Pere, el Pere Bosch, d’Esquerra Republi-

cana, contundent sempre a l’hora de defensar els seus 
postulats i transigent, no obstant també, per arribar a 
acords; a l’Eva Granados, del Partit dels Socialistes, per 
la seva dedicació i treball constant i serè, per la seva bo-
na predisposició sempre al consens entre totes les parts 
implicades; a la Lorena, d’Iniciativa per Catalunya - Es-
querra Unida i Alternativa, per la seva defensa sempre 
constant, de la visió més inclusiva de la llei, i al Fernan-
do Sancho del PP i el Josep Maria Espejo, per les seves 
predisposicions, les seves bones formes, la seva gene-
rositat, també, a l’hora d’arribar a acords. Molta feina, 
moltes hores de treball de ponència; ens hem reunit for-
malment tres dies, però extraformalment moltíssimes i 
moltíssimes vegades, en solitari, conjuntament, amb la 
lletrada, amb les diferents entitats. Per tant, moltíssimes 
gràcies a tots.

Només un petit repàs de com és que hem arribat fins 
aquí. El passat 4 de setembre de l’any 2012 el Govern 
de la Generalitat inicia els treballs d’aquest avantpro-
jecte de llei i en aquell acord de Govern s’indica que la 
norma s’havia d’elaborar amb les entitats i federacions 
del món associatiu que en aquell moment estaven re-
presentades en el Consell de l’Associacionisme i el Vo-
luntariat. S’inicien llavors els treballs en ponència, sis 
dies de treballs en comissió amb les compareixences, 
seixanta compareixents, doncs, que ens han aportat ai-
xò que deia, tota la informació, que ocasionen 195 es-
menes, 195 esmenes presentades per tots els grups que 
han acabat amb totes les esmenes acceptades, trans-
accionades o retirades; per tant, la llei s’aprovarà, en 
aquest cas, sense haver mantingut en el Ple, doncs, 
unes esmenes. En qualsevol cas, els meus companys ja 
faran la valoració.

Quin és el marc legal, doncs, d’aquesta llei? L’Estatut 
d’autonomia. L’article 166.2 de l’Estatut d’autonomia 
que diu que correspon a la Generalitat de Catalunya la 
competència exclusiva en matèria de voluntariat que 
inclou, en tot cas, la definició de l’activitat, la regula-
ció i la promoció de les actuacions destinades a la so-
lidaritat i a l’acció voluntària que s’executin individu-
alment o per mitjà d’institucions públiques i privades. 
Nosaltres a Catalunya teníem una llei, vam ser pio-
ners a tot l’Estat amb una llei de voluntariat, era la llei 
de l’any 1991, que regulava, de fet, l’Incavol; aquesta 
llei va ser derogada l’any 2004 i hi va haver un intent, 
doncs, de fer una nova llei, que no va reeixir, i l’any 
2012 vam començar els treballs d’una nova llei.

Quins són els objectius bàsics de la Llei? Doncs, bàsi-
cament, definir el concepte de voluntari, de voluntariat, 
acció voluntària, associacionisme, entitats de volunta-
riat, regular el model català de voluntariat, divulgar, 
fomentar, reconèixer, protegir l’associacionisme i el 
voluntariat i donar-los el suport que es mereixen com 
a accions, com a agents de transformació social. Feina, 
molta feina, ens ha costat molta feina arribar a aquest 
acord, però avui n’estem satisfets.

La llei es divideix en quatre capítols. El primer capítol, 
doncs, que aborda les definicions i els àmbits d’aplica-
ció; el segon capítol, que aborda, doncs, les relacions 
entre els voluntaris, les entitats i els destinataris esta-
blint un marc de drets i deures, i els voluntaris entesos 
com aquells que participen en entitats de voluntariat, 
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que tenen programes de voluntariat; un capítol tercer 
que, en certa manera, ordena la governança, el Consell 
de l’Associacionisme i el Voluntariat, el Pla nacional, 
el Pla de formació i la creació d’un registre general 
d’associacionisme i d’entitats de programes de volun-
tariat, que entenem que pot facilitar la feina, doncs, de 
totes les administracions, i després, com a últim ca-
pítol, les mesures del foment de l’associacionisme i el 
voluntariat, i algunes disposicions transitòries.

Entenem, que a Catalunya hi ha hagut diferents for-
mes de voluntariat i, per tant, la llei el que fa és re-
gular un període de temps transitori perquè les admi-
nistracions deixin de tenir voluntaris i, per tant, les 
puguin fer les diferents entitats, o també el fet que els 
mateixos departaments puguin arribar cadascú a ajus-
tar segons els mateixos sectors, doncs, les seves pròpi-
es normatives.

Res més. Satisfacció –satisfacció–, agraïment, com 
no pot ser d’una altra manera, a tots els nostres com-
panys, i fins aquí la meva exposició.

Moltes gràcies.

La presidenta

A continuació passem a la intervenció dels grups parla-
mentaris per la defensa de els esmenes reservades. En 
primer lloc té la paraula l’il·lustre senyor Pere Bosch, 
en nom del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya.

Pere Bosch Cuenca

Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyores i senyors 
diputats, honorable consellera, amigues i amics repre-
sentants de les entitats, voldria començar amb una re-
flexió genèrica, si m’ho permeten, pertinent, per situar 
els termes del debat, i voldria fer-la en termes de va-
loració d’un país. Jo crec que hi han moltes formes, 
segurament que considerem tots plegats, de valorar el 
dinamisme, la potència d’un país. Podríem agafar, per 
exemple, fins a quin punt aquest país té creativitat i, 
en aquest sentit, segurament que tots plegats coincidi-
ríem que Catalunya excel·leix. Si contrastem respecte 
a altres països el nombre, per exemple, de patents o el 
nombre de revistes especialitzades que inclouen tam-
bé articles de catalans o catalanes, és evident que és 
un aspecte en el qual ens podem sentir orgullosos.

Hi ha una altra forma, també, de valorar-ho, i és a tra-
vés de la seva capacitat de sortir a l’exterior, de pro-
jectar-se a l’exterior, i, en aquest sentit, també podrí-
em fer, lògicament, una valoració positiva. Si tenim 
també en compte les exportacions de les empreses pe-
rò també la capacitat dels catalans i les catalanes ja 
des d’èpoques immemorials –això ho explica molt bé 
Pierre Vilar en el seu llibre sobre la Catalunya mo-
derna–, és evident que els catalans, a nivell definitori, 
a nivell identitari, hem sigut, hem tingut també sem-
pre una gran capacitat de projectar-nos a l’exterior, de 
sortir a l’exterior. Però hi ha un altre element que és 
el que voldria fixar la mirada avui, que és la seva ca-
pacitat per destinar una part del seu temps als altres: 
hi ha cada dia sis-cents mil catalanes i catalans que 

es lleven al matí pensant de quina forma poden ser-
vir els seus conciutadans i ciutadanes i que se’n van a 
dormir al vespre cansats, però, lògicament, orgullosos 
d’aquest temps que han esmerçat als altres. I nosaltres 
considerem que aquest és un dels millors patrimonis.

Segurament que podríem fer valoracions des de qual-
sevol perspectiva ideològica, però em permetran que 
ho fem nosaltres des d’un punt de vista de republica-
nisme, no hi ha res millor, des d’una perspectiva de 
valors de republicanisme, que veure com uns conciu-
tadans teus –sis-centes mil persones, estem parlant 
d’un contingent molt important–, fan aquest esforç 
quotidià, diari, per millorar la societat. I això ho po-
dríem trobar en moltes explicacions, segurament que 
en podríem trobar de caràcter antropològic, històric 
–probablement, Vicens Vives hauria fet una lectura 
antropològica, en la seva línia–, però em permetran 
que faci una reflexió des d’un punt de vista històric, 
perquè això s’ha esdevingut de forma tradicional. Si 
ens remuntem al segle XIX, ja fins i tot..., que a l’Estat 
espanyol hi hagués una llei d’associacions, els catalans 
havíem tingut la iniciativa de convertir-nos, de teixir 
associacions d’esquerres, de dretes, laiques, progres-
sistes, de tot tipus per cobrir àmbits que l’Estat o bé no 
cobria o ho cobria de forma deficient. I avui dia aquest 
potencial també s’expressa amb tota la seva potencia-
litat, amb tota la seva magnitud.

Davant aquest escenari la pregunta és molt ociosa i 
molt òbvia: és necessària una llei avant aquesta rea-
litat que ja funciona? Segurament que tots plegats, 
si repasséssim hemeroteques, arribaríem a conclusi-
ons contradictòries. Faig la reflexió següent. Vaig te-
nir l’oportunitat de debatre en el seu moment davant 
d’un diputat que en el seu moment va quedar conse-
ller, que comentava que no era necessari disposar 
d’una llei d’aquest tipus, i en aquest moment el diputat 
que es troba defensant aquesta posició segurament que 
estava a l’altre costat. Per tant, tots plegats hem tin-
gut en aquest aspecte posicions difícils de compren-
dre, contradictòries; probablement, també les entitats 
han compartit aquest escenari divers, però és veritat 
que avui ens trobem tots plegats amb una llei i amb un 
projecte de llei que hem de debatre.

Si és necessari ha de ser, lògicament, per millorar allò 
que tenim, no per entorpir, i és en aquest sentit que 
hem intentat orientar, el nostre grup parlamentari, les 
nostres esmenes i aportacions en una triple línia, és a 
dir, de quina forma podem contribuir que aquestes sis-
centes mil persones, homes i dones del nostre país, 
puguin tenir més suport, més mecanismes per poder 
desenvolupar la seva tasca. Nosaltres creiem que ha de 
ser a través de tres instruments, i és a partir d’aquests 
tres que hem intentat, ho repeteixo, orientar les nostres 
esmenes.

Primera, millorar els mecanismes de participació, és 
a dir, que es puguin sentir més protagonistes de l’ac-
ció voluntària tant a nivell de les seves entitats com 
del conjunt del país, a través del Consell Nacional de 
l’Associacionisme i del Voluntariat. En segon terme, 
facilitar la tasca a les entitats; és a dir, no hi ha mi-
llor instrument per afavorir el voluntariat, per afavo-
rir les feines de les entitats que fer que la seva acti-
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vitat diària sigui més senzilla, menys burocratitzada, 
amb menys presència de l’Administració pública, sim-
plement per donar recolzament a la seva tasca diària. 
I, en tercer lloc, un element molt important que les en-
titats ens reclamaven en les seves intervencions, que 
és blindar, protegir allò que considerem tots plegats 
que és un model d’èxit, que és el model català de vo-
luntariat, que és un model teixit sobretot a través de 
les entitats, que intenta preservar aquest espai d’intro-
missions i que, en definitiva, el que fa és creure en la 
societat civil i no en el dirigisme de les mateixes ad-
ministracions.

Anem a pams, el primer aspecte, hem intentat orientar 
una part de les esmenes en el sentit de millorar, d’in-
cloure un instrument que al nostre entendre és potent 
però que té aspectes a millorar, i el fet de la mateixa 
confecció de la llei ens sembla que ens ho demostra, 
que és el Consell Nacional, bàsicament, ampliant el 
ventall d’entitats que hi poden ser representades, mi-
llorant els mecanismes, també, d’eleccions i, en defini-
tiva, situant també més instruments perquè la seva tas-
ca pugui ser desenvolupada amb molta més plenitud.

Segon aspecte: hem intentat facilitar la tasca de els en-
titats. I de quina forma ho hem fet? Doncs, intentant 
també aprofundir un aspecte que hem anat treballant 
en els últims mesos a través de diferents mocions, i 
vull comentar un dels temes claus, que la ponent re-
latora sap que ha estat una de les obsessions d’aquest 
diputat, que ha estat, precisament, el tema de crear un 
registre general d’entitats. Què tenim en aquests mo-
ments? Doncs, tenim una realitat molt complexa que 
fa que moltes entitats hagin de destinar una bona part 
del seu temps a tramitar subvencions i a fer tasques 
molt feixugues. I aquí creem un instrument nou, que 
és un registre general d’entitats que ha de ser com-
partit pel conjunt d’administracions de Catalunya i 
que ha de permetre que totes les entitats només hagin 
de penjar d’aquest instrument i només sigui necessa-
ri inscriure’s en aquest instrument per poder, a partir 
d’aquesta eina, disposar d’una finestra única d’entitats.

Això té un potencial enorme, si el que acabem conso-
lidant, i l’objectiu de tots plegats és construir un país 
nou, ho hem de fer a través d’una reforma en profun-
ditat de l’Administració, vol dir que hem d’evitar que 
les entitats hagin de trucar a la porta de l’ajuntament, 
la porta de la diputació i la porta de la Generalitat per 
fer reiterades, moltes vegades, gestions que no tenen 
cap tipus de sentit. I això hem de fer-ho també coor-
dinant millor els tràmits, coordinant millor les convo-
catòries, intentant, en definitiva, ho repeteixo, que les 
entitats es pugui dedicar a allò que ha de ser la seva 
tasca principal: a formar, a crear voluntaris i a millo-
rar la societat, però no a destinar persones, com des-
tinen algunes entitats, específicament a tramitació de 
subvencions.

I l’últim aspecte és el tema de defensar el model català 
del voluntariat, i aquí la veritat és que hem passat d’un 
extrem a l’altre. Teníem un text original en el qual par-
làvem que cap administració podia desenvolupar pro-
grames de voluntariat. Nosaltres hem intentat buscar 
un terme mitjà. Un terme mitjà, en quin sentit? Doncs, 
a través de l’instrument que ja tenim, que és el consell. 

I a través de l’entitat..., de l’Administració, que té com-
petències exclusives a través de l’article 166 de l’Esta-
tut d’autonomia, el que hem procurat és que hi hagi un 
control d’aquelles males pràctiques que es fan tant des 
de les empreses privades com també des de les admi-
nistracions. I en aquest sentit hem intentat incorporar 
en aquesta disposició addicional segona un mecanisme 
per regular i per fer que realment el motor principal 
del voluntariat siguin les entitats i no les administraci-
ons, i que siguin les administracions les que en darrer 
terme, si en el seu municipi no hi ha cap entitat que pu-
gui fer aquesta tasca i és absolutament imprescindible, 
facin tasques de voluntariat. Però ho repeteixo: la pri-
mera opció ha de ser, al nostre entendre, aquesta.

No hem aconseguit alguns aspectes que nosaltres con-
sideràvem importants. Tampoc hi havia consens amb 
les entitats, i per tant no hem insistit en aquest aspecte. 
Nosaltres volíem que hi hagués un salt endavant, i en-
tenem, segurament, que en el futur anirem en aquesta 
via, a nivell del que és la valoració com a mèrit de les 
tasques de voluntariat. Altres països ho han fet. Nos-
altres pensem que és absurd que en determinades con-
vocatòries, com les que poden succeir, per exemple, 
en un ajuntament a nivell d’accés a una plaça de polia 
local, no es pugui tenir en compte que una persona ha-
gi estat dos anys desenvolupant per exemple una tasca 
de voluntariat com a ADF o a la Creu Roja, o altres 
instruments. És evident que és un element potencial. 
I si ens creiem que té importància des d’un punt de 
vista de formació, de treball per a la societat, d’altru-
isme, aquesta tasca de voluntariat, el més lògic, el més 
pertinent, al nostre entendre, és que avancem cap a un 
model en què això sigui valorat. Perquè ho repeteixo: 
és un potencial per a una societat. I una societat que es 
vol justa, una societat que vol aprofitar tot el potencial 
de la seva creativitat, en definitiva, el que ha de fer és 
introduir-ho com a mèrit. Tampoc ens n’hem sortit en 
el tema dels crèdits universitaris.

Però, en definitiva, el que sí que entenem –i vaig aca-
bant– és que el resultat final és positiu. En aquest sen-
tit, haig de felicitar, i no tinc per costum fer-ho, la po-
nent relatora. Em sembla que ha fet una feina ingent. 
Fins al darrer instant, fins al darrer moment, hem 
transaccionat, hem arribat a acords, amb molt de dià-
leg també de forma simultània amb les entitats. Al 
principi, doncs la veritat és que era una tasca compli-
cada, perquè hi havien sensibilitats molt diverses, però 
em sembla que el resultat final permet allò que volíem 
nosaltres i que comentava al principi de la intervenció, 
que és que avui puguem sortir d’aquí donant al Govern 
un instrument potent, però sobretot fent que aquestes 
600.000 persones es llevin al dematí sabent que tenen 
no només el recolzament, sinó també el reconeixe-
ment, del conjunt de la societat.

Moltes gràcies, senyores i senyors diputats.

(Aplaudiments i crits de «Molt bé!»)

La presidenta

A continuació té la paraula, en nom del Grup Socialis-
ta, la il·lustre senyora Eva Granados.
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Eva Granados Galiano

Gràcies, presidenta. Consellera, diputats i diputades..., 
una salutació molt cordial a totes les persones que ens 
acompanyen, que representen entitats del voluntariat; 
entitats, associacions, que han estat, heu estat, molt 
presents en les tasques d’aquest Parlament en l’ela-
boració de la llei que avui sotmetrem a votació i que 
aprovarem per unanimitat, perquè tots els grups n’hem 
retirat les esmenes i hem pogut negociar fins a l’últim 
minut.

Deixeu-me que faci un primer capítol d’agraïments, 
perquè crec que en aquest cas els serveis de la cambra 
–la lletrada, l’Esther Andreu; el gestor, el Lluís Soler; 
la Margarida Sanjaume...– han fet una feina ingent. 
Ens han aguantat, fins i tot, algunes vegades. Han es-
tat capaços de traduir a un llenguatge jurídic el que era 
fruit d’un consens de moltes hores de diàleg. I crec que 
podem presentar, doncs, un text articulat, que té sentit 
i que és útil per a les persones que l’han de fer servir, 
que són les persones voluntàries i les entitats del nos-
tre país.

També un reconeixement de la feina, en primer lloc, 
de la Violant, que ha estat una gran ponent relatora 
d’aquesta llei, que ens ha ajudat a tots a facilitar els 
acords, i jo crec que ha fet una gran tasca com a dipu-
tada. I a la resta de companys: a la Lorena, al Pere, al 
José María i també al Fernando, que hem estat capa-
ços entre tots de poder tirar endavant aquesta llei.

I també deixeu-me que, per la part que em toca, des 
del Grup Parlamentari Socialista i des del Partit dels 
Socialistes, faci una menció de la Rita, de la Nèlia, 
de l’Anju, que m’han ajudat en el dia a dia, i també de 
moltes persones del partit que, des dels ajuntaments, 
des de les entitats, des de les sectorials del partit, tam-
bé han fet possible..., doncs com el Germán, l’Espe-
rança, el Raül, la Raquel, l’Abel, el Guillem, la Carme 
i moltes altres persones que han estat també acompa-
nyant-me en l’elaboració de les esmenes, i professors 
de dret laboral. Sabeu que al Grup Parlamentari So-
cialista el que el preocupava d’aquesta llei, a part de 
tot el que diré a continuació, era que no hi hagués una 
ingerència en el mercat laboral. Sabem que són mo-
ments complicats i que aquestes males pràctiques es 
produeixen. I, per tant, era un objectiu, també, per a 
nosaltres.

La llei la vàrem començar..., en vam fer el debat a la 
totalitat el 9 d’abril. Han passat gairebé un any i qua-
tre mesos, entre una cosa i l’altra. Han estat moltes 
compareixences. I jo crec, i així ho vàrem traslladar a 
la ponència, que tenia sentit tenir una llei de volunta-
riat si era una llei fruit de l’acord de les persones que 
l’havien d’aplicar. I aquí sabíem que hi havia diferents 
visions d’inici i una confluència de visions al final. I jo 
crec que aquesta és la tasca per la qual tots ens hem de 
felicitar. Fins i tot n’ha canviat el títol: va entrar com 
a «Llei del voluntariat» i surt com a «Llei del volun-
tariat i de promoció de l’associacionisme». Així que 
crec que hem complementat, hem ajustat i hem aclarit 
el text que ens va arribar del Govern. 

Per tant, donar les gràcies als grups, a les entitats i als 
professionals de la cambra.

Vull, en els dos minuts que em queden, dir els cinc te-
mes que considero que són importants..., que hem con-
tribuït també, el Grup Socialista, perquè pogués veure 
la llum aquesta llei. En primer lloc, i ha sortit a totes les 
ponències, que fos una llei inclusiva, eh? Aquesta és la 
constatació que vam tenir quan van començar les com-
pareixences i vèiem que hi havia un perfil d’entitats que 
tenia unes necessitats i un altre perfil d’entitats que vo-
lien que les seves també hi fossin reflectides. I jo crec 
que amb el capítol de definicions que hem pogut pactar 
a la llei, amb els àmbits d’interès general, que donen 
aquesta flexibilitat a les entitats de diferents sectors per-
què puguin ajustar als seus referents a nivell de l’Ad-
ministració pública les seves característiques, crec que 
garantim aquesta inclusió i aquesta flexibilitat. A més, 
aquest capítol, que nosaltres vam introduir com un nou 
capítol d’associacionisme..., i que ara fins i tot s’ha fu-
sionat amb el de voluntariat, i que permetrà més enda-
vant fer una nova llei de promoció de l’associacionisme.

El tema del capítol laboral que comentàvem. Nosal-
tres estàvem preocupats perquè la llei no tenia un dic-
tamen del Consell de Treball, Econòmic i Social. Els 
professors de dret laboral ens van dir que aquesta llei 
no podia solucionar amb un article que no hi hagués 
ingerència i que, per tant, no hi hagués un prestamis-
me o una relació laboral encoberta. I, per tant, és la 
inspecció laboral. Però crec que, de manera transver-
sal, i sempre on hem pogut, a la llei es tracta de fer 
aquest blindatge perquè no hi hagi una substitució de 
llocs de treball per treball voluntari.

El tercer bloc que també vull ressaltar té a veure amb 
la governança. Crèiem que una política pública, com ho 
és també la promoció de l’associacionisme, necessita-
va aquest registre que hem aconseguit acordar; aquest 
Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat, que tin-
drà suficient capacitat després en el reglament per des-
plegar..., també el Pla d’associacionisme, el pla de for-
mació i l’informe que s’haurà de fer de manera anual.

El capítol de recursos. També ho vam dir en la lectura 
a la totalitat: és una llei que venia sense memòria eco-
nòmica i que se’n va del Parlament sense memòria 
econò mica. Per tant, hem fet el possible perquè en el 
seu articulat hi hagi aquesta obligació per part de les 
administracions que hi tenen competències de dedicar 
recursos a aquesta promoció i als programes de volun-
tariat. Acabo, presidenta. 

I, per tant, ara sí que us toca a vosaltres. Us ho deixem, 
els grups parlamentaris..., de collar el Govern perquè 
els pressupostos tinguin reflectits, també, els recursos 
que necessita no només una llei, sinó també els recur-
sos que l’han d’acompanyar per fer-la realitat.

I, per últim, aquest model català que tots compartim, 
que és el de les associacions i les entitats sense afany 
de lucre..., i la compatibilitat amb el nostre Estatut, 
que també diu que les administracions públiques, si 
són bones pràctiques, també poden dur a terme el vo-
luntariat.

Aquestes han estat les aportacions, i crec que ens hem 
de felicitar totes i tots pel text que avui aprovarem.

Gràcies.

Fascicle segon



Sèrie P - Núm. 119 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 23 de juliol de 2015

PLE DEL PARLAMENT, SESSIÓ NÚM. 58.3  42

La presidenta

A continuació, en nom del Grup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya, té la paraula l’il·lustre senyor 
Fernando Sánchez.

Fernando Sánchez Costa

Honorable presidenta, honorable consellera, entitats 
que ens acompanyeu i que heu estat amb la vostra for-
ça al darrere de l’inici, després del desenvolupament i 
de la culminació d’aquesta llei, perquè en algun mo-
ment que la cosa semblava que podia encallar-se vau 
empènyer per acabar-la de realitzar, jo voldria comen-
çar... (Adreçant-se a la presidenta.) Tenim, al final, 
cinc minuts, només, o set? (Pausa.) Perfecte. Bé, cinc. 
Com ha començat el diputat d’Esquerra Republicana, 
una mica semblant; fixi-s’hi, senyor Pere Bosch.

La presidenta

En té deu.

Fernando Sánchez Costa

És que és una mica...

La presidenta

Sí, sí.

Fernando Sánchez Costa

D’acord –d’acord. Jo crec que ella... Bé.

La presidenta

Ja està.

Fernando Sánchez Costa 

N’utilitzaré set. (L’orador riu. Remor de veus.) Clar 
–clar–, tu n’has fet cinc, veritat? Bé, jo faré..., entre-
mig, set.

I voldria començar amb una pregunta que ell feia, que 
és: quin és el principal capital d’una societat? On rau la 
seva primera riquesa? Quin és el fonament del seu futur 
econòmic i social? I la resposta em sembla que és dona-
da pel capital humà, que té molt a veure amb el capital 
social. És a dir, els valors, les capacitats, els coneixe-
ments, que tenen les seves persones, i com saben teixir 
xarxes estables que fomentin i potenciïn aquestes capa-
citats de què parlàvem. I això té molt a veure amb el vo-
luntariat, i això té molt a veure amb l’associacionisme.

I això té a veure amb una cosa molt interessant, que 
a més a Catalunya en som especialistes. I parlava el 
diputat Pere Bosch que es remuntava segles enllà. Però, 
bé, sigui quan sigui, a Catalunya és veritat que som es-
pecialistes en aquest tema de teixir entitats i relacions 
humanes gratuïtes i immediates, malgrat el que tants 
cops es diu del nostre caràcter. Però nosaltres sabem 
crear relacions humanes gratuïtes, immediates, que 
van més enllà d’aquella divisió clàssica entre l’Estat i 

el mercat. Tenim l’Estat i el mercat. Doncs més enllà 
de l’Estat i el mercat hi ha una tercera dimensió, que 
és primera a l’Estat i al mercat, que és la dels vincles 
humans, la del primer encontre, la donació gratuïta, no 
contractual, que neix de forma natural. I de la qualitat 
d’aquest tercer sector, que aquí està representat, de la 
qualitat d’aquesta tercera dimensió, que no és estat ni 
mercat, sinó que són relacions lliures però no lucrati-
ves, en depenen al final l’Estat i el mercat. I si tenim 
un sector, un tercer sector, que en el fons és el primer, 
fort, potent, al final tindrem un estat que també funci-
onarà bé i un mercat més humà. De fet, fixin-se que el 
que se’n diu el «tercer sector» en realitat és el primer 
sector. Perquè és que nosaltres, les persones, naixem en 
aquest sector. La família és la primera xarxa gratuïta, 
lliure, no lucrativa i no del mercat. Per tant, em sembla 
que és un tema molt important, és un tema cabdal per a 
qualsevol societat, que jo m’alegro que hi haguem tro-
bat el consens en aquesta llei. 

Vull agrair la feina feta, sobretot, a la relatora, a la Vio-
lant Cervera, a la qual jo la veritat és que li desitjo que 
estigui aquí en el Parlament en el futur. Però, si no, a 
la Unió Europea, vostè, com a negociadora, pot tenir 
un futur espectacular, perquè en aquestes reunions ma-
ratonianes que hem tingut, quasi com això de l’Euro-
grup..., ha estat espectacular, això. Per tant, felicitats. 
I també als companys que hi han participat. El senyor 
Pere Bosch, amb la seva, diguem-ne, lucidesa, sempre 
una mica àcida, que li dóna aquest perfil peculiar. Però 
lucidesa, al cap i a la fi. (Rialles.) I banyolina, a més. 
Per tant, especialment valorada per mi. L’Eva Grana-
dos, sempre treballadora, rigorosa, infatigable. La Lo-
rena Vicioso, hàbil defensora dels seus arguments, que 
hi creu fermament, a vegades d’una manera que m’ha 
fet molta gràcia, utilitzant..., tocant el punt sensible dels 
altres. O sigui que... I al José María Espejo, intel·ligent, 
i jurista il·lustre i pragmàtic. És a dir: «Hem d’arribar a 
un acord. Doncs, aquí, escolta’m...»

Per tant, jo crec que hem fet molt bona feina. Ens ha 
costat. Hi hem passat moltes hores. És que ha estat 
molt curiosa, aquesta llei. Consellera, vostè l’ha seguit 
des de, suposo, molt a prop, però una mica des de la 
barrera. Una llei que quan ens va arribar eren disset 
punts, que jo vaig dir: «Mira que bé, una llei simpàti-
ca, una llei d’un tema maco, d’un tema positiu.» Des-
prés, ha estat complicadíssim. O sigui, ha estat quasi 
com l’Estatut de Catalunya, deia algú. (Rialles.) O si-
gui, aquí hem negociat frase a frase.

Però, bé, al final jo haig de dir... Ja m’he perdut una 
mica. Perdó, eh? (L’orador riu.) Al final, jo haig de 
dir que nosaltres hi votarem a favor, malgrat que no és 
exactament la nostra llei. És a dir, jo tampoc voldria 
que això..., en el futur es digués: «Bé, una llei absolu-
tament aprovada per tots, la llei del consens...» Sí, és 
una llei aprovada per tots, perquè és una bona llei, po-
sitiva. Però nosaltres l’hauríem fet una mica diferent. 

Clar, la primera qüestió que ens preguntem és: en 
aquesta relació lliure, que és l’essència del voluntariat, 
tan gratuïta, hi posem lleis? Perquè justament el vo-
luntariat és com el contrari de la llei; vull dir que és la 
relació i el vincle absolutament gratuït. I aquesta era 
la primera qüestió.
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Però en qualsevol cas les entitats ens ho demanaven, 
algunes entitats, sobretot, i, per tant, nosaltres hem 
pensat: «Bé, ens podem rentar les mans o dir: “Mira, 
si ens ho demanen, impliquem-nos-hi, intentem que 
surti el millor possible, llimem el redactat perquè esti-
gui el més proper possible i perquè pugui sortir.”» És 
la millor llei? Al nostre entendre, no és la llei perfecta, 
però és la millor llei que podia sortir amb consens, per 
unanimitat, d’aquest Parlament.

Jo no veig clara, encara, una certa dinàmica com una 
mica contractualista que hi ha a la llei; per exemple, 
no ho veig clar. Perdonin, però no veig clar que una 
persona que rep el voluntariat tingui el dret a avaluar 
–a avaluar– el voluntari que l’atén. Jo això no ho veig 
clar com a dret fonamental, perquè, bé, vull dir són re-
lacions lliures, i tu no tens dret a avaluar l’altre, el teu 
amic, si vols.

Però, en qualsevol cas, ha sortit una llei positiva, su-
ficientment àmplia, perquè tothom s’hi senti còmode 
–i ha costat molt, això–, suficientment concreta per-
què serveixi per a alguna cosa i tingui eficàcia –aca-
bo–, i estableix un marc jurídic clar amb una garantia 
d’actuació per als voluntaris, amb un quadre d’actua-
ció també clar per a les entitats, que és important, i 
amb una tècnica legislativa molt minuciosa. Si algú 
vol fer desconstrucció legislativa, és molt interessant, 
perquè pot dir: «Mira, aquí van posar això, perquè lla-
vors això permet que aquestes entitats...» Bé, doncs, 
és una tècnica legislativa molt minuciosa, molt inte-
ressant i que ens permet fer una llei de la qual ens pu-
guem servir orgullosos.

Gràcies, presidenta. I felicitats, també, a les entitats.

La presidenta

Té la paraula, en nom del Grup Parlamentari d’Inicia-
tiva Verds - Esquerra Unida i Alternativa, la il·lustre 
diputada senyora Lorena Vicioso.

Lorena Vicioso Adria

Gràcies, presidenta. Bona tarda a totes i tots. Bé, em 
permetràs, Violant, que també parli dels companys 
que hem compartit durant tantes hores aquesta llei, 
no? Bé, parlar primer de tu, o sigui, perquè jo crec que 
s’ha de reconèixer la feina que has fet, tota la convicció 
per trobar els punts d’unió de totes les idees i les peti-
cions que ens arribaven –i, per tant, jo crec que això 
s’ha d’agrair–, i per generar aquest consens que avui 
crec que tenim avui, i considero que és una feina molt 
ben feta, no?

També donar les gràcies al diputat Pere Bosch –coin-
cideixo amb la Violant– per la seva contundència en 
la defensa de les seves esmenes, que a vegades coin-
cidim, i avui no hem coincidit en una, però li agraei-
xo també la seva contundència, no només en les seves 
idees, sinó també fetes a les seves esmenes.

A l’Eva Granados, també, per fer-ho fàcil tot, per sim-
plificar-ho tot, però també li he de dir, com li he dit 
moltes vegades, que en una llei no sempre s’ha de treu-
re tot i s’ha de simplificar tot, perquè, si no, ens que-

dàvem gairebé sense llei. Però gràcies per fer-ho tot 
més fàcil.

Al Fernando Sánchez, pel seu humor, jo crec, combi-
nat, precisament, combinat, amb el senyor José Ma-
ría Espejo, que en aquell debat on tothom ens ficàvem, 
no?, constantment en debat de coses, un posava l’hu-
mor i l’altre posava la serietat d’arribar a consensos 
com més aviat millor.

A la lletrada Esther Andreu, també, per aquelles dis-
cussions eternes que hem tingut sobre el sentit jurídic 
i el sentit polític de les coses, i que li agraeixo també 
molt aquestes discussions, i que he après moltíssimes 
coses. I també al gestor Lluís Soler, per tenir la santa 
paciència que ha tingut amb tots nosaltres fins fa gai-
rebé una hora. Per tant, gràcies a tots vosaltres.

Començo també sumant-me a les salutacions que feia 
la Violant al començament, i saludar totes les persones 
que avui ens acompanyen aquí, al Parlament. Donar 
les gràcies també a totes entitats que han participat, a 
la Federació de Voluntariat i a la Xarxa d’Associacio-
nisme de Catalunya, per la seva insistència per arribar 
a un bon port en aquesta llei i per aportar totes les pe-
ticions que calia per complementar aquesta llei.

Ara fa uns mesos arribava fins aquí aquesta proposi-
ció de llei, i ahir recordava la meva intervenció quan 
començàvem a tramitar aquesta llei. Hi havien dues 
qüestions que per nosaltres eren molt importants a 
l’hora de tramitar la llei. Una era perquè sorgia la ne-
cessitat, perquè nosaltres no teníem una llei i, per tant, 
quedàvem subjectes a una llei estatal que permetia o 
permet, precisament, la confusió que un treballador 
d’una entitat també pogués combinar hores de volun-
tariat, i que, amb aquesta llei, la nostra, gràcies tam-
bé a les nostres aportacions a aquesta llei, queda clar 
que qualsevol persona que tingui una relació laboral 
amb l’entitat no faci a la vegada de voluntariat amb les 
mateixes funcions o similars dins de la mateixa enti-
tat; llei estatal que permetia, sense límits, que les ad-
ministracions públiques puguin disposar de voluntaris 
amb criteris, crec jo que poc clars, de quines són pre-
cisament les seves feines a desenvolupar. I, per tant, 
sense cap control de funcions, i, per tant, el perill que 
això suposa de la substitució de llocs de treball o de la 
substitució de serveis d’uns deures que tenen les ad-
ministracions públiques, com són els serveis socials.

Crec que amb aquesta llei queda clar que l’acció vo-
luntària no pot substituir cap feina, i això és una es-
mena que nosaltres incorporàvem a petició també dels 
sindicats que van venir a comparèixer a la comissió, 
tant UGT com Comissions. Però, per l’altra banda, 
queda, per nosaltres, una petita escletxa oberta perquè 
les administracions puguin desenvolupar programes 
de voluntariat.

He de dir que nosaltres no donarem suport a aquesta 
transacció que s’incorpora a la llei, però també he de 
dir que no ha estat per manca d’insistència ni per man-
ca, no?, d’intentar trobar punts en comú, perquè això no 
succeís. Per tant, no vull que us quedeu amb la meva 
abstenció dins d’aquest punt, perquè trobo que s’ha ar-
ribat a un bon port, i que és que aquesta excepcionalitat 
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que una administració pública pugui tenir voluntariat 
la valorarà tant el consell com el departament.

Tenia cinc minuts o deu? (Veus de fons.) Bé, sí, em que-
den moltíssimes coses per dir, perquè la veritat és que no 
he dit gairebé res. Agrair molt la participació de totes les 
entitats en aquesta llei i, per tant, o sigui...

Gràcies.

La presidenta

A continuació té la paraula l’il·lustre senyor José Ma-
ría Espejo-Saavedra, en nom del Grup Parlamentari 
de Ciutadans.

José María Espejo-Saavedra Conesa

Gracias, presidenta. Señoras y señores diputados, ho-
norable consellera, personas que desde el público nos 
escuchan, representantes de entidades y también mu-
chos de ellos voluntarios, hoy, por fin, vamos a aprobar 
la Ley del voluntariado, y también de fomento del aso-
ciacionismo. Y digo «por fin», porque en realidad des-
de el principio no estuvo nada claro que esta ley fuera 
a salir adelante, dados, a nuestro juicio, los enormes 
problemas técnicos que planteaba y que no estaban en 
aquel momento en absoluto resueltos en el proyecto de 
ley que presentó el Govern. Y también porque había 
una cierta falta de consenso entre las entidades, como 
pudimos comprobar en las comparecencias, y los co-
lectivos afectados.

Pues, bien, más allá de lo anterior, se ha de recono-
cer, sin duda, que, entre otras muchas cosas, el esfuer-
zo de la ponente relatora, Violant Cervera, y la volun-
tad de consenso mostrada también por todos los demás 
compañeros miembros de la ponencia, así como, por 
supuesto, la colaboración de las entidades y de los pro-
pios voluntarios, han hecho posible que hoy, por fin, es-
ta ley pueda ver la luz antes de que acabe la legislatura, 
justo un momento antes, y que lo haga con un consenso 
casi total en su contenido.

Vistas las demandas de las diferentes entidades del vo-
luntariado, con sus diferentes necesidades y sus dife-
rentes tipologías, así también como las diferentes nece-
sidades de las propias personas voluntarias, creo que 
era conveniente disponer de un marco normativo que 
diera amparo a una actividad que, por una parte, es tan 
frecuente, afortunadamente, y, por otra parte, tan im-
portante como el voluntariado.

Pero este proyecto de ley, que así se llamaba, Proyec-
to de ley del voluntariado, como decimos, se presentó, 
por así decirlo, a nuestro juicio, cojo. Se presentó con 
un título que no hacía extensivo el mismo a una reali-
dad en la que también se proyecta el trabajo desintere-
sado de muchas personas, como es el asociacionismo, 
y que ya desde el cambio del título que se le dio en la 
ponencia, se propone también regular y fomentar.

Y han sido las aportaciones de las entidades del volun-
tariado –muchas de las cuales están hoy aquí presen-
tes– las que han enriquecido y, de hecho, en muchas 
ocasiones, directamente han elaborado textos que la 
ponencia ha asumido como propios. Y eso hace que es-

ta ley, ahora sí –ahora sí–, pueda ser una ley aceptada 
por una mayoría amplia del sector.

Por nuestra parte –y ya lo he dicho–, agradecemos el 
enorme trabajo, a veces, entre cierta tensión, normal 
y, además, comprensible, de Violant, así como la vo-
luntad de consenso, tanto de ella como de Pere Bosch, 
de Eva Granados, de Lorena Vicioso... Lorena, soy..., 
aparte de ser serio, también soy..., si nos vemos fuera, 
ya verás como no soy tan serio. (Remor de veus i ria-
lles.) Hombre, lo digo para..., no sé, con más gente. 
(Remor de veus i aplaudiments.) En fin... Y de Fernan-
do Sánchez, por supuesto, que, aparte de ser una per-
sona también con mucho humor, es una persona con 
un rigor intelectual que muchos quisieran para sí mis-
mos, entre ellos, yo. Hasta... En fin, y ha habido mu-
cho fair play parlamentario, y ojalá muchas más cosas 
–ojalá muchas más cosas– en este Parlamento fueran 
así. Eso es lo que yo sinceramente desearía.

Cuando este proyecto de ley se presentó en el Parla-
mento, las críticas principales que nosotros le hicimos, 
desde nuestro grupo parlamentario, eran dos: por un 
lado, era que no gozaba de un consenso, como míni-
mo, amplio del mundo del voluntariado, y, la segunda, 
que además era una consecuencia de esa primera crí-
tica que le hacíamos, era que pretendía regular en una 
sola norma y con un solo modelo una realidad que era 
tremendamente heterogénea. El simple cambio de títu-
lo, como lo decimos, empezó a desenredar la cuestión, 
y se pasó a llamar Ley del voluntariado y de fomento 
del asociacionismo, y eso dio la clave para que, dentro 
del articulado, algunos grupos hicieran propuestas que 
hay que reconocer que desatascaron esta cuestión di-
ferenciando varios conceptos: entidades de voluntaria-
do, programas de voluntariado y asociacionismo. Esto 
creo que empezó a desenredar una cuestión que estaba 
durante mucho tiempo enquistada y, a partir de aquí, 
voluntario solo podía considerarse aquel que partici-
pa en programas de voluntariado que desarrollan en-
tidades sin ánimo de lucro, con programas específicos 
de voluntariado. A partir de esos conceptos es donde 
realmente cobra sentido el resto de la ley, que desarro-
lla todo lo que envuelve a las entidades, a los volunta-
rios y a los destinatarios del voluntariado así definido.

En nuestro grupo, eso sí, no ocultamos un temor, y es 
el temor de que esta ley se quede en un brindis al sol. 
Y no lo podemos ocultar, ese temor. ¿Tiene ello que pa-
sar obligatoriamente? No lo creemos así, no tiene por 
qué pasar, pero eso dependerá del compromiso de los 
poderes públicos en su aplicación y fomento.

En este sentido, nosotros agradecemos que se haya 
transaccionado una enmienda nuestra que contenía un 
mandato expreso a los poderes públicos de Cataluña, 
y los poderes públicos de Cataluña no es solo la Gene-
ralitat de Catalunya, sino también todas las adminis-
traciones locales y cualquier otra entidad que ejerza 
poder público.

Por otra parte, otro de los aspectos más fundamentales 
de la ley –y que justifica, en gran parte, su necesidad– 
es la regulación de los derechos de los voluntarios, que 
hasta ahora estaban en un limbo jurídico en gran par-
te y que a partir de ahora disponen de un catálogo de 
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derechos, pero también de un catálogo de deberes. Al-
go que parece, puede parecer a algunos paradójico por 
cuanto se trata de voluntariado, pero que no es en ab-
soluto baladí, porque el voluntario también asume una 
importantísima responsabilidad en su tarea, lo que 
también a su vez justifica y hace necesario regular, co-
mo así se hace también, los derechos y deberes de las 
entidades de voluntariado y –y esto es una innovación, 
creo que muy importante– los derechos de las propias 
personas destinatarias de la acción voluntaria.

Pero, insisto, todos esos catálogos de derechos y obli-
gaciones –en la medida en que la ley..., y quizás sea lo 
conveniente, no digo que no, pero no dispone de un ré-
gimen sancionador– dependerán en gran parte, como 
decimos, del compromiso que los poderes públicos de 
Cataluña pongan en su implementación y en su garan-
tía. Y esa intervención de la Administración también 
merece un capítulo especial en el articulado de la ley, 
pues se genera una serie de instrumentos de relación 
entre administraciones y entidades, así como instru-
mentos también que han de servir a las administracio-
nes para dar cumplimiento a la finalidad de la ley, que 
está explicitada y que no es otra que divulgar, fomen-
tar, reconocer y proteger el asociacionismo y el volun-
tariado, y darles apoyo como agentes de transforma-
ción social.

Todo eso, que no es poco, es lo que al fin y al cabo re-
gula una ley que, a pesar de tener relativamente pocos 
artículos, encierra un modelo de voluntariado que, aho-
ra sí, ya es un modelo del máximo consenso, al menos 
del máximo consenso posible, y que desde mi grupo 
esperamos que contribuya a lo que es realmente impor-
tante cuando hablamos del voluntariado y del asocia-
cionismo, y es que la acción altruista de muchas perso-
nas comprometidas en muchos y muy diversos ámbitos 
de la vida ordinaria contribuya a la transformación de 
la sociedad. Cualquier ámbito del voluntariado, cual-
quiera, y uno puede ser absolutamente opuesto al otro, 
pero cualquiera será positivo en la medida que al final 
las personas, bien como voluntarios, o bien como des-
tinatarias de las acciones voluntarias, sean las protago-
nistas de esa transformación de la sociedad.

Gracias, señora presidenta, señoras y señores diputa-
dos.

La presidenta

Té la paraula la il·lustre diputada senyora Violant Cer-
vera, en nom del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió. (Veus de fons.) No? (Pausa.) El senyor Quim Ar-
rufat, en nom del Grup Mixt.

Quim Arrufat Ibáñez

Bé, intervinc per tercera vegada en aquest Ple des de 
l’escó, novament per explicar que en aquesta llei no hi 
hem pogut ser i, a tenor de la fraternitat que hi ha ha-
gut i del bon rotllo, doncs, ara potser lamentem i tot no 
haver-hi pogut estar (Rialles.) Sí, perquè no sé què ha 
passat, quines connexions hi ha hagut, però en tot cas 
heu «disfrutat» molt. Nosaltres, malauradament, no hi 
hem pogut participar –ho torno a repetir, doncs, per-

què el públic és diferent i per demanar les disculpes 
anticipades–: en els darrers tres mesos han estat en trà-
mit vint lleis en aquest Parlament, i amb un grup par-
lamentari de tres hem hagut de prioritzar per força, per 
poder encertar alguna cosa, perquè, si no, ens perdem 
en la voràgine parlamentària. I en aquesta llei no hi 
hem pogut estar.

La Violant ha estat permanentment perseguint-nos 
per tenir-nos informats i demanar-nos que hi partici-
péssim. Nosaltres no hi podíem participar. Li agraïm, 
doncs, aquesta persecució, en el bon sentit de la pa-
raula.

Temíem que aquesta llei al principi –i ho vam dir en 
el debat d’esmena a la totalitat– fos una llei..., que era 
oportú que s’introduís en el Parlament, perquè en con-
trarestava una que segurament és pitjor, o que ens ju-
ga més en contra, que és l’estatal, i, per tant, un mo-
del propi... Però temíem que potser respongués només 
als interessos de les grans associacions de voluntariat, 
que posés moltes dificultats a les petites, que entengu-
és un model de voluntariat que no era el que conve-
nia, que a més a més parlés de voluntariat però no de 
foment de l’associacionisme... Moltes d’aquestes coses 
en el tràmit de la ponència han anat modificant.-se; 
per tant, ens dóna molta més seguretat el resultat final 
d’aquesta llei.

Igualment el nostre vot, per respecte a la feina de la 
ponència, serà l’abstenció.

La presidenta

Té la paraula l’honorable senyora Marina Geli

Marina Geli i Fàbrega

Moltes gràcies. Anunciar el meu vot favorable a aquest 
projecte de llei i agrair la feina de la relatora i tots els 
ponents i de totes les entitats.

Potser..., el voluntariat és la millor escola de ciutada-
nia. Potser no ens hem adonat d’això. Perquè el 8 per 
cent dels catalans són voluntaris. Deia el senyor Pe-
re Bosch que és propi del republicanisme. A mi em 
sembla que és de les formes d’estat, hi ha molta histò-
ria feta a Catalunya, potser perquè l’estat està lluny..., 
nosaltres som hereus d’una llarguíssima història d’èxit 
del republicanisme cívic; que no té a veure amb la for-
ma de regular els estats, sinó que té a veure amb aque-
lla qüestió essencial que és donar el teu temps per re-
bre –perquè de fet els voluntaris reben–, a través de 
treballar per als altres.

I voldria dir-los que crec que han fet una bona feina. 
Deia el portaveu del Partit Popular: «Per què s’ha de 
regular l’altruisme?» Doncs, sí, s’ha de regular, per-
què tenen drets i deures, han decidit vostès –que jo 
m’hi sumo–, hi ha una carta que hauran de signar, hi 
ha un compromís ètic, hi ha el compromís de confi-
dencialitat..., hi ha moltes qüestions. I pensin per un 
moment què hauria estat Catalunya..., amb molta gent 
que acompanya a morir, el voluntariat del lleure, el vo-
luntariat dels infants, el voluntariat esportiu d’aquest 
 país, que arriba no al 8 per cent de la població, arriba a 
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moltíssima, moltíssima gent, perquè sembla una qües-
tió residual. Aquest segurament, aquest model català 
de voluntariat, és un dels signes d’identitat, sociològi-
cament parlant, més importants que tenim, i crec que 
necessitàvem tenir aquesta llei.

Moltes gràcies.

La presidenta

Té la paraula, en nom del Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió, la il·lustre senyora Violant Cervera.

Violant Cervera i Gòdia

Bé, moltes gràcies, presidenta. I ara ja a títol de..., com 
a Grup Parlamentari de Convergència i Unió, el que 
sí que voldria també és fer un agraïment molt especi-
al als meus companys de grup parlamentari; la veritat 
és que ha set un goig, doncs, compartir aquests tres 
anys amb vosaltres, i a més a més perquè m’heu donat 
l’oportunitat de portar tres lleis. Als serveis adminis-
tratius i de premsa, i als serveis jurídics també del nos-
tre grup parlamentari, especialment a la Mercè Puig, 
sempre tan, tan, tan diligent a l’hora d’ajudar-nos tam-
bé absolutament a tots. I especialment també, i molt 
especialment, al president i portaveu i a la portaveu 
adjunta, doncs, del meu grup parlamentari, el Jordi 
Turull i la Mercè Jou, per permetre’m portar aquesta 
llei.

Aquesta era una llei important. De fet, quan vaig arri-
bar al Parlament, sempre vaig pensar que la volia por-
tar; vaig iniciar la seva tramitació quan era directora 
general, l’any 2012, i, per tant, per mi és un goig ha-
ver començat la tramitació d’una llei i haver-la acabat, 
doncs, també en aquest Parlament. Per tant, no puc dir 
altra cosa que satisfacció total.

Satisfacció total, també, per haver compartit durant 
tot aquest temps, doncs, aquesta col·laboració amb els 
altres grups parlamentaris. I ara sí que també ho dic 
molt sincerament a les entitats. Jo crec que tots ple-
gats hem après molt d’aquests dies de treballs de po-
nència, perquè tots teníem el nostre propi concepte de 
voluntariat, que a vegades coincidia també amb al-
tres models de voluntariat, però no sabíem trobar les 
paraules, no? I vull agrair especialment, doncs, a la 
Francina, com a presidenta de la Federació Catalana 
de Voluntariat Social, i al David Guàrdia, que és la 
persona que també ens ha estat assessorant, com a re-
presentants de..., no dos visions diferents, sinó que ens 
han ajudat a intentar posar dintre del mateix text això, 
no?: reflectir aquesta gran riquesa que tenim com a pa-
ís, que són el nostre teixit associatiu i el nostre model 
de voluntariat.

Sempre diem que Catalunya és un país diferent. Som 
diferents –ni millors ni pitjors–, molt diferents de la 
resta de l’Estat, i la diferència, jo crec que segurament 
la diferència fonamental sou tots vosaltres, som tots 
nosaltres en general. Tenim un importantíssim teixit 
associatiu, tenim una facilitat brutal per a associar-nos 
davant de causes justes, siguin causes de temes perso-
nals o fins i tot ambientals, o les que siguin, i aquesta 
és la nostra gran diferència. I justament aquesta diver-

sitat i aquesta dificultat són les que feien difícil inten-
tar posar sobre un text legal, doncs, com podíem incar-
dinar això. I molt especialment doncs, també l’Esther, 
perquè l’Esther ha intentat traduir el que nosaltres dè-
iem..., com es pot traduir en un llenguatge jurídic, per-
què les lleis tenen això, han de tenir una seguida i un 
començament i un final. Per tant, jo crec que el resultat 
ha set molt i molt bo.

Hem après molt també amb totes les compareixences, 
perquè totes ens venien, a partir d’un text –que jo sem-
pre dic el mateix: només pots ratllar un text quan el 
tens escrit, no?–, a partir d’un text escrit, els diferents 
sectors de la nostra societat ens anaven dient què és el 
que fallava i què és el que no hi havia reflectit dintre 
del mateix text. No vam poder solucionar algunes de 
les reivindicacions que ens venien del món de l’esport; 
per desgràcia, no tenim les competències que han de 
fer possible poder regular, doncs, un tipus de volunta-
riat esportiu, però que en aquest cas no hi cabia, dintre 
de la llei. Teníem també problemes amb diferents vo-
luntariats que són puntuals; recordo la intervenció del 
Banc dels Aliments, que em deia: «Nosaltres tenim 
voluntariats, doncs, això, que poden signar un full de 
compromís, però els voluntaris d’un dia...?», també ho 
hem intentat solucionar, doncs, dintre de la llei. Hem 
intentat que la llei fos més inclusiva, ho hem intentat 
de veritat. En qualsevol cas, si queda algun serrell, se-
gur que es podrà solucionar quan es pugui arribar a 
fer la nova llei de foment de l’associacionisme, i, per 
tant, aquella serà l’oportunitat, quan ho puguem aca-
bar de tenir tot, d’acabar-ho d’arreglar.

Després, també, problemes que ens plantejaven alguns 
municipis. Jo recordo intervencions com la de l’Asso-
ciació Catalana de Municipis, i ells el que ens deien 
és això: «Hi ha ajuntaments petits que no tenen tant 
de teixit associatiu com, per exemple, els ajuntaments 
grans.» I la llei també contempla o preveu que es pu-
guin arribar a fer campanyes puntuals, que les admi-
nistracions puguin fer campanyes puntuals, per tant, 
desmarcades del que entenem nosaltres que és el pro-
grama de voluntariat.

I la llei intenta recollir això: moltes, moltes diversitats; 
però dintre d’un text que al final jo crec que acaba do-
nant seguretat jurídica, doncs, a la majoria, a tots.

La llei va començar amb quinze articles, ha acabat 
amb moltíssims més. És completa, ens ha de servir, 
ens ha de servir per continuar creixent. És suficient-
ment flexible perquè es pugui anar adaptant a partir 
dels reglaments. I, per tant, és una llei de la qual ens 
en sentim plenament orgullosos, satisfets. Esperem que 
us sigui útil. Les lleis serveixen per a ajudar, per a aju-
dar el sector, perquè la gent sigui més feliç, perquè 
la gent pugui treballar d’una manera molt més dig-
na, i aquest és el principal principi que a tots ens ha  
mogut.

És veritat, tots heu parlat del consens. Teníem cla-
ríssim que lleis d’aquestes característiques no es po-
den aprovar per majoria, s’han d’aprovar per l’àmplia 
majoria d’una cambra. Perquè són lleis que les volem 
perdurables en el temps, perquè són lleis que les con-
siderem de país. I el nostre país és ric; és ric en asso-
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ciacionisme, és ric en voluntariat, hi ha molta gent que 
treballa constantment de manera altruista. És una bo-
na eina per al seu reconeixement, perquè es continuï 
treballant, perquè s’evitin les males pràctiques, i per-
què, en definitiva, doncs, continuem sent el que hem 
set durant molt temps i que, a més a més, puguem con-
tinuar sent-ho en el futur.

Per tant, moltíssimes gràcies; agraïments a tots els 
grups parlamentaris, i especialment a tots vosaltres. 
És per a vosaltres.

(Aplaudiments.)

La presidenta

Cridem a votació.

(Pausa llarga.)

Procedim a la votació del Projecte de llei del volun-
tariat.

En primer lloc, demano als grups parlamentaris que 
em confirmin si retiren totes les seves esmenes reser-
vades, llevat d’aquelles que han estat transaccionades. 
Sí, eh? (Pausa.) Molt bé.

Sí és així, passem a votar les esmenes transaccionals.

En primer lloc, votarem les números 1, 2, 3, 5, 6 i 7.

Comença la votació.

Han estat aprovades per 121 vots a favor i 2 abstenci-
ons.

A continuació votem les esmenes transaccionals nú-
meros 4 i 8.

Comença la votació.

Han estat aprovades per 108 vots a favor i 15 absten-
cions.

Votem ara les esmenes transaccionals números 9 i 10, 
entre el text del dictamen i les esmenes números 35 i 
59, del Grup d’Iniciativa Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa. D’acord? (Pausa.)

Comença la votació.

Han estat aprovades per 120 vots a favor i 2 absten-
cions.

Votem ara les nou esmenes tècniques proposades pels 
serveis d’assessorament jurídic i lingüístic, que han 
estat distribuïdes a tots els grups parlamentaris. Sí? 
(Pausa.) D’acord.

Comença la votació.

Han estat aprovades per 121 vots a favor i 2 absten-
cions.

I, per acabar, votem la resta del text del dictamen.

Comença la votació.

El Projecte de llei del voluntariat ha estat aprovat per 
121 vots a favor i 2 abstencions.

(Aplaudiments perllongats.)

Declaració
del Parlament de Catalunya sobre el 
garantiment i l’estabilitat de l’atenció integral 
a les persones amb trastorns mentals i 
addiccions (tram. 401-00041/10)

Abans d’iniciar el proper punt de l’ordre del dia, dona-
rem lectura a una declaració del Parlament de Catalu-
nya sobre el garantiment i l’estabilitat de l’atenció inte-
gral a les persones amb trastorns mentals i addiccions.

Té la paraula, per a la lectura, el secretari segon. 

El secretari segon

Gràcies, presidenta. «Declaració del Parlament de Ca-
talunya sobre el garantiment i l’estabilitat de l’atenció 
integral a les persones amb trastorns mentals i addic-
cions.

»L’Organització Mundial de la Salut estima que els 
trastorns mentals afecten cada any un 25 per cent de la 
població europea, tal com recull el Pla europeu d’acció 
per a la salut mental 2013-2020, pla que també posa de 
manifest la tendència a una menor esperança de vida 
de les persones amb trastorns mentals, sovint amb una 
mitjana de vint anys menys. D’altra banda, l’envelli-
ment de la població implica un increment de la preva-
lença de la demència, que se situa entorn del 5 per cent 
en les persones majors de seixanta-cinc anys i del 20 
per cent en les que tenen més de vuitanta anys.

»A Catalunya, l’abordatge integral de la salut men-
tal i les addiccions era una necessitat objectiva, i avui 
és una realitat gràcies a l’impuls dels agents socials 
compromesos amb la salut mental, com les associaci-
ons de persones afectades, les associacions de fami-
liars, les entitats proveïdores de serveis públics o els 
professionals, i també gràcies als diferents governs de 
Catalunya dels últims anys i als grups parlamentaris, 
que els han donat suport. Aquest suport es va traduir 
el 2006 en un pla director de salut mental i addiccions, 
i el 2013, en l’elaboració del pla integral que promou 
una atenció a la salut mental des de l’acció interdepar-
tamental.

»Aquesta evolució històrica fa evident que el Pla inte-
gral d’atenció a les persones amb trastorns mentals i 
addiccions és un instrument clau per a millorar l’aten-
ció a la salut mental dels ciutadans que té un gran con-
sens.

»Davant la preocupació del Parlament de Catalunya 
per l’increment del nombre de persones que poden pa-
tir al llarg de la vida un trastorn mental, amb un aug-
ment dels que s’inicien en la infància i l’adolescència, 
i davant del fet que les desigualtats socials també són 
determinants en l’origen i el desenvolupament dels 
trastorns mentals, és important actuar des d’una pers-
pectiva transversal.

»El Pla integral d’atenció a les persones amb tras-
torns mentals i addiccions és la concreció d’una vi-
sió compartida que entén la salut mental com un rep-
te transversal i que pretén donar resposta als objectius 
següents: contribuir a millorar la salut mental i a dis-
minuir les desigualtats socials d’aquest col·lectiu, iden-
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tificant-ne les necessitats de manera integral, millo-
rant-ne l’atenció i incrementant-ne les possibilitats 
d’in tegració; incorporar estratègies transversals de pro-
moció de la salut, prevenció de la malaltia, atenció i 
reinserció social i laboral, possibilitant l’acció integra-
da i complementària dels serveis de salut, socials, edu-
catius, laborals i de la justícia; aconseguir un progrés 
significatiu en la participació dels afectats en primera 
persona i una opció d’equitat i reequilibri a favor de la 
població més vulnerable, i tenir un instrument de pla-
nificació de les polítiques i accions públiques que do-
ni coherència a les accions que els departaments de la 
Generalitat estan desenvolupant per a atendre aquestes 
persones, amb criteris d’eficiència dels serveis públics.

»El Parlament de Catalunya manifesta públicament 
la necessitat de complir aquests objectius per mitjà de 
l’aplicació de polítiques i accions de caràcter integral 
i transversal destinades a les persones amb trastorns 
mentals i addiccions, i creu fermament que cal garan-
tir-ne la continuïtat i l’estabilitat, amb un lideratge i 
una supervisió que n’assegurin la cooperació interde-
partamental.

»Palau del Parlament, 23 de juliol de 2015.»

(Aplaudiments.)

La presidenta

Passem al següent punt de l’ordre del dia, que és el de-
bat i votació del Dictamen de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans sobre el Projecte de llei d’incorporació 
de la propietat temporal i de la propietat compartida al 
llibre cinquè del Codi civil de Catalunya.

Projecte de llei
d’incorporació de la propietat 
temporal i de la propietat compartida 
al llibre cinquè del Codi civil de 
Catalunya (tram. 200-00022/10)

Té la paraula, en primer lloc, per presentar els treballs 
de la comissió, la il·lustre senyora Elena Ribera, que en 
va ser designada ponent relatora.

(Pausa llarga. Remor de veus.)

La vicepresidenta primera

Quan vulgui, senyora diputada. Senyors i senyores dipu-
tats, si us plau.

Elena Ribera i Garijo

Gràcies, senyora presidenta. És per mi un honor molt 
gran arribar a aquesta última previsible sessió de la le-
gislatura presentant ja per a votació aquest Projecte de 
llei sobre la propietat temporal i compartida.

Lamento que en aquest moment no ens acompanyin 
encara del Departament de Justícia i de la Secreta-
ria d’Habitatge, però no sé si s’han adonat que portem 
tres quarts d’hora d’avançament sobre l’horari previst; 
es veu que això de l’última sessió ens ha posat les pi-
les a tots, que aquestes unanimitats ens senten molt bé, 

començant ja per aquest dematí, quan la senyora Do-
lors Montserrat ha tingut aquestes paraules tan emoti-
ves que ens han tocat el cor a tots i que jo també vull 
agrair des d’aquí.

En el capítol d’agraïments, com és l’última llei que fa-
rem des d’aquesta comissió, vull agrair a tots, molt es-
pecialment a la presidenta, que va traduir la Comissió 
de Justícia en Comissió de Justícia i Drets Humans, i 
s’ha vist l’esforç i el resultat aquest dematí, amb el can-
vi de model i de plantejament del CIE, amb la capa-
citat que hi ha hagut de generar consensos amplis..., 
molt agraïda a tots els companys, que els portaré sem-
pre més en el record i en el cor.

A més d’aquest capítol sentimental, els he de dir que 
ens podem felicitar des de la Comissió de Justícia per-
què, si en aquesta legislatura s’han tancat cinquanta 
lleis, deu –deu– ens han correspost a nosaltres, o si-
gui, una cinquena part del que s’ha fet en aquest Par-
lament ha passat per la Comissió de Justícia. Són uns 
bons companys, molt treballadors, molt eficaços, amb 
molta experiència.

Hem fet l’harmonització del Codi civil; hem fet la mo-
dificació del llibre cinquè amb la propietat horitzon-
tal; hem modificat el tema de protectorat de les funda-
cions amb la regulació que es va fer; es va unificar, es 
va crear el Col·legi de Periodistes, el Col·legi de Publi-
citaris i Relacions Públiques, els dels professionals de 
l’audiovisual; es va unificar en un sol col·legi tots els 
economistes de Catalunya, unificant així per primera 
vegada tots els titulats mercantils i empresarials així 
com els diplomats d’empresarials. Vam presentar una 
proposta que va sortir d’aquest Parlament i que vaig 
tenir l’honor d’anar a Madrid ben acompanyada amb 
el senyor Milà i la senyora Calvet a defensar el català 
com a requisit en la justícia; no ens en vam sortir, pe-
rò allí vam posar la nostra pica en Flandes, perquè se 
sàpiga que nosaltres continuem estant amb el català i 
amb la justícia, i que aquest hauria de ser un requisit 
important, la qual cosa crec que ens emplena a tots de 
dignitat i ens encoratja a continuar treballant pel cata-
là i per la justícia.

I avui, en aquesta línia..., i precisament no és per ca-
sualitat que presentem aquesta llei just abans que ens 
vingui la Llei d’iniciativa legislativa popular de mesu-
res urgents per fer front a l’emergència habitacional i 
energètica. Aquí entraríem en un àmbit on hem tocat 
os, on ha sigut també objecte de molta regulació durant 
tota la legislatura, on els tribunals catalans també s’han 
destacat dins de l’àmbit internacional, perquè han sigut 
els primers a posar fre a aquests desnonaments exprés i 
a aquesta disbauxa dels bancs.

Doncs, aquesta llei que presentem ara i que hem tre-
ballat entre tots vindria a col·locar-nos –i ho vull com-
partir amb tots els diputats– en un plànol diferent. Si 
en la llei que presentarem a continuació estem parlant 
d’aquelles famílies, especialment d’aquelles unitats 
especialment vulnerables, d’aquelles famílies amb 
grans necessitats, gent gran exposada a un risc social 
molt gran, famílies amb ingressos baixos, joves, famí-
lies monoparentals, ens col·locaríem en el quadre que 
ens va portar el catedràtic senyor Nasarre, que va ser 
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un dels primers compareixents en la comissió, si fés-
sim una mitjana per aquí, ens col·locaríem en aquelles 
persones que necessiten més subsidiació directa.

Doncs, nosaltres avui, des de la legislació civil, i per 
introduir-ho en el Codi civil, ens col·loquem en aques-
ta franja d’aquí, aquelles persones que estarien al vol-
tant dels dos mil euros, que, per la seva capacitat eco-
nòmica no arriben a ser subsidiats, però que tampoc 
disposen d’una alegria financera de cap tipus que els 
permeti de poder optar lliurement a un finançament a 
través d’una entitat de crèdit. Per tant, ens col·locaríem 
per cobrir tota aquesta franja poblacional.

I ho fem amb unes figures noves, que les heretem, que 
no són noves del tot, perquè ja han tingut «precur-
sió» en la tradició jurídica catalana, quan s’ha parlat 
de la substitució fideïcomissària, de les donacions amb 
clàusules de reversió, de les caracteritzacions originà-
ries dels censos, eh?, o inclús altres fórmules que no 
han acabat de triomfar potser perquè no havien estat 
prou explicades, potser perquè havien estat gravades 
fiscalment d’una manera molt onerosa, perquè es gra-
vaven l’adquisició i la transmissió.

I tot això ho fem perquè volem resoldre el problema 
d’aquestes persones que necessiten accedir a la «viven-
da» d’una manera fàcil, perquè tenim més de vuitanta 
mil «vivendes» sense vendre, perquè el mercat català 
es caracteritza per voler la propietat –més del 80 per 
cent de les persones accedeixen a la «vivenda» en pro-
pietat–; el mercat del lloguer, encara que arribaríem a 
un 15 per cent, al final, entre públic i privat, no arriba 
ni a l’1 per cent. 

Tot això ens genera unes bosses molt grans i unes con-
tradiccions molt grans. Per un costat, un increment de 
la morositat que suposa l’endeutament hipotecari, que 
ha fet que pugés més d’un 53 per cent aquest endeuta-
ment, amb morositat per a les llars i amb morositat per 
als constructors; un decrement, també, de la concessió 
de crèdits i de les hipoteques, que ha pujat quasi el 30 
per cent; la incapacitat de resoldre els llançaments en 
casos d’impagament; la necessitat que els grans fons, 
que les grans entitats financeres, mobilitzin els seus 
estocs immobiliaris; disposem d’una gran quantitat de 
«vivendes» que no surten al mercat, mentre que hi ha 
una gran quantitat de població que no pot accedir a 
aquest habitatge. Doncs, aquest equilibri és el que bus-
ca aquesta llei.

Per una altra banda, també intentem facilitar que l’Ad-
ministració pública, que disposa d’habitatges per a ús 
públic, quan els ha posat en moviment, quan els ha en-
tregat en propietat protegida, les perd definitivament. 
Doncs, a través d’aquesta llei, els podria recuperar, re-
cuperant al cap d’un temps tot aquest habitatge, que 
tornaria a estar en domini públic i que no ens faria fal-
ta gravar més el sòl.

Aquest no és un sistema nou. S’ha experimentat a uns 
altres països. S’ha experimentat al Regne Unit, als 
Països Baixos, a Irlanda, a Finlàndia, també amb figu-
res afins a França. Allà ha funcionat. I l’altre dia un se-
nyor de Palamós em deia: «Home, pensava que no tin-
dríeu temps de col·locar aquesta llei. Jo em vaig casar 
amb una anglesa» –potser deu ser pel tema del turis-

me– «me’n vaig anar a viure a Anglaterra i allà estava 
funcionant. Doncs, si allà funciona, aquí per què no?» 

Doncs, aquí per què no? Aquí, per què una parella 
amb 2.000 euros, amb quatre fills, per què no pot en-
trar dintre d’aquest sistema, que li resultarà uns estalvis, 
que si ho comparem amb l’adquisició d’una «vivenda» 
pel sistema tradicional suposaria uns costos del 45,6 per 
cent de la seva capacitat, mentre que amb aquestes figu-
res intermèdies, amb un 33 per cent farien.

Què ens aporten aquestes figures? Són diferents. Per 
un costat tenim la propietat temporal i, per l’altre cos-
tat, la propietat compartida. En la propietat temporal, 
perquè ens entenguem, compartim en el temps. Cada 
u és propietari, però jo ho seré durant un temps i quan 
acabi el meu temps –i ho seré exclusivament– vindrà 
el següent propietari. El temps que jo hi estigui, seria 
equivalent a un lloguer, però molt millor, perquè a mi 
no m’ha de venir ningú a dir què he de fer a casa me-
va, com he d’estar, inclús puc transmetre per aquest 
temps. Això seria una propietat temporal. Podem pac-
tar el temps, però en cas que no es pacti, seria un mí-
nim de sis anys i un màxim de noranta-nou, la qual 
cosa, amb uns diners molt més barats, ens permetria 
tenir aquest ús i gaudi completament com si fos l’únic 
propietari.

En la propietat compartida, seria al revés, seria a tra-
vés de quotes. No seria en el temps, sinó que ho anirí-
em adquirint. Això facilita a la gent gran que té un pis 
que ho pugui compartir amb uns altres, i vam explicar 
tota una sèrie de supòsits que ho beneficiarien.

Aquesta llei es va posar en marxa a Habitatge. D’allí 
va passar a la Comissió de Codificació. Agraeixo espe-
cialment a la senyora Carmen Gete i al senyor Francis-
co de Echevarría, acompanyats per la senyora María 
José Urzaiz, que en aquest últim tram de legislatura 
volguessin venir a passar aquí els dematins, aquí al 
Parlament, per poder respondre els dubtes que teníem 
els grups parlamentaris, la qual cosa ha sigut un plaer, 
perquè sense matrícula ni res nosaltres podíem parlar 
amb ells del projecte que ens havien portat, i així es 
van facilitar moltíssim les transaccions.

Aquesta llei, que implica una mentalitat nova, serà bo-
na si tothom veu que pot guanyar: si els promotors ve-
uen que poden treure els pisos, si la gent que no té re-
cursos hi pot accedir i si l’Administració pot aprofitar 
el sòl públic. I, per tant, això haurà de venir beneficiat 
des de la mateixa Administració, i això és un compro-
mís, del qual segurament els meus companys en par-
laran després, a través de mesures fiscals i de tot tipus.

També vam voler aplicar disposicions addicionals que 
garantissin als consumidors que, aquests consumidors, 
siguin qui siguin, vindrien protegits per la Llei de con-
sum. Doncs, des d’aquesta òptica nosaltres abordem 
aquesta nova modalitat, que intenta donar una solució 
que fins ara no ha aconseguit ni la compravenda, ni el 
lloguer, ni l’usdefruit, ni el dret de superfície, malgrat 
que existeix; però a una persona que necessita accedir 
a un pis, no li diguis que té allí un terreny i que tindrà 
un dret de superfície per trenta anys; tu dóna-li el pis, 
dóna-li les claus, dóna-li la possibilitat que sigui amo 
d’aquest lloc, que pugui viure amb estabilitat, que pu-
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gui pagar a la seva mida i que així pugui fugir dels 
mercats financers i d’aquesta capacitat d’endeutament 
que, per una altra banda, no tenim.

Només repetir-los que ha sigut un plaer, per mi, treba-
llar amb vostès, per la seva expertesa; donar les gràci-
es al lletrat Pere Sol i a la gestora parlamentària, per-
què sense tots vostès tot això no hauria estat possible. 
Estic encantada d’haver treballat amb tots vostès.

La presidenta

Passem ara a la intervenció dels grups parlamentaris 
per defensar les esmenes reservades. I en primer lloc, en 
nom del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya, té la paraula l’il·lustre senyor Sergio Santamaría.

Sergio Santamaría Santigosa

Gracias, presidenta. Sí, efectivamente, abordamos la 
aprobación del Proyecto de ley de tenencias interme-
dias, teniendo en cuenta que es una ley, por la trans-
cendencia jurídica que tiene, que hubiera merecido un 
estudio más pausado, más sosegado, yo creo que un 
mayor enriquecimiento del texto normativo, indepen-
dientemente de que, efectivamente, nosotros, teniendo 
en cuenta que en la exposición de motivos las aspi-
raciones son bondadosas, son loables; en definitiva se 
trata, como bien dice la exposición de motivos, de fa-
cilitar el acceso a la propiedad, de conferir estabilidad 
en la adquisición de ese derecho real, evidentemente 
compartimos, no?, esa visión.

Lo que ocurre es que, como voy a defender en mi in-
tervención, mantenemos seis enmiendas vivas porque 
creemos que las mismas, de ser aprobadas, enriquece-
rían sustancialmente el texto. Especialmente una, que 
es precisamente la que afecta al periodo transitorio 
que no hay, porque de entrada no sabíamos si íbamos 
a contar con ese respaldo, pero que nos lleva a soste-
ner, como digo, una disposición transitoria que defien-
de un periodo de vacatio legis de seis meses, antes de 
la entrada en vigor de la norma; precisamente para in-
tentar hacer pedagogía, para intentar de alguna forma 
explicar mejor un proyecto de ley que, como digo, te-
niendo en cuenta las condiciones del mismo, presenta, 
desde el punto de vista de la seguridad jurídica, e in-
cluso del adecuado encaje constitucional, algunas du-
das que voy a defender en mi intervención.

Como digo, la finalidad de la norma es fijar ese esta-
tuto jurídico. Introduce, por tanto, estas dos formas de 
propiedad, la temporal y la compartida, que debo de-
cir que hasta la fecha –hasta la fecha– no estaban re-
guladas expresamente –expresamente–, lo reitero, en 
el Código civil de Cataluña.

Y, claro, cuando estamos hablando de la propiedad tem-
poral, que se configura, como se dice en el texto, como 
un derecho que otorga la plena propiedad a su titular 
por un tiempo determinado, aquí advertimos un pri-
mero y serio inconveniente con la regulación del de-
recho de propiedad contenida en el Código civil, con-
cretamente en el artículo 348, y, a la vez, con la propia 
Constitución española, en su artículo 33. ¿Por qué? 
Porque la propiedad, tal y como se concibe en la propia 

Constitución, en el propio Código civil, es un derecho 
ciudadano de carácter irrevocable y perpetuo. Y esta 
figura jurídica de la propiedad temporal no lo es.

Yo aquí además quiero hacer especial hincapié –de 
hecho Elena Ribera en su intervención ha citado al no 
sé si llamarle «ideólogo» del texto, pero el promotor 
del mismo, el catedrático Nasarre– que, precisamen-
te en un trabajo publicado en el año 2013, dice tex-
tualmente lo siguiente –quiero leerlo, porque de algu-
na forma avala la tesis que ahora estoy defendiendo–, 
dice textualmente: «Estamos hablando de la propie-
dad compartida y de la propiedad temporal, que están 
basa das en el esquema inglés, y que parten de la nece-
sidad del fraccionamiento de dominio en el tiempo y 
en su adquisición progresiva. Por ello, estas tenencias 
intermedias, entre el dominio y el alquiler, podrían 
plantear problemas con la configuración dogmática de 
la propiedad tradicional en nuestro sistema, principal-
mente con su perpetuidad y unidad, de acuerdo con el 
artículo 348 del Código Civil, y también debe anali-
zarse su constitucionalidad conforme al artículo 33 de 
la Constitución española.» Lo dice en un trabajo pu-
blicado el señor Nasarre.

Por tanto, yo creo que defender esas dudas que esta-
mos planteando sobre el adecuado encaje constitucio-
nal de la propiedad temporal –insisto, de la propiedad 
temporal– es lo que nos lleva, en última instancia, a 
defender nuestra posición de abstención a este proyec-
to de ley.

Porque, evidentemente, se trata de favorecer el acceso 
a la propiedad y, por tanto, no podemos lógicamente 
posicionarnos en contra de un texto que persigue esa 
facilitación; pero tenemos que trabajar con el adecua-
do rigor y, sobre todo, insisto, procurar una armoniza-
ción del sistema legal, en este caso del derecho civil 
especial de Cataluña, que, como digo, está sometido a 
lo que dispone el artículo 149 de la Constitución. Y to-
dos sabemos lo que dice ese artículo, porque ha salido 
mucho en los distintos debates que hemos mantenido 
en la Comisión de Justicia en relación con estas cues-
tiones. El artículo 149 de la Constitución establece que 
la competencia para la regulación de lo que son condi-
ciones básicas que garanticen la igualdad de todos los 
españoles, en el ejercicio de los derechos y en el cum-
plimiento de los deberes constitucionales, lógicamen-
te debe ser respectada.

Y entendemos que esta figura jurídica que en la expo-
sición de motivos se dice que, bueno, que es posible 
en tanto en cuanto no es elemento de tipificación del 
dominio, sino que viene a materializar el contenido 
del poder jurídico, entendemos que eso es opinable, 
que es discutible. Y que yo creo que lo sensato hubiera 
 sido, como digo, haber analizado con una mayor pro-
fundidad una cuestión que nosotros no queremos en-
torpecer, pero que luego sí que puede plantear, insisto, 
cuestiones de dudosa operatividad del texto, porque se 
pueden plantear cuestiones de constitucionalidad y se 
pueden plantear, por tanto, obstáculos que dificulten 
la aplicación del texto.

En cualquier caso, quiero también destacar, desde el 
punto de vista de la exposición que creo que merece 
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un proyecto de esta naturaleza, que no existe tradición 
social en relación a estas figuras, que además están 
caracterizadas por su intangibilidad, y eso es lo que 
nos preocupa, de cara a que puedan ser poco atrac-
tivas para los ciudadanos. Insisto, con esta precipita-
ción, sin pedagogía, es difícil que este texto pueda te-
ner el efecto deseado.

Por otra parte, durante el trabajo de ponencia, que ha 
durado lo que ha durado, por las consabidas urgencias 
de última hora, no se han disipado nuestras dudas so-
bre si coadyuvarán en la mejora del mercado inmo-
biliario, evitando lo fundamental, que es el excesivo 
endeudamiento de las familias. Eso sigue en el aire, y 
nosotros, lógicamente, vamos a seguir manifestando 
esas severas dudas.

Al mismo tiempo, las políticas que está desarrollando, 
en este caso, la Generalitat de Cataluña, en materia de 
vivienda, si me permiten la expresión coloquial, an-
dan como pollo sin cabeza. Quiero decir que no hay 
coordinación, no hay coordinación entre los departa-
mentos, en este caso el de territorio y el de justicia. 

Y, por tanto, nos creemos, en este caso, que estas figu-
ras jurídicas puedan de alguna forma responder más 
a una moda, copiada, traída –aquí se ha reconocido– 
del mundo anglosajón, que no por eso necesariamente 
han de funcionar. Yo creo que es importante un cam-
bio cultural. Y eso no se consigue a golpe de decreto, 
en este caso, para ser más riguroso, a golpe de ley.

Por otra parte, reiteramos que hay confusión; que hay 
una confusión, desde el punto de vista técnico-jurídi-
co, entre la adquisición gradual de la propiedad y el 
arrendamiento financiero de inmuebles. Es el conoci-
do como plan leasing. Y no ha sido, por tanto, esa fi-
gura diseñada ni en la normativa ni en la jurispruden-
cia para favorecer el acceso a la vivienda, sino para 
desarrollar el ejercicio de una actividad mercantil que 
tiene un fin distinto, que es el ánimo de lucro y que es, 
por tanto, ajena a la necesidad social de vivienda ha-
bitual.

Por otro lado, la finalidad del consumidor y del ciuda-
dano cuando adquiere una vivienda es alcanzar una 
estabilidad, en su ámbito personal, familiar, econó-
mico... Y esta es una realidad que yo no diría que es 
inamovible, pero casi lo es. Y, por tanto, esto hace al-
bergar serias dudas sobre la operatividad de este texto 
legislativo.

Por ello, en esta tesitura, el Partido Popular solo pue-
de respaldar aquellas normas que promuevan las 
condi ciones necesarias para hacer efectivo el derecho 
a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y este 
proyecto de ley, a nuestro juicio, no lo facilita. No po-
demos respaldarla, nos abstendremos, como he dicho 
anteriormente, a fin de cuentas, para no obstaculizar 
medidas concebidas que están destinadas a facilitar el 
acceso a la vivienda, pero mantendremos, como digo, 
estas enmiendas que creemos que enriquecen el tex-
to, que lo mejoran y que además, ante la urgencia de 
la tramitación, yo creo que sería un buen detalle, en 
este caso, por el resto de grupos, dado que en buena 
medida han sido vistas con buenos ojos, que pudieran 
prosperar.

En cualquier caso, sí que queremos acabar nuestra in-
tervención, en este caso la mía en representación del 
Partido Popular, poniendo de manifiesto que esta pau-
ta desmerece el trabajo legislativo, y, sinceramente, no 
nos lo podemos permitir. Tenemos una responsabili-
dad muy elevada que exigiría que cuando se trata de 
legislar se haga sosegadamente, se haga estudiando a 
fondo todas las variables. En este caso no se ha dado, 
había otras finalidades políticas que aconsejaban sa-
car este texto de cualquier manera, así se ha hecho; 
nosotros no podemos votar en contra porque, insisto, 
la finalidad que persigue es loable, pero, en cualquier 
caso, ante las dudas que he manifestado, nuestro gru-
po parlamentario mantendrá ese posicionamiento de 
abstenernos en la votación final al conjunto del texto.

Nada más. Muchísimas gracias.

La presidenta

Té la paraula l’honorable senyor Salvador Milà, en nom 
del Grup Parlamentari d’Iniciativa Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa.

Salvador Milà i Solsona

Gràcies, senyora presidenta. Senyores i senyors dipu-
tats, bé, el nostre grup va ser receptiu a aquest pro-
jecte, però no deixaré de dir que amb un cert escep-
ticisme. Vull recordar que la presentació del tema va 
ser feta pel conseller de Territori i Sostenibilitat en el 
marc de les polítiques d’habitatge, després d’haver-ne 
parlat, precisament, amb una de les escadusseres reu-
nions del Pacte nacional per a l’habitatge –saludem el 
senyor Carles Sala i el director de l’agència, ja que no 
tenim l’honor de comptar amb el conseller durant el 
dia d’avui. Per què? Perquè se’ns va presentar com un 
dels paradigmes o com una de les mesures que ajuda-
rien realment a resoldre el problema de l’habitatge. Al 
llarg de les compareixences i de les explicacions que 
ens van donar en comissió, vàrem detectar que més 
aviat estàvem enfront d’una de les mesures que en el 
mercat immobiliari internacional i en els països anglo-
saxons s’utilitza per comercialitzar béns immobles.

I algú ens va fer notar..., fins i tot el mateix –en una 
anècdota que recordo molt bé– senyor Nasarre, quan 
explicava que en una conferència en què havia explicat 
aquest mètode d’accés a la propietat se li havia acos-
tat al final un representant d’un grup de promotors im-
mobiliaris vinculat a un banc per dir-li: «Escolti, això 
ens interessa molt.» I aquí ens va fer notar, i crec que 
també ho va comentar el senyor Pere Aragonès –si em 
permet utilitzar les seves paraules–, que corríem el risc 
que anéssim a crear un element d’encariment de l’ha-
bitatge, perquè ja se sap que com més petit és l’element 
que es ven, sigui en metres quadrats o sigui en contin-
gut econòmic, en contingut útil, no necessàriament és 
estrictament proporcional al preu que resultaria d’apli-
car una divisió o un percentatge sobre aquest preu.

I, a més, això ens va fer notar que en la pràctica, en 
el nostre país, aquesta figura, almenys d’entrada, seria 
utilitzada més per entitats grans tenedores d’immo-
bles, és a dir, per promotores immobiliàries, per co-
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mercialitzadores, per bancs, per entitats, en definiti-
va, que fan d’aquest àmbit un negoci, que no pas entre 
particulars; també es pot utilitzar. Per això la figura 
va en el Codi civil, i en això nosaltres no hi tenim res 
a dir, creiem que és correcte i que, efectivament, Ca-
talunya disposa de les competències per poder-ho fer. 

Perquè, senyor Santamaría..., que el Código civil es el 
Código civil español..., però el nostre sistema de fons 
en dret civil és integral; no és, el nostre dret, un dret 
supletori, complementari o substitutiu del que digui el 
Codi civil. Per tant, en aquest cas, tradició jurídica de 
dissociació de la propietat en domini útil, en domini 
directe, en domini temporal, en transmissió del dret 
via del fideïcomís, etcètera, hi és, amplíssima. Drets 
de superfície... Per tant, no hi ha problema de consti-
tucionalitat. 

I, si hi hagués algun problema d’incompatibilitat en el 
Codi civil, què hi farem? Una cosa és el Codi civil es-
panyol i l’altra és el dret civil català, ai las! I per a això 
no fa falta ni ser independent, ja ho podem tenir ara. 
I això, lluitarem per mantenir-ho.

Dit això, per què nosaltres hem mantingut esmenes? 
Bé, primer diem aquelles esmenes que s’hi han incor-
porat i que creiem que són positives. La senyora Ele-
na Ribera en l’explicació s’ha equivocat un moment, 
perquè s’ha referit a la duració temporal, el mínim de 
la propietat temporal, parlant de sis anys, i, efectiva-
ment, amb una esmena que vam presentar el nostre ho 
vam allargar a deu. Per què? Perquè vam notar que era 
molt, molt, molt difícil veure quins eren els avantat-
ges, la diferència entre un lloguer que, si s’apliquen les 
pròrrogues normalment previstes, pot arribar tranquil-
lament a cinc anys i una cessió de dret temporal de 
propietat que fos de sis. Realment, amb els costos as-
sociats a la documentació del tema, a la seva instru-
mentalització, inscripció registral, impostos de trans-
missió, etcètera, no sortia a compte. I en aquest sentit, 
doncs, creiem que està bé que s’hagi introduït i accep-
tat aquesta esmena, i ens en felicitem, perquè tots hi 
vam estar d’acord.

També estem molt satisfets que, gràcies a l’aportació 
i a les reflexions, sàvies sempre, del senyor Pere Ara-
gonès, s’hi introduís la «salvetat» que hi ha al final, 
en les disposicions addicionals, que és molt important 
preveure que en el tipus d’aplicació d’aquestes figures, 
quan hi hagi una relació, diríem, de desigualtat, és a 
dir, entre el que ven o el que adjudica aquest dret o el 
cedeix, que sigui un promotor o alguna de les entitats 
que estan subjectes habitualment a l’aplicació de rela-
cions de dret de consum, com passa amb els crèdits 
hipotecaris, amb els bancaris, amb les vendes, diríem, 
a l’engròs, i un consumidor individual, s’hagin d’apli-
car les mateixes garanties, les mateixes prevencions, 
els drets d’informació, el dret de preavís, etcètera, que 
fa pocs mesos introduíem en el Codi de consum de 
Catalunya, precisament en previsió que no hi hagin si-
tuacions de clàusules abusives, de desconeixement per 
part del consumidor adquirent d’habitatge, en aquest 
cas, de quines situacions se li poden produir, etcètera.

Per tant, jo crec que aquest és un dels temes que ens 
han portat a optar al final per votar globalment el pro-

jecte i no abstenir-nos, com potser hauríem fet per pre-
visió que es poguessin produir situacions d’aquestes, 
de les quals no ens agradaria ser còmplices quan es 
produeixin, i més avui, quan anem a resoldre alguns 
dels aspectes de l’abús que hi ha hagut en el mercat hi-
potecari i el mercat immobiliari. Per tant, fins aquí bé.

Quines esmenes mantenim? Mantenim dues esmenes 
o tres, pràcticament, però dues que són iguals, que tant 
en un cas com en un altre a nosaltres ens preocupa que 
això en què s’insisteix tant, que durant la propie tat tem-
poral i durant la propietat compartida, mentre no aca-
bis d’adquirir tota la quota, i sobretot en la temporal, el 
que té aquesta propietat temporal és propietari «a tuti 
pleni» i ha d’assumir-ho tot... És clar, davant de situaci-
ons o bé de responsabilitat civil objectiva procedent del 
mateix habitatge enfront de tercers, o bé en reparacions 
estructurals necessàries per causa de força major, per 
les que siguin, aquell a qui potser li està faltant un any 
per recuperar..., no «per recuperar», que està mal dit, 
no s’ha de dir «recuperar», sinó «per adquirir», eh?, per 
passar a ser propietari, esgotada la propietat temporal, 
no pugui participar en la distribució d’aquests costos 
o d’aquesta responsabilitat d’una forma, diríem, doncs, 
proporcional al dret expectant que té.

I, en canvi, en el sentit contrari, i per ser coherents, 
nosaltres també hem mantingut esmenes que diuen que 
si el propietari temporal o el propietari directe, útil, en 
aquell moment causa un dany dolós o culpós a la fin-
ca, n’hagi de respondre davant del propietari succes-
siu o del propietari directe posterior. Perquè no té cap 
sentit que s’hagi d’estar en una situació expectant, en 
què un propietari que sap que té limitat temporalment 
o amb una quota determinada la seva propietat pugui 
fer danys a l’espera que arribi a un percentatge del 50 
per cent, cosa que ens remet al dret urbanístic, al tema 
de les ruïnes, al tema dels danys..., ruïna econòmica, 
ruïna tècnica, etcètera, que malmeten el parc d’habi-
tatge.

Bàsicament, aquestes són les esmenes que hem vol-
gut mantenir. Nosaltres insistiríem molt, sobretot, als 
senyors i senyores diputats, en les relatives al repar-
timent proporcional de la responsabilitat civil i de la 
participació en la reparació de danys, diríem, de tipus 
ordinari, és a dir, no culpables ni dolosos.

I per la resta, doncs, esperem que aquesta figura es va-
gi implementant a poc a poc i que, sobretot, s’apliquin 
totes les garanties previstes en el Codi de consum i 
que la Secretaria d’Habitatge, doncs, apliqui, al govern 
corresponent, tots els elements d’informació, d’acom-
panyament als interessats, perquè això no s’acabi con-
vertint en una forma de menystenir o d’encarir els 
drets dels adquirents d’aquests habitatges. Esperem, 
doncs, que a poc a poc això es vagi implementant, no 
com a solució global, senyors del Govern, no com a 
solució global als problemes d’accés a l’habitatge, pe-
rò sí com una figura que pot acompanyar en determi-
nades situacions, especialment, jo crec, en el tema de 
l’adquisició successiva. Aquesta sí que crec que és una 
bona idea, no?, aquesta possibilitat d’anar adquirint 
progressivament la propietat, prèviament pactats ja els 
terminis en què podràs anar adquirint quotes, que se-
ria molt assimilable a allò que es feia quan els nostres 
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pares van comprar els pisos, que compraves pagant 
lletres durant trenta anys, però sabies que compraves 
el pis. Amb aquesta figura encara és més efectiva. La 
temporal, en tinc més dubtes.

Gràcies, senyora presidenta... Bé, vull donar les grà-
cies a tots els companys de la ponència, especialment 
a la relatora, la senyora Elena Ribera, perquè crec que 
s’ho mereix, perquè ha estat molt afectuosa, perquè fa 
uns grans esforços per convèncer-nos de les bondats 
dels projectes que vénen del Govern, però encara té un 
mèrit superior, que és receptiva als canvis que li pro-
posem, i diu: «No, no, no, no us preocupeu, jo ho de-
fensaré davant de qui correspongui.» El que passa és 
que, davant de les eminències que ens acompanyen, 
llavors torna i diu: «No, no, no, és que m’ho han fet 
veure de forma diferent.» Bé, és una dialèctica interes-
sant, que tots n’aprenem, no?, i que no sé si al final ens 
donaran un titulín, eh?, que el puguem posar al despatx 
i dir: «No, vam ser ponents de totes aquestes lleis.» 
Però, bé, ho hem fet amb molt de gust. I gràcies a tots 
els altres membres de la ponència.

La presidenta

A continuació, per fixar la seva posició té la paraula, 
en nom del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, l’il·lustre senyor Pere Aragonès.

Pere Aragonès i Garcia

Moltes gràcies, senyora presidenta. Honorables con-
sellers, senyores i senyors diputats, secretari d’Habi-
tatge, responsables de l’Agència Catalana de l’Habitat-
ge i membres també de la Comissió de Codificació, 
que també ens acompanyeu avui aquí, avui fem el de-
bat final d’un projecte de llei que tenia una motivació 
que era facilitar l’accés a l’habitatge. Abans s’ha parlat 
d’accés a la propietat, i crec que en un context de polí-
tiques d’habitatge del que hauríem de parlar és d’accés 
a l’habitatge, de garantir el dret a l’habitatge, perquè 
la propietat és una manera, és una forma d’accedir a 
l’habitatge, però n’hi ha d’altres.

Tradicionalment, hem estat parlant en el nostre  país 
que hi havia dues formes d’accedir a l’habitatge: una 
mitjançant el lloguer, l’altra mitjançant la propie tat. 
I sabem que el cas peninsular, respecte a la resta d’Eu-
ropa, sobretot comparat amb l’Europa central i del 
nord, està molt inclinat cap a la propietat i molt poc 
cap al lloguer. Per això es plantegen aquestes fórmu-
les, les anomenades «tinences intermèdies», que estan 
a mig camí entre el lloguer i la propietat, perquè se’ns 
entengui –els membres de la Comissió de Codifica-
ció ens diran que és propietat amb tots els ets i els uts, 
no?–, però, en tot cas, són fórmules que el que volen 
és resoldre el principal problema que hi ha en l’accés 
a l’habitatge mitjançant la propietat, que són el que des 
d’un punt de vista de l’economia en diríem «les barre-
res d’entrada», és a dir, el capital mínim per accedir a 
l’habitatge, els problemes de finançament, la manera 
com s’han comercialitzat els crèdits hipotecaris.

Per això es presenta una modificació del llibre cinquè 
del Codi civil. El llibre cinquè regula els drets reals, 

que són els drets sobre les coses. I aquí hi ha el dret 
de propietat, el dret d’usdefruit, i es regulen aquestes 
dues noves figures, que són la propietat temporal i la 
propietat compartida, dues figures que estan presents 
en el dret anglosaxó i en altres drets continentals, sin-
gularment el cas d’Holanda, en què hi ha un altre tipus 
de mercat de l’habitatge, en què hi ha un altra tradició 
jurídica, en què hi ha també una altra propietat, una 
altra estructura de la propietat i del mercat immobi-
liari. 

Per tant, si el que amb la votació d’avui –que serà bas-
tant àmplia, i nosaltres votarem a favor del projecte 
de llei– creiem que hem resolt part molt important del 
problema de l’accés a l’habitatge al nostre país, ens 
equivoquem. Cal que, perquè aquestes figures siguin 
útils, vagin acompanyades en matèria de fiscalitat. 
Perquè, per exemple, és a dir, per què es van fer tan-
tes hipoteques? Doncs, perquè hi havia la desgravació 
per hipoteca, l’IRPF, que no correspon a aquest Par-
lament, però calen mesures en matèria de fiscalitat. 
Cal tenir present la tradició jurídica del nostre país. 
I tenim un mercat immobiliari en què en aquests mo-
ments hi ha moltes propietats que estan infrautilitza-
des, i algunes de les quals sobraran. I és probable que 
en algun moment veiem com es tiren a terra edificis, 
perquè serà més car mantenir-los i no posar-los en el 
mercat de l’habitatge.

Estem, per tant, davant d’un canvi conceptual, i aques-
ta és potser la prevenció més gran que nosaltres hem 
tingut en aquest debat del projecte de llei. Perquè una 
propietat..., sobretot en l’àmbit de la propietat tempo-
ral. Imaginem-nos que qualsevol de vostès o de les 
persones que ens escolten compren un habitatge per un 
termini de vint anys. Ens remet, per la manera d’en-
tendre-ho, a les coses que hauran de tenir en comp-
te en aquella distinció que havien fet els economis-
tes clàssics –i va bé recórrer-hi de tant en tant–; Karl 
Marx parlava de la diferència entre el valor de canvi 
i el valor d’ús. I, per tant, quan parlem d’una propietat 
temporal a vint anys, estarem donant molta preferèn-
cia al valor d’ús i no tant al valor de canvi, perquè el 
valor de canvi seria si el poguessin vendre. Si venem 
una propie tat, que ja només queden tres o quatre anys, 
evidentment el preu serà molt més petit. Per tant, la di-
ferència aquesta... Per tant, Marx encara està viu, mal-
grat que a alguns els pesi, no?, com a mínim en l’anà-
lisi; en les receptes ja és una altra cosa, eh? Però hem 
de tenir present aquesta diferència entre valor de canvi 
i valor d’ús.

Per tant, en la propietat temporal té molta més impor-
tància el valor d’ús. Un aspecte important és que va 
vinculat al finançament; l’èxit d’aquesta figura va vin-
culat al finançament. Quina diferència hi hauria entre 
una compra d’una propietat temporal a vint anys i un 
lloguer a vint anys? Doncs, que pel fet que compris 
una propietat a vint anys tens un dret real que pot ser 
garantia d’un préstec. Per tant, la clau aquí és vinculat 
al finançament. Un lloguer no es pot hipotecar; el dret 
que et dóna un contracte de lloguer no es pot hipote-
car. El dret que et dóna una compravenda d’una pro-
pietat, encara que sigui una propietat temporal durant 
vint anys, es pot hipotecar. Per això parlem de drets 
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reals i no del llibre sisè, d’obligacions i contractes, 
perquè el dret real és la garantia d’aquest préstec.

Per això nosaltres hem tingut una obsessió en tot 
aquest procediment, que ha estat la protecció dels con-
sumidors. Estem intentant arreglar, arreglant –i ho 
veurem en el punt següent, en la ILP que es presenta–, 
els problemes derivats d’una mala comercialització de 
productes financers i una mala praxi en l’accés a l’ha-
bitatge mitjançant la compra de la propietat plena o in-
definida, no? I, per tant, hauríem d’intentar, si regulem 
noves figures, doncs, no caure en els mateixos errors. 
I, per tant, és important protegir els consumidors. Per 
això hi ha una disposició addicional tercera, que s’ha 
incorporat, que creiem que és indicativa de tenir pre-
sent el dret de consum, que a més s’ha innovat molt i 
aquest Parlament ho ha fet molt, innovar en aquest àm-
bit..., doncs, quan es facin els contractes a partir dels 
quals s’adquireix una propietat temporal o comparti-
da, siguin no entre particulars, sinó entre un particular 
i una empresa, no? I, per tant, aquí ja s’aplica el dret 
de consum.

Pel que fa a la propietat temporal. Creiem que si pot 
tenir una utilitat àmplia serà per l’Administració pú-
blica, per gestionar el parc d’habitatges públic. I això 
ens ho recordaven alguns dels membres de la Comis-
sió de Codificació que avui ens acompanyen. Perquè 
un dels problemes que ha tingut el parc d’habitatge 
públic és que hi ha hagut un gran esforç en adquisi-
ció de sòl..., molt venia pel desenvolupament de plans 
urbanístics, però hi ha hagut un esforç important, un 
cost d’oportunitat en sòl, un cost d’oportunitat pressu-
postari d’inversió, i, després, com que tenien aquests 
terminis de deu o de trenta anys, depenent de la legis-
lació, aquell habitatge que era públic, que s’hi accedia 
en règim d’habitatge de protecció oficial, deixava de 
ser públic al cap d’un temps, i algú se’n beneficiava, 
no?, que era el qui li havia tocat accedir a l’habitatge. 

Per tant, si aquesta propietat és temporal, és molt més 
fàcil, no?, és molt més fàcil gestionar-ho, i, per tant, 
evitar aquests problemes, des del punt de vista de l’Ad-
ministració pública.

La propietat compartida. La propietat compartida con-
sisteix que s’adquireix un tant per cent d’una propietat i 
per la resta es paga un cànon, es paga una renda, que a 
mesura que vagis tenint més tant per cent de la propie-
tat la renda a pagar sigui menys. És a dir, tens la teva 
part, i sobre la resta que no és teva pagues un lloguer. 

La propietat compartida o fórmules semblants a la pro-
pietat compartida existeixen en el Codi civil, i la co-
munitat ordinària indivisa és un exemple. El que passa 
és que la comunitat ordinària indivisa es deixa a vo-
luntat de les parts. De fet, podrien haver-hi parts que, 
amb un contracte, podrien acabar regulant un tipus de 
relacions molt semblants a la propietat compartida. 
En tot cas, aquí, doncs, es remarca aquesta possibili-
tat, no?

Creiem que pot ser una solució pel que fa als proble-
mes derivats de les execucions hipotecàries, sobretot 
quan moltes vegades el capital pendent de pagament, 
doncs, és petit, i a vegades s’ha amortitzat gran part 
del capital i dels interessos, i, per una quantitat molt 

petita, s’ha acabat perdent l’habitatge, perquè moltes 
vegades es vehicula a través d’una dació en pagament, 
o, simplement, perquè se l’adjudica al banc en la sub-
hasta. I, per tant, al final que la part pendent es pugui 
capitalitzar com una part de l’habitatge podria ser una 
solució, i que després això es pogués recuperar per 
part de la família afectada.

Uns dels altres elements que una mica són transver-
sals en les dues figures, que nosaltres volem destacar. 
Són figures que són de dret civil; per tant, que regulen 
un acord entre particulars. Quan intervé, com hem dit 
abans, una empresa passen a ser relacions de consum. 
I també volem destacar que, si més enllà del dret ci-
vil el que volem és que això sigui una eina potent de 
política pública, s’ha d’acompanyar de mesures de fis-
calitat, sobretot –i hi ha un catàleg al final de propos-
tes en aquest àmbit–, i ha d’haver-hi una actitud molt 
més activa per part de l’Administració.

Per tant, creiem que és un bon instrument, un instru-
ment més que tindrem a l’abast, evidentment, amb les 
prevencions; és un aspecte nou. El repte més impor-
tant serà incorporar aquestes figures a la nostra cultu-
ra jurídica. I aquí caldrà fer una feina molt destacable.

Finalment, jo el que voldria fer, atès que els diputats 
que hem compartit aquesta ponència n’hem compar-
tit moltes altres en matèria de dret civil, és agrair-los a 
tots la feina feta. Des d’Esquerra Republicana sempre 
diem que, quan estem aquí, fent de diputats o de regi-
dors d’un ajuntament, no tenim càrrecs, sinó que tenim 
un encàrrec. I nosaltres teníem un encàrrec que era in-
tentar, des de la Comissió de Justícia i Drets Humans, 
deixar les coses una mica millor del que les havien tro-
bat. I crec que, en l’àmbit del dret civil, ho hem acon-
seguit, en part.

Per tant, a la diputada Ribera, al diputat Pedret, al 
diputat Santamaría, al diputat Milà i a la diputada De 
Rivera, agrair-los, doncs, l’aprenentatge conjunt que 
hem fet.

I també fer un agraïment especial als companys de vi-
atge que he tingut per part del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana en aquesta comissió: a en Marc 
Sanglas, que hem compartit, doncs, com a membre, la 
comissió, i a la Gemma Calvet, que ha estat una excel-
lent presidenta de la Comissió de Justícia i Drets Hu-
mans, i que li vull agrair, doncs, la tasca realitzada i 
la feina conjunta que hem fet tots plegats en aquesta 
legislatura.

Moltes gràcies, senyora presidenta, senyors i senyores 
diputats.

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari Socialista, té la parau-
la l’il·lustre senyor Juli Fernandez. 

Juli Fernandez Iruela

Moltes gràcies, presidenta. Conseller i consellera, 
diputats, diputades, bé, jo, en primer lloc, voldria co-
mençar, doncs, donant les gràcies a tots els diferents 
portaveus d’aquesta llei. Jo no sóc membre d’aques-
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ta comissió, però el meu grup em va assignar aquesta 
tramitació. Per tant, agrair-los, a tots els portaveus, les 
seves aportacions, especialment a la diputada relatora, 
Elena Ribera, per la seva voluntat d’arribar a acords, 
la seva voluntat d’intentar trobar línies d’entendre el 
que és el diàleg, el pacte i el consens, i també, evident-
ment, al lletrat. I també voldria donar suport i reconèi-
xer la feina feta per tots els compareixents i també per 
la nostra jurista, la Rita, que en aquest cas a mi em va 
ajudar molt a redactar totes les esmenes.

Anunciar el nostre vot favorable a aquest projecte de 
llei. Entenem que és un text que és molt millor que el 
que el Govern va presentar, fruit d’aquest debat i fruit 
d’aquestes aportacions. Entenem que és un concepte 
nou d’un accés a l’habitatge. I, per tant, caldrà fer mol-
ta pedagogia perquè aquestes dues figures, doncs, re-
alment tinguin l’ús que realment tots busquem.

El nostre grup ja en el debat a la totalitat va votar en 
contra a les esmenes presentades pel Partit Popular i 
per Ciutadans, perquè enteníem que era bo, doncs, fer 
aquest tràmit i era bo obrir aquest debat per intentar 
millorar el projecte de llei.

Les nostres esmenes varen tenir bàsicament tres ob-
jectius. Un primer, doncs, intentar garantir o millorar 
el que és la seguretat jurídica del text. Un segon que 
era intentar buscar eines que poguessin facilitar l’ús 
de les dues figures, perquè, òbviament, si estem fent 
una llei, és important treballar perquè aquesta llei tin-
gui l’ús que realment li pertoca. I un tercer que, en 
aquest cas, doncs, també buscàvem millorar la protec-
ció dels consumidors; que en aquest cas cal reconèixer 
l’aportació feta pel portaveu d’Esquerra Republica-
na amb una disposició addicional final –una d’elles–, 
doncs, que dóna una gran..., molta més garantia jurídi-
ca als consumidors.

El nostre grup, amb aquestes esmenes que va presen-
tar..., algunes han estat acceptades; altres, transaccio-
nades, i altres el nostre grup també les ha retirat, per-
què enteníem que en el text ja quedaven prou clares 
algunes de les aportacions fetes.

Fruit d’aquestes esmenes acordades, transaccionades 
i també les que s’han incorporat de la resta de grups, 
entenem que la proposta que avui hi ha és molt millor 
que la que hi havia en el seu moment.

Voldria destacar que, en aquest cas, aquest projecte de 
llei, doncs, busca, bàsicament, dos grans objectius. Un 
primer és facilitar l’accés a l’habitatge, amb la crea-
ció de dues noves figures, com he dit abans: propietat 
temporal i propietat compartida. I el segon és també 
intentar, doncs, donar, possibilitar el que és..., limitar 
l’excés d’endeutament a les famílies, un dels elements 
que ha comportat aquesta crisi econòmica; dos ele-
ments clau, que són facilitar l’accés a l’habitatge i, per 
l’altre, buscar fórmules que no obliguin les famílies a 
intentar, doncs, anar a un excés d’endeutament.

Recordem que aquesta crisi econòmica ha posat de 
manifest dos elements: segurament que, fruit de la bo-
nança econòmica i de la llibertat que hi havia per a 
l’accés a l’habitatge i per a les facilitats que moltes en-
titats donaven a l’endeutament, doncs, moltes famíli-

es s’han endeutat més del compte, i això ha provocat 
que ara, en aquesta crisi econòmica, els primers perju-
dicats hagin sigut moltes famílies que ara actualment 
estan veient com no poden accedir a l’habitatge, mol-
tes que hi van accedir estan perdent l’habitatge i altres 
que en aquest moment podrien accedir-hi no poden 
accedir a l’endeutament.

Per tant, entenem que és una llei que dóna resposta a 
aquests dos grans requisits. És veritat que, de les dues 
modalitats que contempla, nosaltres tenim més confi-
ança en la propietat compartida. Entenem que, segu-
rament, de la temporal ens caldrà fer molta més peda-
gogia. Entenem que la temporal està més destinada..., 
intentem que, en aquest cas, les mateixes administra-
cions públiques hagin de fer un ús més partint d’aques-
ta fórmula. I entenem nosaltres que el que és la moda-
litat de propietat compartida pot tenir un major ús si 
realment aconseguim que les entitats financeres també 
hi entrin, en el que és intentar accedir-hi amb aquestes 
dues fórmules.

En el que fa referència a la modalitat de propietat tem-
poral, és veritat que la referència a la durada mínima 
s’ha incrementat, de sis a deu anys, que és una apor-
tació d’Iniciativa, i també que la màxima són noranta-
nou anys. Per tant, entenem que aquí hi ha una modi-
ficació important, també fruit d’aquestes esmenes que 
el text ha incorporat.

Entenem que, d’alguna manera, el que fa és que, en el 
cas de la modalitat compartida, la quota mínima ini-
cial es deixa a voluntat de les parts. Per tant, d’alguna 
manera, també, és una manera d’accedir a l’habitatge. 
I d’aquesta manera, doncs, la persona que vol accedir 
a l’habitatge, el que és l’accés al finançament exterior, 
extern, el pot, diguéssim, graduar en funció d’aquesta 
part que inicialment pactin les dues parts.

Finalment, el text incorpora tres disposicions addi-
cionals, que per nosaltres són molt importants, que 
crec que són clau a l’hora d’intentar que aquestes du-
es noves fórmules d’accés a l’habitatge tinguin èxit. 
Una primera que fa referència a la col·laboració de les 
administracions; primer, per intentar, doncs, incenti-
var les entitats financeres i també els promotors a l’ús 
d’aquestes dues fórmules. Per tant, no n’hi ha prou de 
tenir la llei, sinó que també cal crear els mecanismes 
per intentar, doncs, donar a conèixer les dues fórmu-
les i que les entitats financeres, sobretot, i els promo-
tors se les facin seves perquè tinguin realment la re-
percussió que ha de tenir.

Una segona és amb relació a les mesures fiscals i nor-
matives. És veritat que ha d’haver-hi incentius, incen-
tius que facin possible que aquestes dues fórmules 
siguin també utilitzades finalment pels que volen ad-
quirir els habitatges. 

I una tercera, important, que fa referència a..., en rela-
ció amb el tema del consum. És evident que hi ha una 
referència claríssima, i en el cas de consum, doncs, 
sempre es prioritzarà el que és la part més dèbil. I, per 
tant, i això sí que era un tema important, aquesta 
aportació la va fer el Grup d’Esquerra Republicana, i, 
per tant, pensem que aquí sí que hi ha un ampli con-
sens per intentar, doncs, també que en aquests casos 
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sempre, diguéssim, que actuï un promotor o un privat, 
doncs, en aquests casos, el tema de la protecció del 
consumidor sigui clara.

Per tant, el nostre grup entenem que, amb aquestes es-
menes que s’han acceptat de diferents grups i transac-
cionades, millorem substancialment el text; el millo-
rem substancialment. És veritat que ha anat molt ràpid. 
És veritat que la tramitació ha sigut molt i molt ràpida. 
Però, malgrat això, això no desvirtua que en general 
estiguem d’acord amb, finalment, el text que queda. 

Per tant, donarem el suport del nostre grup a aquest 
text que finalment sortirà.

Moltes gràcies, presidenta, conseller, consellera, dipu-
tats, diputades.

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, té la pa-
raula la il·lustre senyora Carmen de Rivera.

Carmen de Rivera i Pla

Gracias, presidenta. Conseller, consellers, diputadas, 
diputados, autoridades que nos acompañan en la tri-
buna, en primer lugar, y para no quedarme sin tiem-
po, agradecer todo el esfuerzo que se ha realizado por 
parte, en primer lugar, de la ponente y, en segundo 
lugar, por parte del departament, y en especial de la 
doctora Carmen Gete-Alonso, y don José María Eche-
varría y María José Urzaiz. Además, agradecer la 
comprensión, el trabajo del letrado Pere Sol, la gestora 
Laia Grau y todos los compañeros de ponencia, seño-
res Milà, Santamaría, Aragonès i Fernandez. Ha si-
do un verdadero placer trabajar en ese texto, que debo 
confesar que a nosotros nos ha costado entender, nos 
ha costado aceptar, pero decir que se ha puesto todo 
por parte de la ponente, como se ha dicho por parte de 
otros grupos, para que se aceptaran nuestras enmien-
das, se aceptaran las enmiendas de todos, y que salie-
ra un texto de contexto. Estas enmiendas han mejora-
do el texto, se ha conseguido que se garantizaran los 
derechos de los consumidores, lo que no aparecía en 
el texto del proyecto inicial, y de ahí nuestra enmien-
da a la totalidad, y entendemos que se dan las garan-
tías precisas para la parte más débil, que al final son 
los consumidores. 

Pero, dicho esto, debemos anunciar nuestro voto de 
abstención. ¿Y ello por qué? Pues porque, en primer 
lugar, albergamos serias dudas sobre su constitucio-
nalidad por lo que respecta a la propiedad temporal. 
No así en la compartida. Creemos que se exceden las 
competencias sobre legislación en derecho civil que 
tiene este Parlament por lo que respecta a la propie-
dad temporal, no así a la compartida –repito. Además, 
creemos, y con todo el respeto para quienes creemos, 
que está de más –veo ahora en el público el señor Na-
sarre–, con todo el respeto por este trabajo que se ha 
hecho, pero decir que creemos que no logrará el obje-
tivo... –¿no está? Bueno–, no logrará el objetivo princi-
pal declarado en esta ley, que es el acceso a la vivien-
da. ¿Por qué? Pues, por una razón muy simple y muy 
clara: porque no va acompañada de medidas fiscales y 

económicas para hacerlo atractivo al ciudadano. Y la 
experiencia nos dice que las modificaciones, en el ám-
bito de la legislación civil, no sirven para alcanzar ob-
jetivos sociales si no van acompañados de medidas de 
carácter económico. Y esto ha ocurrido, y no me quie-
ro extender, a nivel estatal con el estatuto del discapa-
citado, que se implementó, se creó la figura civil, pero 
luego no se pusieron las bonificaciones, las exenciones 
fiscales, y los ciudadanos que tenían derecho a acce-
der a este estatuto y a las ventajas que les ofrecía es-
ta ley, no han accedido finalmente porque, verdadera-
mente, no se dan estas facilidades. 

Y llegados a este punto solo queda preguntarse: si al 
ciudadano no le va a ayudar a acceder a la propiedad 
porque no es una fórmula fácil de entender, ni hay es-
tas bonificaciones, como diría nuestro añorado diputa-
do Cañas, cui prodest? Pues, bueno, nosotros lo man-
tuvimos en la defensa de la enmienda a la totalidad 
y lo seguimos manteniendo, vista y tramitada esta ley. 
Nosotros vemos que los únicos a los que beneficia cla-
ramente esta ley, que no quiere decir que por esto se 
tenga que rechazar, pero son los bancos y las cajas, 
para sacar el stock de viviendas que tienen sin des-
embolsar dinero ni preocuparse de la gestión de este 
parque de viviendas. Y ya está, o sea, es así, y es ver-
daderamente la única ventaja que le vemos a esta ley.

Luego vemos también, por otra parte, que es una ley 
que a nosotros nos parece innecesaria, porque las fi-
guras que crea pueden ser establecidas mediante con-
tratos. No en balde nuestro sistema de derechos reales 
es de numerus apertus. ¿Qué quiere decir? Pues, que 
además de los que establece la ley, se pueden configu-
rar otros derechos reales, como ya he dicho, mediante 
contratos. 

Y también se ha hablado aquí, y se ha dicho, que con 
esta ley se pretendía modificar la mentalidad de los 
catalanes en relación a la tenencia de bienes, asumien-
do fórmulas distintas a la de la propiedad dominical. 
Bueno, pues éste es un objetivo, desde luego, legítimo 
pero, desde nuestro punto de vista, utópico. ¿Y ello por 
qué? Pues, por dos motivos. Primero, porque la propi-
edad dominical está fuertemente arraigada en los es-
pañoles en general y en los catalanes en particular. De 
hecho, a mediados del siglo XX se generalizó la propi-
edad dominical mediante el sistema de propiedad ho-
rizontal. Y es más, antes de esta generalización de la 
propiedad dominical, ésta ya estaba fuertemente ar-
raigada entre los españoles. Y prueba de ello es que la 
Ley de la reforma agraria de 1932 fracasó porque que-
rían la propiedad plena de sus tierras, y no con la tem-
poralidad que se preveía en dicha ley y que también se 
prevé en ésta, también, noventa y nueve años. Y en se-
gundo lugar, creemos que esta ley es utópica y que no 
conseguirá sus objetivos, pues, por el mero hecho de 
que se regulen estas fórmulas jurídicas, los ciudada-
nos no van a asumir si no hay un incentivo de carácter 
económico, o más concretamente fiscal.

Por tanto, y en resumen, como no le vemos una uti-
lidad práctica definida, aunque no es perniciosa pa-
ra los ciudadanos y, verdaderamente, están protegi-
dos los intereses de los consumidores, porque se ha 
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hecho en el trámite de enmiendas, este grupo se abs-
tendrá en la votación de esta ley.

Nada más, y muchas gracias.

La presidenta

En nom del Grup Mixt, té la paraula la senyora Isabel 
Vallet.

Isabel Vallet Sànchez

Bona tarda. Per posicionar la CUP – Alternativa d’Es-
querres davant el projecte de llei. Nosaltres ja vam 
avisar, d’alguna manera, que no podríem treballar 
aquesta llei, òbviament, per una saturació de projectes 
evident. Tot i així, vam demanar que es tingués d’al-
guna manera a bé incorporar les reflexions que fèiem 
quan parlàvem des d’aquest faristol sobre què entení-
em que li faltava al projecte. 

Vist el que ha quedat, entenem que podem votar a fa-
vor com una figura més regulada al codi civil, però res 
més. És a dir, entenem que es votarà a favor pel que 
suposa la propietat compartida; la propietat temporal 
és una figura que no trobem en absolut interessant; en-
tenem que no aporta res al que ara mateix existeix. 
La compartida, sí, i el que ens ha sobtat més és que la 
compartida incorpori tot el que finalment pot arribar 
a ser un actiu i deixi bona part del model anglès, que 
vinculava, precisament, aquesta propietat compartida 
als habitatges que tenien les entitats que es destinen a 
lloguer social, o en tot cas, vinculava aquesta propietat 
compartida a les activitats, precisament..., a les activi-
tats d’aquestes entitats socials que treballen per garan-
tir l’accés a l’habitatge. És a dir, s’acabava copiant el 
model anglès en una de les parts, però no, finalment, 
en tot.

En tot cas, el Govern diu que aquest projecte de llei 
té tres finalitats. La primera s’ha dit, no?, que era fa-
cilitar l’accés a l’habitatge a famílies amb pocs recur-
sos, etcètera, i incorpora aquesta figura, que podríem 
dir-ne lateral, en cap cas estructural, sobre el proble-
ma de l’habitatge. És obvi que el segon objectiu és se-
guir, de manera més explícita o menys..., és oferir al-
ternatives per a dinamitzar el parc d’estoc d’habitatges 
que ara mateix estan buits i que estan en desús; i el 
tercer objectiu era oferir eines als impagaments hipo-
tecaris. 

Aquí es rescatava Marx per a parlar del valor d’ús i 
de canvi, segurament també, però segurament tam-
bé hem de rescatar Engels quan parla de l’habitatge, 
i quan diu com resol la burgesia els problemes d’ha-
bitatge. Doncs, veiem que la burgesia resol els pro-
blemes d’habitatge generant un nou nínxol de negoci 
a les entitats financeres, que és aquesta cirereta de la 
propietat compartida, que fins i tot diem que no ens 
sembla malament com una figura lateral de propietat 
però que, en cap cas, va al moll de l’os del problema. 
Per què? Perquè queda fora, regulada, l’essència de les 
figures sobre els habitatges, que és el lloguer, i que ara 
mateix impregna la realitat de gairebé tots els habitat-
ges de les classes populars que, recordem-ho, no com-
pren habitatge perquè no poden pagar, segurament, 

tampoc una hipoteca de 40.000 euros, eh? No una de 
120.000, i tampoc una de 40.000. 

En tot cas, nosaltres, quan fèiem aquesta primera ex-
posició, dèiem que enteníem que la solució de l’habi-
tatge passava per posar com a parc de lloguer social, 
és a dir, fer passar els habitatges buits, que estan xi-
frats al voltant d’un milió, a un parc de lloguer soci-
al. A més a més, enteníem que la Sareb tenia una do-
ble obligació respecte al rescat que hem pagat d’ells, i 
que havien de destinar aquests habitatges a un lloguer 
no més car de cent cinquanta euros al mes, entenent 
que aquests habitatges buits han d’anar a parar a les 
persones que més ho necessiten. A més a més, ente-
níem que Catalunya disposava d’una bona figura, una 
figura que havia regulat el Govern tripartit, que era 
l’expropiació d’usdefruit per infrautilització de l’ha-
bitatge, que aquesta era una figura que, al nostre pa-
rer, resolia aquesta qüestió fonamental, que és que hi 
ha molts habitatges buits i que aquests habitatges buits 
que estan ara mateix en desús han de fer una funció 
social, i la funció social és, òbviament, integrar un 
parc d’habitatges públic de lloguer.

Finalment, enteníem que la solució passava per aques-
tes dues coses, no? Perquè aquest habitatge que no té 
sortida, òbviament, sigui, formi part d’un parc d’habi-
tatges de lloguer; passava pel fet que s’ha d’obligar els 
bancs que contribueixin socialment a pal·liar el proble-
ma de l’habitatge, que sí que és cert que es pot ajudar 
les famílies amb menys recursos generant una nova fi-
gura sobre la propietat, però que també és cert que es 
pot ajudar les famílies amb menys recursos dotant-se 
de més fons d’ajuts al lloguer; i que és obvi que s’ha de 
fer una reflexió sobre el lloguer de l’habitatge, perquè 
és, bàsicament, la figura que ara mateix és majoritària 
respecte a la possessió, o en tot cas, a l’habitació de les 
«vivendes». 

Nosaltres, com dèiem, ja vam advertir que no podrí-
em treballar aquesta llei. No per això entenem que era 
una llei poc important. Sí que ens hauria agradat, òb-
viament, que haguessin anat a tocar qüestions més es-
tructurals d’habitatge. Igualment hi votarem a favor 
perquè entenem que genera noves figures que no són 
en cap cas perjudicials. Ara, sí, entenem que la refle-
xió sobre l’habitatge és molt més profunda que generar 
una «minifigura», per dir-ho d’alguna manera, com és 
la propietat compartida, i que, com hem dit sempre, 
solucionar els problemes d’habitatge, fer que l’habitat-
ge sigui un dret real, passa per tocar privilegis, i tard o 
d’hora el Govern que sigui ho haurà de fer.

La presidenta

Té la paraula l’honorable senyora Marina Geli.

Marina Geli i Fàbrega

Moltes gràcies, presidenta. Per donar els arguments 
del meu vot favorable en aquest projecte. Primer, per-
què crec que sí que s’ajusta a la legalitat, al nostre Co-
di civil. Em sembla que aquest és un element, i que 
s’ha estat curós amb què incorpora i què no incorpora. 
Precisament, no incorpora figures, senyora Carme de 
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Rivera, impositives de desgravació fiscal, perquè no 
és competència de Catalunya en aquest moment i, per 
tant, no pot fer-ho, però en canvi sí que orienta cap a 
fórmules de minimització de les taxes municipals, per 
exemple, en una part. 

Però, per altre costat, és veritat que es regulen figures 
regulatòries de l’accés a la propietat per a rendes mitja-
nes i baixes, de propietat temporal i propietat compar-
tida, que pot ser una fórmula més d’accés a l’habitat-
ge. Vostès han incorporat, senyors diputats que hi han 
treballat, més garanties per als consumidors. Jo l’únic 
risc que veig aquí, i el temps ho dirà, és que això mo-
bilitzi un mercat immobilitzat i que vagi en detriment 
del necessari increment, que això ho deia ara la porta-
veu de les CUP, l’increment de l’habitatge de lloguer 
social. Aquest és l’únic risc que pot suposar que hi ha-
gi una part de l’immobilitzat que prefereixin posar al 
mercat inicialment, si és possible, si és que hi ha hàbit, 
si hi haurà hàbit suficient a la nostra cultura, especial-
ment, de propietat temporal o compartida.

Moltes gràcies.

La presidenta

Té ara la paraula, en nom del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, la il·lustre senyora Elena Ribera.

Elena Ribera i Garijo

Gràcies, presidenta. Agrair-los a tots els portaveus les 
seves aportacions, que van en aquesta línia de buscar 
el millor text possible. Amb relació a les esmenes que 
han quedat vives, i que el senyor Sergio Santamaría 
ens comentava, només dir-li, per a la seva tranquil-
litat, que aquest, encara que ha sigut un tràmit ràpid 
aquí, en el Parlament, que hem comptat amb l’ajuda 
inapreciable dels experts de la Comissió de Codifica-
ció. Això ha comportat vint-i-tres sessions de la secció 
de drets reals, on estan les eminències més grans del 
nostre país en tema de drets reals, i que alguna cosa 
saben quan han arribat a les càtedres i a la cúpula de 
les institucions. Més de dos anys de tramitació, coor-
dinadament, entre el Departament d’Habitatge, que ja 
en el 2012, quan ja tenien la idea molt clara, la passa 
a Justícia, perquè Justícia, a través d’aquesta comissió 
de codificació, la pugui introduir en el Codi civil. Per 
tant, de precipitació, res. La certesa més absoluta que 
estem dintre de les nostres competències, la qual cosa 
ens porta, amb tota la tranquil·litat del món, a fer un in-
forme sobre la competència que ens empara per poder 
regular aquesta matèria i compartir-la amb el Minis-
terio de la Vivienda, amb Fomento, a Madrid, i amb 
el Ministeri de Justícia; i se’ls envia l’informe perquè 
estiguin completament tranquils, com ens consta, que 
és el mateix informe que tenen els grups del Partit Po-
pular i de Ciutadans, perquè se’ls ha subministrat des 
del mateix departament i contrastat des del ministeri, 
també, de Madrid.

I és tan bo el projecte que presentem, que a Madrid 
els agrada molt, i diu: «Ei, compro» –si es pogués dir, 
no? I nosaltres diem: «Molt bé, doncs, nosaltres es-
tem molt contents de tirar-ho cap endavant des d’aquí; 

la idea ha sortit des d’aquí, i, en tot cas, si hi ha al-
gun defecte de tramitació o alguna cosa que es puga 
anar modulant amb la pràctica ja s’anirà fent, i quan 
Madrid vingui amb les seves competències a regular, 
doncs, benvinguts.» Perquè el que suma no resta, i ai-
xò és un principi matemàtic que no admet prova amb 
contrari. Tot el que ens ajude a avançar és bo, i tot el 
que suma és bo.

I quan és bo? Doncs, és bo quan suma per a tothom. 
A més, és intel·ligent. Quan fa aflorar bosses, estocs 
de «vivendes» que estan allà, que no les utilitza nin-
gú. Quan persones que no poden accedir als lloguers, 
perquè el seu nivell de renda està per sobre, quan no 
poden venir subvencionades poden accedir a uns crè-
dits més petits, perquè la part que compren és més pe-
tita perquè és una quota més petita; quan això facilita 
també al propietari formal que puga posar en venda i 
puga adquirir uns diners, també. Quan tothom hi gua-
nya és que la cosa és bona. I això és el que es planteja 
amb aquest projecte.

Respecte de les esmenes d’Iniciativa, dir-li que té raó 
el senyor Milà, que no eren sis anys, sinó deu, que 
vam transigir, i que ha sigut un lapsus mentis. (Veus de 
fons.) Transaccionat... –transaccionat–, exactament. 
Que per això estan els bons companys, perquè entre 
tots arribem a les millors solucions, inclús quan hi han 
errors o lapsus.

Que únicament serà una bona llei si és útil. Per tant, la 
vacatio legis és que ens sobra, perquè si és bona, per 
què hem d’esperar? Doncs, posem-ho en marxa. Si ho 
facilitem, com ho ha facilitat, també, i agrair-li-ho es-
pecialment al senyor Juli Fernández, perquè és veritat 
que s’ha incorporat per primera vegada en aquests tre-
balls de la Comissió de Justícia, però que ha facilitat 
moltíssim les coses amb les seves aportacions i amb la 
seva voluntat, que segur que seguint la tradició del se-
nyor Ferran Pedret, que caracteritza amb aquest ànim 
de voler avançar i de fer avançar les coses a través de 
les aportacions en positiu.

Agrair-los a tots, en definitiva, també al Partit Popu-
lar i a Ciutadans, perquè malgrat que van presentar 
una esmena a la totalitat, van voler transaccionar, van 
 voler escoltar les reflexions que es van fer des de la co-
missió, des dels catedràtics que ens van acompanyar i, 
en definitiva, també ens van ajudar a millorar.

Estem satisfets perquè les mesures fiscals vindran 
acompanyant, com no pot ser d’una altra manera, quan 
toqui i per qui toqui, el que ha de ser una eina útil. I en 
aquest sentit es van incorporar les disposicions addi-
cionals en aquest projecte, que no només utilitzen la 
fórmula perquè les entitats de crèdit hagin de negociar 
perquè els habitatges en procés d’execució hipotecà-
ria es puguen transformar en propietat compartida, de 
tal manera que així no m’hauria hagut de trobar, com 
m’he trobat en molts casos, amb persones que no po-
den pagar la hipoteca, que ja n’han pagat una part molt 
gran, que es veuen desnonats del seu propi pis, no hau-
rien de marxar d’aquest pis. O sia, aquesta part que ja 
han pagat actuaria a favor seu, no tenen per què passar 
a un lloguer social. Ja han pagat una part, no tenen per 
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què perdre això. Doncs això ho facilita aquest projec-
te. I això no és bo, això és bo níssim.

A la senyora Isabel Vallet dir-li que això no entra en 
detriment dels lloguers socials, perquè estem parlant 
d’un altre perfil. Per tant, tot el que suma no resta. Els 
lloguers protegits han de ser-hi, els lloguers socials, 
també, per a aquesta franja de població que no arriba. 
Estem parlant d’aquestes persones que no poden ac-
cedir a un crèdit de les entitats financeres, però que sí 
que poden anar pagant una petita quantitat per la qual 
tenen dret a ser propietaris, a tenir un accés a la «vi-
venda» i a tenir també una estabilitat en la mateixa.

En definitiva, si en uns altres països ha funcionat, si 
no han patit la crisi com l’hem patida nosaltres, potser 
perquè estaven més avançats en aquest ús. Ho hauríem 
pogut fer a través d’unes altres figures del dret català, 
però no sé què passa, potser és que parlar de censos, 
o parlar..., ens feia una mica d’al·lèrgia, i ens agraden 
més les coses fresques i noves.

Doncs, fresc i nou és aquest projecte que ve d’aquest 
Parlament, que té tota la competència per fer-ho i té 
els millors professionals i els millors diputats per ti-
rar-ho cap endavant.

I moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments.)

La presidenta

Cridem a votació.

(Sergio Santamaría Santigosa demana per parlar.) Se-
nyor Santamaria...

Sergio Santamaría Santigosa

Sí; gracias, presidenta. Por alusiones del señor Salva-
dor Milà.

La presidenta

Té un minut.

Sergio Santamaría Santigosa

Gracias. Señor Milà, esa falsa dicotomía que usted ha 
planteado entre el Código civil común o español y el 
Código civil catalán ser olvida de la Constitución es-
pañola, que se aplica, y que se aplicará con todas las 
consecuencias. También cuando pueda haber un con-
flicto jurídico de esta naturaleza. O sea que no presen-
te como conflicto lo que no lo es. Conviven harmonio-
samente. Y la Constitución, usted que sabe de leyes 
y que está en la cúspide de la jerarquía normativa, se 
aplica, como digo, y se aplicará siempre con todas las 
consecuencias. Y es un aviso a navegantes.

(Remor de veus. Alguns aplaudiments. Salvador Milà 
i Solsona demana per parlar.)

La presidenta

Honorable senyor Milà...

Salvador Milà i Solsona

Sí. Senyor Santamaría, m’espanta vostè...

La presidenta

Tan bé que anàvem fins ara.

Salvador Milà i Solsona

Sí, tan bé... M’espanta vostè, que aprofiti...

La presidenta

Té un minut.

Salvador Milà i Solsona

Sí, que aprofiti aquesta modesta llei del Codi civil 
per parlar-nos de la Constitució com quelcom que ens 
caurà a sobre amb totes les seves conseqüències.

En què està pensant vostè? Jo havia entès... Jo vaig vo-
tar la Constitució, sap? I jo vaig entendre que era un 
instrument perquè els diferents pobles d’aquest estat 
ens poguéssim desenvolupar harmoniosament i es res-
pectessin els nostres drets.

Per tant, si no m’he referit al tema de la Constitució 
és perquè tinc l’absoluta seguretat que en el desenvolu-
pament del nostre dret civil –i fa trenta-cinc anys que 
ho fem–, la Constitució és una de les poques coses que 
no ens ho ha obstaculitzat. Esperem que no passi ara.

I, per descomptat, estigui tranquil: caigui o no caigui 
la Constitució sobre nosaltres, aquest país continuarà 
endavant.

Gràcies.

(Pausa.)

La presidenta

Passem a la votació d’aquest projecte de llei.

En primer lloc, votem les esmenes reservades del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa. Esmenes..., no, perdó, del Grup Par-
lamentari del Partit Popular. Esmenes número 5, 24, 
28, 43, 44 i 83.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 18 vots a favor, 86 en contra i 
21 abstencions.

A continuació, votem les esmenes reservades del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa; esmenes número 10, lletres c i d, esmena 26, 
pel que fa a la supressió, 61, lletra e, i 63.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 32 vots a favor, 70 en contra i 
24 abstencions.

I votem ara la resta del text del dictamen.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 100 vots a favor i 25 abstencions.
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Proposició de llei
de mesures urgents per a fer front a 
l’emergència habitacional i a la pobresa 
energètica (tram. 202-00062/10)

Passem ara al debat i votació del Dictamen de la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat sobre la Proposició 
de llei de mesures urgents per a fer front a l’emergèn-
cia habitacional i a la pobresa energètica.

En primer lloc, i d’acord amb l’article 112.1 del Regla-
ment, tenen la paraula els membres de la comissió pro-
motora.

(Pausa.)

En primer lloc, té la paraula la senyora Maria Campu-
zano per un temps de cinc minuts.

La representant de la comissió promotora 
Maria Campuzano Guerra 

Bona tarda, diputades, i molt bona tarda especialment 
als milers de persones que avui, il·lusionades i espe-
rançades, estan seguint la votació que tindrà lloc aquí, 
en el Parlament de Catalunya; especialment a aque-
lles famílies que han passat i han patit el tortuós pro-
cés d’un desnonament o d’un tall de subministrament, 
perquè, de fet, sense elles nosaltres no seríem aquí.

Moltíssima gent seguirà aquesta sessió del Parlament, 
perquè s’ocupa de votar la ILP de mesures urgents 
contra la pobresa energètica i l’emergència habitacio-
nal que hem impulsat l’Observatori DESC, l’Aliança 
contra la Pobresa Energètica i la Plataforma d’Afectats 
per la Hipoteca.

La història ens ha ensenyat que els drets civils, els drets 
del sufragi de les dones, els drets de les treballado-
res han estat conquerits per la ciutadania organitzada, 
conscient de la seva capacitat de transformar la realitat.

Nosaltres, les desnonades, les que hem patit talls de 
subministrament, hem après de les que ens han prece-
dit, hem pres el seu relleu, i avui, aquí, estem fent histò-
ria: un pas gegant en la conquesta del dret a l’habitatge. 
Quan Rosa Parks, el 1955, va desobeir una llei injusta 
i va decidir no cedir el seu seient a un home blanc, no 
sabia que aquesta seria l’espurna en la lluita per a la 
conquesta dels drets civils. El 2010, la PAH va deso-
beir una llei injusta i juntes vam aturar el primer des-
nonament. I aquesta va ser l’espurna perquè milers de 
veïnes repetissin aquest gest de solidaritat i de desobe-
diència col·lectiva que ens ha portat avui fins aquí.

La PAH va néixer fa sis anys i va fer els seus primers 
passos aquí a Barcelona, i a dia d’avui hi ha més de 
dues-centes PAH a tot l’Estat i més de setanta estan 
a Catalunya. En aquests sis anys hem demostrat que 
es pot acabar amb la vulneració dels drets, i avui es-
tem vivint una jornada històrica en la defensa i en la 
conquesta dels drets més fonamentals, dels drets més 
fonamentals per a les persones, aquests drets que hem 
vist recollits en tractats internacionals, en constitu-
cions, ens lleis, però que després no es compleixen, 
perquè la història dels drets humans i socials ha estat, 
d’una banda, un llistat interminable d’incompliments i 
de greuges, però, sobretot, una línia del temps feta de 

la lluita aferrissada i la conquesta de la dignitat de la 
vida de les persones.

La PAH va néixer amb l’objectiu de desobeir lleis in-
justes i canviar-les i de protegir el dret a l’habitatge, un 
dret a l’habitatge que no es pot entendre només com a 
quatre parets, sinó que ha d’incloure també l’accés als 
subministraments bàsics. I aquesta ha estat la tasca de 
l’aliança contra la pobresa energètica, situar l’accés als 
subministraments bàsics com a drets, exigir a l’Admi-
nistració i als governs que garanteixin el seu accés, i 
també assenyalar i responsabilitzar les empreses sub-
ministradores, perquè també tenen responsabilitat en 
la garantia d’accés a aquests subministraments bàsics.

Avui, per primer cop, després de moltes petites i grans 
victòries, però també de cops molt durs, com va ser la 
ILP estatal, que va ser bloquejada al Congrés dels Dipu-
tats el 2013, precisament aquí on va néixer la PAH, a 
Barcelona, aconseguim fer realitat aquest desig, aques-
ta fita que és imprescindible. Centenars de PAH de tot 
l’Estat, centenars de milers de persones estan seguint 
avui aquesta jornada, perquè fa molt de temps que estem 
esperant moments com aquests, dies en què després de 
molt empènyer, el curs de la història canvia i, per fi, es 
posa de cara de les persones de peu, de la gent del carrer.

Durant anys hem vist com es deixava que les lògiques 
del mercat s’ocupessin de gestionar i proveir necessi-
tats bàsiques, mentre els drets fonamentals quedaven 
en un segon terme. El resultat ha estat que aquest mo-
del ha deixat famílies sobreendeutades, a passar misè-
ria per accedir a un dret tan bàsic com és l’habitatge 
i a privar a persones d’aigua, de llum i de gas només 
pel fet de no poder pagar-les, i correm el risc que passi 
el mateix amb l’educació o amb la sanitat. I és que no 
podem oblidar que del que estem parlant és de drets, 
i no de privilegis, i que no té cap sentit que si no tens 
diners no puguis tenir accés a uns drets que són im-
prescindibles per a una existència digna.

En els últims set anys hem escoltat com l’única mane-
ra per sortir de la crisi era rescatar els bancs; els hem 
rescatat i a sobre no els hem exigit cap tipus de re-
torn social. Hem vist massa governs doblegats davant 
dels interessos d’unes empreses subministradores que 
gestionen uns serveis bàsics i en fan negoci, i, en lloc 
d’exigir-los responsabilitats, els paguem amb fons pú-
blics els seus beneficis.

Des del principi hem denunciat aquestes polítiques de 
transferència de recursos públics a entitats financeres, 
empreses subministradores, i hem dit que per sortir de 
la crisi el que hem de fer és rescatar les persones. I no 
només ho hem dit, sinó que hem fet i hem actuat i ens 
hem organitzat per fer-ho: hem aturat desnonaments, 
hem reallotjat famílies que estaven abandonades per 
l’Administració, hem parat talls de subministrament, 
hem creat xarxes de suport mutu, hem aixecat perso-
nes que estaven enfonsades, hem autotutelat els nos-
tres drets davant una desprotecció escandalosa, hem 
demostrat que a qui hem de rescatar és a les persones, 
hem conquerit els nostres drets, hem desobeït lleis in-
justes, i avui estem aquí per canviar-les.

Gràcies.

(Forts aplaudiments.)
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La presidenta

A continuació té la paraula el senyor Carlos Macías.

El representant de la comissió promotora Carlos Ma-
cías Caparrós

La veritat és que no havia de començar així, però us 
he de traslladar el malestar..., i estem estranyades i 
sorpreses que quan la veu del carrer entra al Parla-
ment el Parlament es buidi. (Aplaudiments.)

Quan vam sortir a les places...

La presidenta

No, no, un moment –un moment–, senyor Macías. El 
Parlament no es buida... (Veus de fons.) No... Senyor 
diputat, senyora diputada... Senyor diputat! Senyor Mi-
llo, si us plau... El Parlament no està buit. Els diputats 
i diputades estan al Parlament, estan als seus despat-
xos, estan rebent gent, estan treballant i els escolten. 
Per tant, senyor Carlos Macías... (Veus de fons.) Senyor 
Millo... Senyor Millo, no té l’ús de la paraula, no el té. 
(Veus de fons.) No, però..., vostè ho està repetint massa 
vegades.

Senyor Macías, continuï.

Carlos Macías Caparrós

Molt bé. Quan vam sortir a les places el 15 de maig de 
2011, ja ho vam dir: «No som mercaderia en mans de 
polítics i banquers.» Ens preguntàvem per què servei-
xen els governs que no defensen la gent, ens preguntà-
vem per què ens serveixen, a la ciutadania, els parla-
ments que gesticulen, que fan càlculs partidistes i que 
es barallen però que no defensen els drets fonamen-
tals. Quan dèiem «democràcia real» parlàvem del que 
està passant avui, de canvis legislatius impulsats des 
del carrer que garanteixen els drets de totes.

Davant la inacció dels governs, hem hagut de desobeir 
lleis injustes per autotutelar els nostres drets. No ha es-
tat una elecció, ha estat una obligació ètica i solidària, 
obligació que tenen els governs i els parlaments. I con-
tinuarem fent pressió i fent política fora de les institu-
cions.

Creiem que avui és un dia important per reflexionar 
què vol dir «fer política», i creiem que és important 
fer-ho al Parlament de Catalunya. Volem que es posi 
en valor la política que es fa des de fora de les institu-
cions, en molts espais, com la Plataforma d’Afectats 
per la Hipoteca, l’Aliança contra la Pobresa Energètica 
i molts altres, perquè es tracta de política en majús-
cules, una política imprescindible que ha de continuar 
succeint, i ens hem de sentir orgullosos que aquesta 
existeixi.

Avui el Parlament fa un reconeixement explícit a la 
política del sentit comú. Però no volem que es quedi 
en una anècdota. Volem que s’aprovi la ILP de l’edu-
cació, la ILP de la renda garantida i tantes ILP que 
vindran a defensar els drets de la gent.

Ens ha costat molts esforços arribar fins aquí, hem ha-
gut d’empènyer molt, perquè sabem que els nostres 

drets no es negocien, però no ha estat fàcil. Però sem-
pre hem tingut el suport de la societat, i avui ho hem 
d’a grair, perquè ha estat un suport imprescindible per 
arribar fins aquí.

Quan vam iniciar la ILP vam demanar a les diputades 
estar a l’alçada de les circumstàncies, us vam exigir 
fer una llei en quinze dies. I aquí estem avui, i això ho 
hem d’agrair, i n’hi ha pocs precedents.

Però volem fer un reconeixement a totes, als milers de 
persones que han estat a l’alçada de les circumstàncies 
ahir i avui, a les que han lluitat incansablement durant 
anys per poder arribar fins aquí, als milers de famílies 
i de persones que han patit talls de subministrament i 
desnonaments i que han estat a l’alçada de les circums-
tàncies lluitant pels drets de totes.

Aquesta és una victòria col·lectiva, i ningú més que la 
gent se n’hauria d’apropiar. Les mesures de la ILP són 
mesures del sentit comú del carrer: posar fi als deutes 
de per vida, acabar amb els desnonaments, els talls de 
subministrament, que els pisos buits compleixin la se-
va funció social i garantir el reallotjament per a totes 
les persones que ho necessiten.

Ara, senyores diputades, toca estar a l’alçada a l’hora 
de desplegar i d’aplicar aquesta llei amb rigor i dili-
gència, perquè aquesta llei canviarà la vida quotidiana 
de les persones més afectades per aquesta mal anome-
nada «crisi».

Quan vam començar el nostre camí somiàvem a dei-
xar enrere la bombolla immobiliària i l’estafa hipo-
tecària, per començar a caminar cap al dret a l’ha-
bitatge. No pensàvem que arribaríem tan lluny en la 
conquesta dels nostres drets i en l’avenç democràtic; 
segurament les sufragistes, quan van començar a llui-
tar per conquerir el dret a vot de les dones, tampoc 
s’ho imaginaven.

És un primer pas molt important. Arriba tard, no ens 
enganyem, però ha arribat. I ara hem de seguir avan-
çant plegades per construir un model d’habitatge, un 
model del dret a l’habitatge integral, i hem de posar 
l’existència digna de les persones, els seus drets, a l’es-
cala més important de les coses que cal protegir. Avui 
no només és el principi de la recuperació del dret a 
l’habitatge, sinó dels nostres drets, del dret a una sa-
nitat universal i gratuïta, a una educació pública i de 
qualitat, als drets laborals, als drets dels migrants i a 
un llarg etcètera de drets.

Avui ens omple un sentiment de victòria col·lectiva, 
basada en conceptes com el suport mutu, la solidaritat 
o la cooperació. Avui hem demostrat que la ciutada-
nia organitzada és imparable i que quan el Parlament 
de Catalunya acompanya la iniciativa ciutadana te-
nim una imatge que no té preu. Hem arribat fins aquí 
gràcies als milers de persones incansables, anònimes, 
que cada dia han estat lluitant per conquerir el dret a 
l’habitatge. Moltes ens van precedir; ara és el nostre 
moment, el de totes, però som conscients que moltes 
altres vindran. Som les que aturem els desnonaments 
i volem un habitatge digne, som les que tanquem els 
CIE, les que defensem una sanitat i una educació pú-
blica, les que no acceptem les mordasses, som les que 
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no tenim por, perquè sabem i hem après que, juntes, sí 
que es pot.

Moltes gràcies.

(Forts aplaudiments.)

La presidenta

Tot seguit, i d’acord amb el Reglament, té la paraula, 
per presentar els treballs de la comissió, l’honorable 
senyor Salvador Milà, que en fou designat ponent re-
lator.

Salvador Milà i Solsona

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats, conse-
ller, persones que ens acompanyen, bé, el compromís 
va ser que en aquesta ponència tots havíem sigut rela-
tors, tots els grups parlamentaris, i sobretot els com-
panys de la plataforma que l’ha promogut, i que, per 
tant, aquí no ha d’haver-hi cap altre protagonisme que 
el de la gent que ho ha fet possible.

Només dir, per tant, que s’ha complert un compromís 
que era molt difícil d’assolir, que és que, efectivament, 
en quinze dies hem tramitat aquesta llei i que això ha 
estat possible perquè tots, eh?, especialment el grup 
promotor de la iniciativa, però també tots els grups 
parlamentaris, els Serveis Jurídics de la casa, tothom 
hi ha posat el que s’hi havia de posar.

És a dir, només vull dir com a relator: hem fet un tre-
ball seriós; malgrat que han estat quinze dies, tots 
hem fet el possible perquè aquesta llei tingui continuï-
tat, de veritat sigui factible, es pugui aplicar d’una for-
ma correcta i doni resposta a les inquietuds de tots els 
ciutadans i ciutadanes.

Res més. Jo crec que ara és important que tots els 
grups ens pronunciem des de la nostra perspectiva po-
lítica i que fem aquest reconeixement a la tasca que 
mai s’havia produït, com efectivament s’ha indicat an-
teriorment, que en quinze dies, gràcies a l’empenta de 
milers i milers de ciutadans –exactament 240.000, pe-
rò segurament que molts més centenars de milers–, 
hem fet possible que el que era una reclamació del 
carrer avui sigui una realitat jurídica.

La presidenta

A continuació passem a la intervenció dels grups par-
lamentaris per a la defensa de les seves esmenes reser-
vades. En primer lloc té la paraula, per a la defensa de 
les esmenes del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, l’il·lustre senyor Rafael López.

Rafael López i Rueda

Gràcies, senyora presidenta. Veig que el temps corre, 
presidenta... (L’orador riu. Pausa.) Gràcies, senyora 
presidenta. Abans de tot, doncs, agrair la intervenció 
del Carlos Macías i de la Maria Campuzano, no no-
més la intervenció, sinó tot el treball que han anat fent 
durant aquests quinze dies. Ha estat un treball intens; 
jo crec que és la primera vegada que en quinze dies 

hem pogut fer una proposició de llei en aquest sentit, i 
ho hem fet conjuntament, perquè és una proposició de 
llei que ha canviat força des del primer redactat fins 
ara, per la qual cosa això vol dir que hi ha hagut una 
tasca d’activitat entre el Parlament de Catalunya i la 
societat civil, i jo crec que això és quelcom positiu. 
Per tant, agrair a la comissió promotora, doncs, tota la 
tasca que ha fet.

També, com és normal, doncs, donar les gràcies als 
diputats, als companys i les companyes que han es-
tat amb nosaltres en aquesta llei: el Roger Torrent, el 
Jordi Terrades, el Salvador Milà, el Matías Alonso, la 
Isabel Vallet, la Marina Geli, que intervé, eh?, en tots 
els debats, i la Meritxell Roigé; i, per tant, ha estat un 
plaer. I, com és el darrer Ple de la legislatura, tam-
bé als meus companys de les comissions de Benestar 
Social, que hem compartit durant aquests tres anys, 
doncs, tota la activitat, una activitat que jo crec que és 
intensa, de la política social –aquells a qui ens apassi-
ona la política social sobretot la considerem intensa.

A mi m’agradaria abans de tot donar les gràcies a les 
entitats socials. Jo crec que és important. El Carlos 
Macías ho deia, i jo crec que és un tema força impor-
tant; però no només per la tasca que hem fet avui, sinó 
perquè després de veure l’activitat del Govern durant 
aquests tres anys, ha estat gràcies a les entitats soci-
als que s’ha fet política social. Perquè, si ho recordem 
–tots aquells que fem debats parlamentaris en l’àmbit 
social, si ho recordem–, tots els debats o totes les po-
lítiques socials més importants que ha fet el Govern 
aquests tres anys, totes han tingut la gènesi, l’inici en 
les entitats socials.

Si avui en dia estem parlant de l’augment de beques 
menjador és perquè la societat civil, les entitats van 
posar sobre l’avís la importància de l’augment de be-
ques menjador. Si avui parlem, per exemple, de la ren-
da garantida, que malauradament no podrà veure la 
llum la seva reforma, és perquè les entitats socials ho 
han portat al Parlament, no pas pel Govern o pel pacte 
de Convergència i Unió - Esquerra Republicana. I si 
avui parlem, senyor conseller, per exemple de la po-
bresa energètica o parlem del problema habitacional 
és perquè les entitats socials ho heu portat. Per tant, 
gràcies per això.

Perquè, si mirem quina és l’activitat del Govern, i ja 
els ho deia, és una activitat bastant minsa. I vostès han 
dit una cosa que jo considero bastant important: ara 
s’ha de complir –ara s’ha de complir–, i hem de vetllar 
perquè es compleixi. Perquè jo puc preguntar, i vos-
tès m’entendran, on està, per exemple, la reforma..., 
i fixin-se que estem parlant d’un tema important, de 
gent, de famílies amb vulnerabilitat social. I ens po-
dríem preguntar, avui en dia, on està, per exemple, la 
reforma de la renda mínima? Ja no parlem de la ren-
da garantida, la reforma de la renda mínima. On està, 
per exemple, el Fons contra la pobresa energètica? Va 
ser un dels punts importants que va oferir el Govern, 
a què es va comprometre el Govern, i que encara no 
hi és. I, per tant, no només l’hem d’aprovar avui, sinó 
que, a més, el que hem d’aconseguir és que es com-
pleixi. On és, per exemple, el pacte contra la pobre-
sa? El principal problema que hem tingut a casa nos-
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tra durant aquests tres anys: l’augment de la pobresa, 
l’augment de les desigualtats, l’augment de l’exclusió. 
I on és el pacte per la pobresa? I estem parlant a l’úl-
tim Ple de la legislatura. Per tant, jo crec que és im-
portant, i jo crec que és important que es compleixi.

Jo els deia, i com a representant del Partit Popular 
m’agrada sempre fer, doncs, aquesta anàlisi, d’on ve 
el problema habitacional a casa nostra? Ja vaig fer una 
primera anàlisi de la situació de què partíem, però jo 
crec que és d’obligat, diguem-ne, compliment, quasi, 
dir d’on ve la problemàtica habitacional que tenim.

Jo vaig fer-ne l’anàlisi, jo crec que és important, que 
el gran problema que tenim avui en dia, el gran pro-
blema que es va produir amb la bombolla, diguem-ne, 
habitacional, la bombolla immobiliària, es va produ-
ir en un temps determinat: 2008-2011. El 60 per cent 
actualment de la problemàtica, de les hipoteques amb 
problemes, es produeix durant aquests anys –el 60 per 
cent. És important. Per què els dic això? Perquè nosal-
tres quan arribem al Govern de l’Estat l’any 2011 ens 
vam trobar amb aquest problema, amb el problema de 
com havíem viscut, el que jo en deia, aleshores, «els 
feliços anys socialistes», els feliços anys de les polí-
tiques d’esquerra, quan no hi havia cap tipus de pro-
blema: quan tot eren brots verds, quan estàvem a la 
champions league financera i no hi havia cap tipus de 
problema.

I fixin-se que jo els comentava, i em sembla impor-
tant, que tot això va venir d’un sobreendeutament de 
les famílies, i parlàvem que es va multiplicar per cinc, 
i, per tant, la problemàtica principal rau aquí, i de la 
problemàtica de l’atur, que va doblar l’atur que vivíem 
a la resta de la Unió Europea. D’aquí ve el problema, 
i aquest és el problema que nosaltres ens vam trobar 
l’any 2011, quan vam arribar al Govern, amb un pro-
blema, amb una societat que doblava l’augment d’atur, 
que multiplicava per cinc el problema del deute privat. 
Els feliços anys socialistes, els feliços anys de Zapa-
tero a Madrid i del tripartit a Barcelona, d’aquí ve el 
problema.

I a nosaltres ens va tocar arreglar aquest problema. 
I ens vam trobar un problema (remor de veus)..., i ens 
va tocar arreglar aquest problema; un problema que ve 
del fet que ens vam trobar la caixa buida –i alguns sa-
ben de què parlo, la caixa buida, sobretot aquells que 
diuen «que fort», la caixa buida– i els calaixos plens 
de factures.

I vam haver de prendre decisions molt complicades i 
molt difícils, sí, ho reconeixem, no ens n’amaguem, 
perquè quan vius aquesta situació dramàtica has de 
prendre decisions molt difícils. Clar. Com n’han hagut 
de prendre altres països d’Europa. Havíem d’arreglar 
la situació financera que teníem, havíem de pagar els 
diners que teníem i amb aquests diners amb què haví-
em de pagar el deute no es podien pagar altres tipus de 
prestacions, i, per tant, havíem d’arreglar això.

Jo avui he vist les dades de l’atur. Avui. I això demos-
tra que anem pel bon camí. Aquestes dades demostren 
que anem pel bon camí i que arreglarem el problema. 
Ho arreglarem. Quan veiem que estem creixent el 3,3 
per cent, que tenim 300.000 aturats menys en el tri-

mestre, quasi 300.000. Quan entre 2014 i 2015 es cre-
en 786.000 llocs de treball vol dir que anem pel bon 
camí, i així seguirem.

I no només vam haver d’arreglar aquest problema, 
també vam haver de posar correcció al problema dels 
desnonaments. Segurament molta gent dirà que és in-
suficient –i ja n’hem parlat amb la comissió promo-
tora, i aquí tenim moltes discrepàncies–, insuficients. 
Però els recordo una cosa –i m’agrada recordar-ho 
perquè moltes vegades la memòria històrica que re-
clamen alguns..., s’obliden d’on veníem–: veníem d’un 
govern socialista que no volia ni parlar de cap tipus de 
mesures en contra dels desnonaments. Que no se’n re-
corden? Que no se’n recorden del que deia la senyora 
Trujillo quan deia que no estava absolutament d’acord 
amb propostes per mobilitzar pisos? I vostès proposen 
avui quelcom semblant a la llei. No hi estava d’acord. 
O quan el senyor Solbes ens deia que no hi havia pro-
blemes de subprimes a Espanya? O quan ens deia la 
Carme Chacón que s’havien de crear jutjats exprés per 
als desnonaments? O quan el senyor Zapatero  deia..., 
fixin-s’hi, el senyor Zapatero deia que rebutjava am-
pliar la dació en pagament perquè no faria re –fi-
xin-s’hi, no faria re– per posar en qüestió la solvència 
del sistema financer.

Bé. Nosaltres ens hi vam posar. Segurament va ser in-
suficient, segurament –i vostès ens ho critiquen–, po-
díem fer més, però ens hi vam posar. Vam prendre 
mesures: suspensió immediata i establir un termini 
de quatre anys per als llançaments de persones en al-
ta situació de vulnerabilitat; creació d’uns fons socials 
d’habitatge, que, per exemple, a Catalunya –i això ho 
deu saber més el senyor conseller– actualment hi ha, 
m’ho sembla, 900 habitatges en aquest sentit –ja em 
dirà si erro, senyor conseller–; la creació de la limita-
ció dels interessos de demora per evitar que el deute 
és multipliqués per impagament; la limitació de la ta-
xació d’habitatge perquè la subhasta no sigui inferior 
al 75 per cent del valor de l’escriptura, o la capacitat, 
per exemple, del jutge per valorar les clàusules abusi-
ves. Imaginin-se que això ho haguéssim tingut èpo-
ques anteriors. I això ho hem aconseguit. Ja ho dic, 
potser insuficient, però hem aconseguit que 40.000 
famílies s’hagin beneficiat del codi de bones pràcti-
ques, 16.300 hagin obtingut una reestructuració via el 
Pla de solida ritat, 4.500 hagin portat a terme una ope-
ració de dació en pagament o, com els comentava, els 
fons socials d’habitatges.

I ara toca fer-ho a Catalunya, amb les competències 
que tenim a Catalunya. I nosaltres ens hi hem compro-
mès com a Partit Popular. I partíem d’unes discrepàn-
cies que jo crec que sincerament..., ho vam parlar amb 
la comissió promotora, n’hem estat parlant, fins i tot a 
vegades fins a altes hores de la matinada, parlant de 
les diferències que teníem, i hem intentat arribar als 
màxims acords possibles. I l’acord ha estat possible. 
I jo me n’alegro. Ara, això sí, hem d’estar vigilants i 
amatents perquè tot això pugui arribar a bon port.

Al final, com ja vaig dir a la comissió promotora, nos-
altres votarem en quasi la seva totalitat de la llei que 
sí. Saben que nosaltres tenim una discrepància de base 
en l’article 3, l’anterior article 1.5, perquè entenem que 
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des d’un parlament autonòmic no es pot crear un pro-
cés judicial; és un plantejament constitucional, com 
avui recordava el diputat Santamaría abans. I ens abs-
tindrem a l’article 7. A la resta de la llei nosaltres hi 
votarem a favor. Hem arribat a acords. Partíem de ba-
ses ideològiques diferents, però jo crec que aquesta és 
la grandesa, precisament, no només de la democràcia, 
sinó que parlant la gent s’entén. I, per tant, jo crec que 
avui serà un dia històric en aquest Parlament, al Parla-
ment de Catalunya.

Gràcies de nou als representants de la comissió pro-
motora, diputats, diputades, conseller, presidenta.

La presidenta

A continuació, per fixar la seva posició té la paraula 
l’il·lustre senyor Roger Torrent, en nom del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Roger Torrent i Ramió

Gràcies, presidenta. Gràcies de nou, Maria i Carlos. Grà-
cies a tots els voluntaris, a milers de voluntaris, milers 
de catalans i de catalanes que han recolzat i han es-
tat al costat d’aquesta iniciativa i que avui feliçment 
veuen, doncs, com acaba aquest recorregut, com aca-
ba aquest camí, esperem-ho, d’aquí una estona amb 
l’aprovació d’aquesta nova llei.

Faríem el més flac favor a la democràcia si penséssim 
que la política només es fa a les institucions. Ens equi-
vocaríem molt si ens plantegéssim que l’única manera 
d’exercir la política és fer-ho des d’aquest Parlament, 
des de les institucions, des dels ajuntaments, des de 
qualsevol àmbit exclusivament institucional, perquè 
no és així, és evident que no és així. La política es 
fa, s’exerceix, des de molts àmbits diferents, especi-
alment des del carrer. Al final les institucions el que 
han de ser és un reflex d’allò que passa al carrer, de la 
política que es fa trepitjant el carrer. Però finalment es 
concreta, es determina, aquesta política també es de-
fineix amb les lleis que aprovem en aquest Parlament, 
que s’aproven a les institucions.

I allò que esperem de les lleis, almenys els que som 
progressistes, els que ens considerem progressistes, és 
que les lleis siguin capaces de transformar la societat, 
que siguin capaces de transformar el nostre entorn. 
Allò que avui espereu, esperem, no només nosaltres, 
no només els que som ara en aquests moments aquí, 
sinó els milers de persones que estan al carrer seguint 
aquest debat, i especialment i sobretot totes aquelles 
famílies que viuen amenaçades perquè poden rebre en 
qualsevol moment una carta del jutjat, és que la llei 
transformi, és que la llei canviï la seva realitat.

Nosaltres volem que la llei serveixi per a això, que si-
gui un instrument útil per canviar la realitat del nostre 
país, en dos sentits, en dues direccions: primer, per-
què generi drets, el dret a l’accés a un habitatge digne, 
aquell dret a què hem apel·lat infinitat de vegades, que 
hem escrit multitud de vegades, que hem debatut tam-
bé infinitat de vegades, però que mai hem sabut apli-
car realment. Per tant, que la llei generi el dret, ara 
sí, a l’accés a un habitatge digne. I també que es ge-

neri el dret que a cap família del nostre país se li ta-
llin els serveis bàsics que són fonamentals per viure, 
que són importants no només des d’un punt de vista 
de la vida quotidiana, sinó que són importants, també, 
per no destruir la dignitat de les persones del nostre 
país. I per fer això, per aconseguir aquests objectius 
ens calen instruments. La llei ens ha de donar instru-
ments, ens ha de donar eines per, efectivament, fer que 
aquests drets no siguin paper mullat, no siguin només 
uns articles en una llei, sinó que siguin de veritat.

Per tant, necessitem mesures clares, mesures conci-
ses, mesures que es puguin reclamar, que la ciutada-
nia pugui reclamar a les administracions, que la ciu-
tadania pugui anar a les administracions i digui: «Ep!, 
jo tinc uns drets, la llei m’atorga uns drets, i tu com a 
administració tens l’obligació de fer complir aquests 
drets.» Per tant, allò que ens interessa avui, allò de 
què parlem avui són els objectius, és el fons d’aquesta 
llei, allò que aprovarem d’aquí una estona. Però per-
meteu-me, abans també, parlar una mica del com, de 
la forma en què s’ha fet aquesta llei que d’aquí a una 
estona aprovarem.

Com ho hem fet? Deien els membres de la comissió 
promotora que avui és un dia històric. Efectivament, 
és un dia històric perquè per primera vegada regula-
rem el que avui disposem en aquesta llei, però també 
és històric per com ho hem fet, no només per la rapi-
desa amb què ho hem fet, sinó d’on ve tot aquest pro-
cés que hem fet fins arribar avui a aquest debat.

I això em permet fer una reflexió una mica més general, 
no tan concretada en aquesta llei, sinó en tot el procés 
que hem viscut per elaborar precisament aquest text. 
I deuen convenir amb mi que en bona mesura la rela-
ció entre el Parlament de Catalunya i la ciutadania..., té 
molt a veure... –la millora o empitjorament de la rela-
ció entre Parlament i ciutadania, entre institucions po-
lítiques i ciutadania–, té molt a veure amb la percepció 
que tingui la gent de si aquesta cambra és útil o no és 
útil –si aquesta cambra és útil o no és útil– a les volun-
tats, a les necessitats, a les  urgències de la ciutadania.

Per tant, allò que marca la distància entre institu-
cions..., i allò que s’ha comentat, la desafecció polí-
tica entre institucions i ciutadans, probablement és la 
incapacitat que hem tingut massa vegades de no mos-
trar-nos útils a la ciutadania. Perquè al capdavall, de 
fet, el que ens hem de preguntar, no només ho deia 
amb relació a les lleis, sinó també a aquesta cambra, 
si aquesta cambra és efectiva, és útil per canviar la vi-
da de la gent. I és important que ens arribin propostes 
com les que ens han fet arribar, iniciatives legislatives 
populars com la que avui discutim, altres que també 
vindran en aquest Parlament. És important, en defini-
tiva, que la societat civil, fent aquesta política que dè-
iem des del carrer, sigui capaç d’incorporar a l’agen-
da política elements que són absolutament necessaris 
i als quals s’ha de donar resposta. I, per tant, és im-
portant, com dèiem el dia de la presa en consideració 
d’aquesta ILP, que es faci petar als morros de les ins-
titucions, petar als morros també dels partits polítics, 
aquelles necessitats que són candents, que són vives al 
carrer i que, a vegades, ens queden o ens poden que-
dar massa lluny.



Sèrie P - Núm. 119 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 23 de juliol de 2015

PLE DEL PARLAMENT, SESSIÓ NÚM. 58.3  65

Per tant, és fonamental que posem a prova les insti-
tucions, que interpel·lem cada dia aquest Parlament, i 
aquesta, la d’avui, la que discutim avui, ha estat, evi-
dentment, una prova de foc en aquest sentit. Vostès 
ens demanaven fa quinze dies, fa molt poc: «Diputats, 
diputades, grups parlamentaris, cambra en general, es-
tiguin a l’alçada, estiguin a l’alçada no només de les 
necessitats de la gent, sinó d’allò que avui els venim 
a demanar. Per tant, estiguin a l’alçada del que neces-
sita la gent del nostre país.» I jo crec, modestament i 
humilment, però també amb tota la fermesa de qui ha 
viscut tot aquest procés aquests últims darrers quinze 
dies i ja abans seguint aquest procés, que avui –perme-
tin-me dir-ho així– probablement estiguem una mica 
més a l’alçada del que ens demanen els nostres con-
ciutadans. Hem fet un esforç titànic, diria jo, especial-
ment la comissió promotora, tots els milers de volun-
taris, però nosaltres també ens hem pogut i hem volgut 
sumar a aquest debat i a aquestes feines, en aquesta 
comissió, que ha anat a marxes forçades, molt ràpida-
ment, per poder trobar aquest punt de consens, aquest 
acord definitiu, que finalment farà que avui tinguem 
llei.

Hem treballat conjuntament amb objectius molt clars, 
objectius que eren a l’inici de l’enfocament d’aquesta 
llei, que finalment entenem que han estat inclosos en 
la filosofia i en les eines que permet, que permetrà te-
nir a l’abast de l’Administració aquests textos, que és, 
primer, evidentment un país sense gent al carrer. Per 
tant, un país en què no es produeixin desnonaments, 
en què no hi hagin famílies que se’ls tregui del seu ha-
bitatge i no tinguin un lloc per viure, un país on tots 
els serveis bàsics –llum, aigua, gas–, allò que és vi-
tal per poder viure, allò que és fonamental per poder, 
com dèiem abans, garantir la dignitat de les famílies, 
estigui assegurat.

I això ho farem amb diferents instruments, aquests són 
els objectius, aquesta és la filosofia del text que ens 
va arribar i que ens van portar vostès aquí, que nos-
altres hem intentat no només no pervertir, no només 
no difuminar gens ni mica, sinó reforçar, reforçar amb 
aquestes eines i aquests instruments que hem incorpo-
rat. Hem incorporat o han incorporat, amb aquest tre-
ball conjunt entre la comissió promotora i els diferents 
grups parlamentaris, la capacitat de trobar la mesura 
estrella, probablement, d’aquesta llei, que és el lloguer 
social, el lloguer forçós social, que farà que, efecti-
vament, hi hagin mesures de segona oportunitat per 
a totes aquelles famílies que viuen amb preocupació, 
que estan a punt de ser desnonades del seu habitatge. 
L’obligació de l’Administració a reallotjar les persones 
que viuen processos de llançaments hipotecaris, com 
marca també la doctrina europea, l’Administració ha 
d’estar obligada –i així ho consagra ara, en aquests 
moments, aquesta llei– a reallotjar les persones que 
viuen en situació de desnonament, en situacions de di-
ficultats. Un procés extrajudicial amb les comissions 
de sobreendeutament, també un procés judicial de se-
gones oportunitats, incrementar també –i aquest és un 
objectiu d’aquesta llei i aquest probablement és més 
a llarg termini i és més conjuntural–, incrementar el 
parc d’habitatges dels fons socials i, finalment, també 
un instrument que és el principi de la precaució a l’ho-

ra de tallar els serveis bàsics, és a dir que, abans de 
tallar els serveis bàsics, s’hagi de demanar un informe 
social per garantir que aquella família està en situació 
de risc d’exclusió habitacional.

En definitiva, tindrem temps, evidentment, de parlar 
de les eines, les hem d’aplicar, s’han d’aplicar bé, però 
avui, com deien vostès, fem una mica d’història, fem 
una mica d’història en aquest Parlament responent a la 
demanda social que ens va arribar i acostant-nos una 
mica més a aquest objectiu, que és que volem un pa-
ís lliure de desnonaments, un país lliure de pobresa 
energètica i avui –permetin-m’ho un altre cop, amb 
tota la humilitat del món, però també amb tota la sa-
tisfacció que sóc capaç de manifestar– hi som una mi-
ca més a prop.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments.)

La vicepresidenta primera

Per fixar la posició del Grup Parlamentari Socialista, 
té la paraula el diputat Jordi Terrades.

Jordi Terrades i Santacreu

Gràcies, presidenta. Saludar els membres de la co-
missió promotora, el conseller, també. Senyores i se-
nyors, diputades i diputats, jo crec que avui fem honor 
al que és un parlament, perquè lleis canvien lleis. Les 
lleis s’han d’adequar a la realitat social que viu una 
societat, que viu un país, i de ben segur que haurem 
de seguir canviant normes i lleis que garanteixin drets 
subjectius de les persones, dels ciutadans i de les ciu-
tadanes. I segur que haurem de seguir aprofundint i 
canviant lleis de segona oportunitat, que han quedat, 
en el seu moment, aturades o que s’han regulat de ma-
nera que a alguns no ens acaben d’agradar.

Feia molt temps que les entitats del tercer sector so-
cial ens alertaven de les necessitats de milers de fa-
mílies per disposar d’un habitatge assequible al nostre 
país. Portaven massa temps alertant que la taxa de les 
persones en risc de pobresa o amb pobresa a Catalu-
nya seguia augmentant any rere any. De fet, hi ha una 
iniciativa legislativa popular que encara segueix, que 
no ha tingut la sort o l’empenta que ha tingut la que 
avui vostès han promogut i que, quan s’acabi la ses-
sió d’avui, es veurà aprovada. Hi ha alguna altra ini-
ciativa que va en la línia, també, de reconèixer drets 
subjectius dels ciutadans i de les ciutadanes, d’aque-
lles persones amb vulnerabilitat, com la ILP de renda 
garantida, que encara està encallada en els debats par-
lamentaris.

També sabem que, aproximadament, un 11 per cent 
de les llars del país, és a dir 320.000 famílies, tenen 
problemes de pobresa energètica en el nostre país, a 
Catalunya. També sabem –fa molt temps que ho sa-
bem– que hi han molts habitatges buits a Catalunya, 
habitatges tancats des de fa més de dos anys –cent 
mil, ens diu l’Institut Nacional d’Estadística–, que es-
tan en mans de les entitats financeres i que no com-
pleixen la seva finalitat social. També sabem que hi 
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han hagut milers de ciutadans i ciutadanes del nostre 
país que s’han mobilitzat i que amb el seu impuls han 
portat a aquest Parlament aquesta iniciativa legislati-
va popular que interpel·lava directament els diputats i 
diputades que representen el poble de Catalunya i que 
deien: «Reaccionin.» Jo crec que amb la iniciativa que 
avui aprovarem, amb la llei que avui aprovarem, ho 
torno a repetir, el que fem és canviar lleis i modifi-
car lleis que no eren justes per lleis que s’adeqüen a 
la realitat social i que permetran que solucionem al-
guns dels problemes que hi havien presents a la nostra 
societat. 

Cal disposar d’instruments efectius per fer front als 
problemes habitacionals que tenim i als problemes, 
també, de subministraments bàsics que moltes famílies 
del país, per la seva situació econòmica –no perquè no 
vulguin, per la seva situació econòmica–, no hi poden 
fer front. Avui regularem alguns instruments que han 
de permetre a l’Administració, al Govern del país, te-
nir instruments legals per tal de tirar endavant algunes 
d’aquestes demandes, algunes d’aquestes reclamacions 
que la societat, que els ciutadans i les ciutadanes del 
país ens demanaven.

La comissió promotora també sap que el meu grup 
parlamentari tenia algunes discrepàncies respecte a 
com s’ha acabat regulant l’article setè d’aquesta llei, el 
que fa referència al lloguer forçós, que nosaltres hau-
ríem volgut recuperar alguns dels instruments que la 
Llei del dret a l’habitatge ja fixava. Una llei del dret a 
l’habitatge que no devia ser una llei tan dolenta, quan 
ha permès a alguns ajuntaments del nostre país im-
posar multes coercitives a aquelles entitats bancàries 
que feia més de dos anys que tenien habitatges tancats 
i buits: l’Ajuntament de Santa Coloma, l’Ajuntament 
de Granollers, l’Ajuntament de Terrassa; per cert, amb 
una sentència confirmada per un magistrat donant la 
raó a aquest ajuntament. Per tant, nosaltres hauríem 
volgut anar més enllà, perquè crèiem que anar més en-
llà i tornar a recuperar el que preveia la Llei del dret a 
l’habitatge donava més seguretat jurídica. 

També deixi’m saludar l’alcaldessa de Barcelona, que 
s’incorpora ara en aquesta sessió.

La comissió promotora també sabia que, coneixedors 
de les dificultats per arribar a un acord amb el grup 
majoritari d’aquesta cambra, nosaltres no aniríem més 
enllà, perquè el que interessava era arribar a un ampli 
acord que permetés tirar endavant aquesta llei. Veu-
rem si al final, tal com s’ha regulat, això dóna les sufi-
cients garanties jurídiques; ens alegrarem que la nos-
tra posició estigui equivocada. Sàpiguen que, si això 
no és així, tornarem a plantejar, en la propera legisla-
tura, recuperar allò que creiem que no s’havia d’haver 
perdut mai. 

Advertim, això sí, que la responsabilitat social amb 
relació a les persones amb greus problemes de paga-
ment del seu habitatge o de serveis bàsics és una res-
ponsabilitat pública –és una responsabilitat pública– i, 
per tant, és el sector públic el que ha de cobrir, des 
del nostre punt de vista, les febleses socials del siste-
ma, a través dels pressupostos del país, a través de la 
política fiscal del país. Però, en definitiva, el que no 

podem fer és traslladar als altres el que és responsabi-
litat, primer, del Parlament per legislar, i, després, del 
Govern per tirar endavant unes polítiques, per fixar les 
prioritats.

Finalment, també creiem que s’ha trobat un encaix, 
que havia estat un dels punts de dificultats, però s’ha 
trobat un encaix justament en aquelles empreses, en 
aquelles persones jurídiques que operen en el mercat i 
que operen posant habitatge de lloguer a disposició de 
la societat, dels ciutadans i les ciutadanes. Perquè aquí 
sempre hem expressat, o molts hem expressat, que una 
de les debilitats del sistema és que no hi ha habitat-
ge de lloguer amb la suficient contundència per satis-
fer les demandes dels ciutadans. Jo crec que hem tro-
bat un bon encaix per regular, justament, i per donar 
garanties jurídiques a aquestes empreses que es dedi-
quen a operar en el mercat posant habitatge de lloguer.

Finalment, el meu grup parlamentari espera que la 
norma que d’aquí a uns minuts aprovarem permeti 
abordar aquesta problemàtica, que té dues vessants, 
que té una problemàtica habitacional, però que, al ma-
teix temps i en paral·lel, té una problemàtica social 
d’aquelles persones que, per la seva situació econòmi-
ca, no poden fer front als serveis bàsics de subminis-
trament. Repeteixo que la norma que avui aprovarem, 
espero que per amplíssima majoria, fins i tot en alguns 
punts amb el suport del Grup Parlamentari Popular, 
que crec que encara té alguna esmena viva, ens per-
meti abordar, ho torno a repetir, aquesta problemàtica 
des d’una visió més justa i molt més eficaç i donar res-
posta a les demandes dels ciutadans i ciutadanes del 
nostre país.

Gràcies, presidenta.

La presidenta

Té la paraula, en nom del Grup Parlamentari d’Inicia-
tiva Verds - Esquerra Unida i Alternativa, l’honorable 
senyor Salvador Milà.

Salvador Milà i Solsona

Gràcies, presidenta. Conseller, diputats, diputades, una 
salutació ben sincera del Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
als representants de la comissió promotora i als milers 
i milers de ciutadans..., no només els que ens acompa-
nyen aquí, sinó els que estan a fora, i els 240.000 que 
han signat. I també, per què no?, un record a aquella 
gent que lluitant perquè això fos possible també es va 
quedar pel camí, perquè també n’hi han hagut, i hem 
de tenir un record avui per a ells.

Però també una salutació molt cordial i especial..., i 
una gran emoció que avui ens acompanyi l’alcaldessa 
de Barcelona, la senyora Ada Colau, perquè d’aquest 
tema..., i ve no només com a alcaldessa de Barcelo-
na, que és d’agrair, sinó sobretot perquè d’aquest tema 
n’ha parlat molt i ella ha estat moltes vegades en aquest 
Parlament per impulsar el que avui realitzarem. I m’ho 
he apuntat, perquè sabia que havia de recordar que ja 
era al gener del 2012 que l’Ada Colau –perquè llavors 
era la companya Ada Colau, de la Plataforma d’Afec-
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tats per la Hipoteca– venia a pronunciar-se sobre les 
proposicions de sobreendeutament personal i familiar 
i de protecció enfront dels procediments d’execució de 
l’habitatge habitual, que aquest Parlament va aprovar i 
el Parlament de Madrid, amb els vots del PP, va rebut-
jar; o que tornava aquí al desembre del 2013 per parlar 
de les actuacions i la gestió de les entitats financeres i 
la vulneració dels drets de consumidors, i encara havia 
haver-hi una altra vegada, però va decaure perquè ens 
van dissoldre la legislatura.

Bé, tenim un procediment excepcional, efectivament. 
Aquesta és una llei que ha estat feta per a les perso-
nes afectades directament per l’aplicació d’unes lleis 
injustes. I se n’ha parlat molt, oi? Va estar de moda, fa 
no gaire, allò: «Què és això que diuen, que hi han lleis 
injustes que s’han de combatre i no s’han d’aplicar?» 
Mira, vosaltres sou l’exemple d’això. Perquè què heu 
fet, primer? Heu fet resistència passiva, heu fet resis-
tència pacífica, però heu fet resistència valenta a unes 
lleis que semblaven la mar de normals –Llei hipote-
cària, Llei d’arrendaments urbans, Llei del sistema fi-
nancer, la Llei d’enjudiciament civil–, i dale que te pe-
go, dale que te pego, plantant-se davant dels policies i 
davant dels oficials judicials, han aconseguit canviar 
consciències i han aconseguit canviar lleis. I avui es-
tem aquí perquè és el fruit d’una sèrie de gent que ha 
demostrat amb el seu exemple que hi havien lleis que 
eren injustes.

I com ho han fet? Ho han fet posant rostre, posant 
noms i cognoms a les persones que patien aquest pro-
blema; tres problemes que avui estan molt ben sinte-
titzats en el projecte que tenim. Per què no els diem?

El primer: la necessitat de disposar d’una segona opor-
tunitat. Com diuen la Mamen i el Jose: «Volem que-
dar-nos lliures, començar de zero, tornar a tenir una 
vida. Estem agraïts cap als companys i companyes de 
la PAH, un àmbit on, a banda de tenir accés a infor-
mació, hem pogut constatar el caràcter col·lectiu del 
problema. Això ens ha ajudat a recuperar la dignitat 
davant de les entitats bancàries.» La seva aspiració és 
obtenir una segona oportunitat vital, lliures de deutes, 
un horitzó que els compensi la pèrdua que havia es-
tat la seva gran il·lusió. Primer problema abordat per 
aquesta proposició que avui aprovarem: una segona 
oportunitat, comissions de sobreendeutament i allibe-
rament dels deutes.

L’altre gran objectiu: que tothom pugui tenir una «vi-
venda» digna quan es veu afectat i, si pot ser, que pu-
gui mantenir la «vivenda» pròpia. Com ens diu la Ba-
silia, afectada de la Novacaixagalicia, «en una casa 
sempre tens el teu raconet, el teu lloc on t’abrigues, 
on t’enamores, i no vols que ningú te’l toqui. És el ra-
có de les teves confidències, de les teves emocions, és 
molt més que un bé immobiliari. Allà te l’estimes, fins 
a l’últim drapet. Si això canvia, si te n’has d’anar a un 
altre lloc, tot es refreda, tot canvia, com si algú violés 
la teva situació i violés la teva intimitat.»

I tercera qüestió que planteja aquesta proposició de 
llei: doncs, una cosa que ens expliquen també..., i na-
turalment no us estranyi que ho estigui traient del 
magnífic informe que us vam enviar sobre emergèn-

cia habitacional a Catalunya, que aborda aquests tres 
problemes. I també ens expliquen aquí el tema de la 
pobresa energètica, i ens parlen que necessitem po-
der-nos escalfar a casa, poder tenir una vida digna.

Aquests tres problemes s’han abordat. Però no s’han 
abordat a la babalà: s’han abordat fent que en aquest 
país, avui, tothom, des del Tribunal Suprem fins al 
Partit Popular –que després en parlaré–, constatin que 
aquestes lleis que semblaven tan normals vulneraven 
drets humans fonamentals, declarats per les Nacions 
Unides, que vulneraven la declaració, el Pacte inter-
nacional de drets econòmics i socials, que vulneraven 
la Carta dels drets fonamentals de la Unió Europea i 
que vulneraven diverses directives europees que pro-
tegeixen els consumidors. Per què això no es veia tan 
clar fa un temps? Perquè no hi havia ningú que els fes 
veure, que els posés davant de la cara l’existència d’un 
drama humà i social.

Per tant, val la pena lluitar, val la pena enfrontar-se a 
les lleis i val la pena que des del carrer es vingui a les 
institucions a canviar-les. Això és el que no diuen, els 
que diuen que com ens podem plantejar desobeir i en-
frontar-.nos a determinades lleis. No, no, es fa per can-
viar-les. I s’està al carrer però es va a les institucions, 
perquè són les institucions democràtiques, i la gent té 
molt clar que la seva lluita també s’ha de traduir en ac-
ció política. I, quan ens confronten i ens demanen que 
siguem responsables i que atenguem aquestes petici-
ons, ningú en aquest Parlament ni en un altre s’atre-
veix a plantar-hi cara.

Però alguns sí que han plantejat..., i no és el tema 
d’avui, perquè el tema d’avui és la proposició; home, 
però no puc passar, amb tota sinceritat, el que ha dit 
el representant del PP. Home, benvingut al club –ben-
vingut al club–, però recordem que van ser vostès, al 
Congrés dels Diputats, que van rebutjar una proposi-
ció, una iniciativa legislativa, no de 240.000 firmes, 
sinó d’1 milió i mig de ciutadans de tot l’Estat espa-
nyol, que van anar allà i se’ls van ventilar. (Aplaudi-
ments.) Benvinguts al club. Els vull recordar que van 
ser vostès a Madrid que van rebutjar aquesta proposi-
ció de llei de què he parlat abans, aprovada per unani-
mitat aquí a Catalunya. Per això em fa una certa por 
quan diuen aquí que estan amb aquesta pell d’ovella i 
que ho veuen tot tan bé, perquè potser això quan vagi 
a Madrid..., ens veurem amb recursos d’inconstitucio-
nalitat, com ja ens hi tenen acostumats. Perquè aquí 
vam aprovar aquesta iniciativa sobre l’endeutament, 
sobre la dació en pagament i sobre la pobresa, i vos-
tès se la van carregar a Madrid. O són vostès els que... 
Vostè s’hi ha referit: efectivament, en el període de la 
senyora Chacón van aprovar la modificació de la Llei 
d’arrendaments urbans. Però que s’oblida, vostè, que 
no fa ni dos anys han escurçat encara la durada de la 
Llei d’arrendaments i han fet encara més fàcil els llan-
çaments hipotecaris? O si tan al costat està... (Veus de 
fons.) Sí, sí, ho han fet encara més fàcil, i tant que ho 
han fet!, ho han modificat. O que es van carregar la 
renda bàsica d’emancipació dels joves, que els donava 
una ajuda al pagament del lloguer. O que es van carre-
gar totes les ajudes del dret a l’habitatge que adminis-
trava la Generalitat. O, per què no dir-ho?, molt agraïts 
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a la societat civil, senyors del PP, molt agraïts, molt 
entusiastes, però aproven una llei mordassa perquè no 
puguin continuar enfrontant-se als llançaments hipo-
tecaris. (Aplaudiments.) Recordem-ho, això, també, 
no? Però s’ha acabat. Benvingut al club –benvingut al 
club. Si ho aproven avui, benvingut al club.

Què hem fet avui? Doncs, hem fet una bona feina, 
com s’ha dit aquí, una feina responsable, gràcies, com 
he dit abans com a relator, a la participació de tots 
els grups, que hi han fet aportacions, i a la dedicació 
d’hores i hores –no em dolen «prendes»– de la gent 
del Govern, de la Secretaria d’Habitatge, que ha ajudat 
a millorar la proposició, dels serveis dels lletrats de la 
casa i de tots els grups i del grup promotor.

Jo vull fer una referència a dues o tres aportacions im-
portants. Vull donar les gràcies als advocats de Ca-
talunya. Els col·legis d’advocats de Catalunya han fet 
dues aportacions que a molts ens havien passat per alt 
i que són d’una gran ajuda.

Primera: l’extinció del passiu de les famílies, dels fa-
miliars que han avalat, que era un tema que també pre-
ocupa molt la gent. Quan et fan la dació en pagament, 
queden a vegades a l’aval del pare, dels germans, et-
cètera. A partir d’ara, quan es doni la cancel·lació del 
passiu no satisfet al fiador que en pot gaudir, també 
tindrà el dret el que tingui una relació de parentiu de 
consanguinitat o d’afinitat fins al tercer grau. Per tant, 
també, si s’extingeix per al deutor principal s’extin-
geix per al familiar.

Segona, i molt important: la possibilitat que les garan-
ties... Això sí que és..., jo crec que és una de les coses 
més importants que s’introdueix en aquesta llei. Què 
vol dir? Que quan s’ofereixi a una entitat voltor, fons 
voltor, la possibilitat de quedar-se amb el crèdit hipo-
tecari que afecta una «vivenda», perquè després et vin-
guin a fer el llançament, aquesta llei que avui aprovem 
diu que el titular d’aquest habitatge, pagant el mateix 
preu que ha pagat el fons voltor, pot rescatar el seu crè-
dit hipotecari. Això és fonamental i és una gran con-
secució.

I, per últim –i per anar acabant–, nosaltres també hem 
introduït la necessitat que també en els procediments 
en tràmit s’apliquin aquestes garanties.

Està tot fet ara? No, queda molta feina per fer. Supo-
so que ho teniu clar, els de la..., i ho ha dit també el 
grup promotor: heu de continuar lluitant, perquè això 
després s’ha d’aplicar. Perquè en aquesta llei es parla 
de disponibilitats pressupostàries, i jo us dic que cor-
respon al Govern que surti després del 27 de setembre 
que desaparegui aquesta limitació de les disponibili-
tats pressupostàries per donar l’ajuda al pagament de 
lloguer i al reallotjament, i que correspon als governs 
de Catalunya, amb la pressió de la ciutadania, que 
s’apliquin fins al final totes aquestes disposicions i que 
sigui realitat una reivindicació fonamental que avui 
els milers de persones que ens escolten tindran com 
a íntima i en què no els podem decebre: ni un desno-
nament més a Catalunya per a persones que estiguin 
afectades de vulnerabilitat –ni un desnonament més. 
Que sigui el banc, que sigui el gran promotor, que si-
gui la Generalitat o que siguin els ajuntaments, però 

ha d’haver-hi una resposta ràpida i no ha de fer falta 
que més gent perdi la vida, perdi la salut per aquest 
problema.

Gràcies, senyora presidenta, senyores i senyors dipu-
tats.

(Aplaudiments.)

La vicepresidenta primera

Té la paraula, en nom del Grup Parlamentari de Ciuta-
dans, el diputat Matías Alonso.

Matías Alonso Ruiz

Gràcies, presidenta. Conseller, senyores i senyors dipu-
tats, alcaldessa, primer de tot, també saludar la comis-
sió promotora, i especialment, doncs, la Maria Cam-
puzano i el Carlos Macías, que han intervingut davant 
d’aquest Ple. Avui parlem d’una llei que pensem que, 
almenys en el fons de la qüestió, és absolutament ne-
cessària –ja ho vam dir en el primer tràmit, fa només 
quinze dies–, i crec que hem de, en certa forma, felici-
tar primer la comissió promotora per aquesta iniciati-
va popular, i fer-ho també, doncs, al mateix Parlament, 
per haver estat capaç d’intentar tramitar-la per aquesta 
via d’extrema urgència amb què s’ha fet dins d’aques-
ta legislatura. Jo miraré de fugir de la vehemència de 
l’exconseller Milà, que suposo que en el seu temps 
tampoc va tenir oportunitat d’enllestir-ho tot, perquè 
de vegades passa això, que no es pot acabar d’enlles-
tir tot, però que, en tot cas (Salvador Milà i Solsona 
intervé sense fer ús del micròfon)... –sí, no, no, és cert, 
sí, sí–, que, en tot cas, les emergències són les que són, 
i el que hem de procurar és que aquestes situacions 
d’emergència que estan patint encara moltíssims ciuta-
dans, doncs, comencin a desaparèixer, precisament per 
la via més adient, que és la de la recuperació econò-
mica.

En tot cas, aquesta desena legislatura del Parlament 
de Catalunya és novament una altra legislatura atípi-
ca, i jo m’atreviria a dir, fins i tot, que és molt, molt 
atípica. Potser si la Generalitat de Catalunya hagués 
tingut un govern que en tot moment hagués estat pen-
sant en tots, en tots els catalans, en tots els ciutadans, 
doncs, en aquests moments potser aquesta legislatu-
ra hauria estat també molt diferent. I la veritat és que 
aquests dos últims mesos hem entrat, doncs, en una 
dinàmica en què aquest Parlament està treballant, po-
dríem dir, a preu fet; és a dir, aquí tot es fa, en aquests 
moments, a corre-cuita.

I no seria dolent, en principi, que es treballés, que es 
treballés molt, que és el que hem de fer, si no fos pels 
motius que potser hi han darrere d’aquesta mena d’ac-
tivitat febril que tenim els darrers mesos. Potser el 
motiu principal és que Convergència Democràtica vol 
fer veure en l’últim minut, doncs, que el Govern del 
desgovern ha estat fent alguna cosa més de les que ha 
fet, eh?, quelcom més que dirigir aquesta orquestra del 
separatisme que ha estat dirigint en els darrers anys. 
Bé, ara potser poden dir que, encara que sigui per 
aquest tràmit d’urgència extrema, doncs, s’han aprovat 
algunes lleis dins de la legislatura.
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Però estem encara –estem encara– dins d’aquest bi-
mestre dels tràmits d’urgència, i aquesta ILP... –que jo 
no ho voldria dramatitzar; la ILP és un procediment 
reconegut dins de la llei, per tant, molt lloable, i, per 
tant, felicito novament la comissió d’haver vist la ne-
cessitat, d’haver defensat els drets de moltes persones 
afectades i d’haver tingut aquesta iniciativa legislati-
va–, doncs, aquesta ILP, convertida en proposició de 
llei en pràcticament quinze dies, n’és un exemple, no? 
Jo diria que fins i tot paradigmàtic, perquè aquesta ILP 
va entrar en aquest Parlament ara fa no vint o trenta 
dies, no un mes, sinó que fa un any; el 10 de juliol de 
2014 va entrar aquesta ILP al Parlament de Catalunya. 
Vull dir que potser no calia –potser no calia–, sé que 
hi han uns tràmits..., bé, al final a l’octubre estava tot 
enllestit i han anat passant dies, eh?

Aquesta ILP pensem que s’hauria d’haver pogut tra-
mitar sense tanta urgència i dins d’uns terminis una 
mica més normals, perquè pensem que té prou im-
portància, i prou complexitat també, que es mereixia, 
precisament, un millor tràmit parlamentari que el que 
finalment ha tingut. I hem de reconèixer que s’han 
fet grandíssims esforços. I avui vull reconèixer-los, 
doncs, explícitament, no només de les persones de la 
comissió promotora que han participat activament en 
el poc temps de comissió, de tràmit en comissió que 
ha tingut aquesta llei, sinó també la feina feta per part 
de tots els membres dels diferents grups parlamenta-
ris que han intervingut en aquesta comissió, preparant 
precisament aquesta llei, aquesta proposició de llei 
que avui sotmetem a votació.

Per tant, em vull recordar de la Meritxell Borràs, del 
Roger Torrent, del Jordi Terrades, del Rafael López, 
del Salvador Milà, evidentment, i del Quim Arrufat, 
però també, i molt especialment, del personal de la ca-
sa, el lletrat de la comissió, el senyor Xavier Muro, i la 
gestora parlamentària, la senyora Laura Bover, els ser-
veis lingüístics, és a dir, tots els que han estat en aquest 
frenesí d’hores per tenir..., bé, fa poc més d’una hora 
encara n’estàvem parlant en comissió, d’aquesta propo-
sició de llei.

Bé, en aquest Parlament, ho hem de dir, hi han mol-
tes coses, i hi han moltes coses que funcionen bé, eh? 
I quan les coses no acaben de funcionar del tot bé, so-
vint la culpa l’hem de buscar en aquest arc parlamen-
tari, més aviat, que no pas en els serveis propis de la 
cambra.

Jo crec que ha faltat una certa voluntat política, princi-
palment per part del Govern de la Generalitat, perquè 
aquesta necessitat urgent, aquesta emergència habita-
cional és coneguda, no és nova, i fa molt temps que hi 
havia una demanda social ferma perquè es posés fil a 
l’agulla i es busquessin solucions. A mi m’hauria agra-
dat haver fet aquest tràmit mesos abans i, fins i tot, 
amb l’impuls del mateix Govern de la Generalitat, pe-
rò no ha estat el cas; i la veritat és que estem on estem. 

Hi han hagut altres prioritats, i l’emergència social, 
encara que de vegades es vulgui fer servir com a es-
cut, l’emergència social no ha estat ben bé la seva. Per 
tant, a mode de conclusió d’aquest apartat, ens hau-
ria agradat precisament això: que s’hagués agilitzat 

aquest tràmit en els passos previs, i aquesta ILP ha-
gués esdevingut llei dins d’aquest Parlament amb un 
tràmit parlamentari més habitual més acurat, i que ha-
gués donat més joc. Perquè, ho hem de recordar: les 
presses i la tècnica legislativa sovint no van de la mà. 
És fàcil que hi hagin errors de tècnica legislativa que 
vagin lligats, precisament, a aquesta pressa.

Ho hem de dir, no hi han hagut compareixences, en el 
tràmit d’aquesta llei, i, per tant, no hi ha comparegut 
tampoc totes les parts, i no hem sentit ni experts ni 
persones, persones o entitats, que estaran directament 
afectades també per la lletra d’aquesta llei, quan esde-
vingui ferma, dins de la fermesa que se li pugui donar 
des d’aquest Parlament.

Nosaltres, en tot cas, el que no hem volgut fer és posar 
pals a les rodes, i, per tant, en tot moment hem estat 
perfectament oberts al fet que aquesta iniciativa par-
lamentària, iniciativa popular esdevinguda parlamen-
tària, doncs, es tramités pels tràmits en certa forma 
imposats, però que són els que aquest calendari, tam-
bé volgut per part del Govern, doncs, ens ha marcat a 
tots.

I per què no ho hem fet? Doncs, perquè –ho he dit– 
sabem que hi ha moltes, moltíssimes, massa situaci-
ons d’emergència habitacional, situacions de pobresa 
energètica que nosaltres, com a servidors públics, es-
tem obligats, precisament, a acotar i a posar-hi solució, 
amb les millors condicions possibles.

Però ho hem de dir: l’aplicació d’aquesta llei tindrà di-
ficultats –tindrà dificultats–, de ben segur. I nosaltres, 
avui, el que buscarem també serà coherència, perquè 
nosaltres aspirem a ser un partit de Govern no només 
a Catalunya, sinó també a Espanya, i sabem que, bé, 
hi han unes certes normes, que vénen derivades de 
l’aplicació del nostre ordenament democràtic, que ens 
obliguen a tots, i les hem de tenir presents. I, per tant, 
no podem deixar de banda que, estant absolutament 
d’acord amb els motius que donen peu a aquesta inicia-
tiva legislativa popular i a aquesta llei que avui s’apro-
varà en aquest Parlament, hem de recordar que, a fi-
nals de 2011 –no ho sé ben bé–, es va promoure des de 
Ciutadans, juntament amb Iniciativa - Esquerra Unida 
i juntament amb Esquerra Republicana de Catalunya, 
doncs, precisament, una iniciativa legislativa des d’a-
quest Parlament que es va portar al Congrés dels Dipu-
tats perquè s’apliqués, d’una vegada per totes, la dació 
en pagament.

Però nosaltres hem de tenir en compte les dificul-
tats amb què es trobarà aquesta llei, i hem de tenir 
en compte, doncs, que hi han apartats concrets que, 
amb la coherència que hem de tenir, amb aquesta vo-
cació que tenim també de partit de Govern, hem de 
tenir present, no? I, en concret, doncs, em refereixo 
a l’article 3, i fins i tot, diria, a l’article 4, perquè hi 
han aspectes reguladors, tant del dret processal com 
del propi dret civil, que en certa forma podrien estar 
afectats per la lletra final d’aquesta llei. I, en tot cas, 
nosaltres no ens hi oposarem, però tampoc volem que-
dar, en aquests moments, com a promotors d’un canvi 
legislatiu que pensem que pot ser molt necessari, que 
pensem que s’ha d’impulsar, però que difícilment es 
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pot fer des d’aquest Parlament sense caure en aquesta 
incoherència. 

Per tant, aquí, en aquests punts, ja els avancem que nos-
altres hi demanarem votació separada. Així mateix en 
un altre punt, que segur que en el moment que es vul-
gui aplicar, en el moment que sigui vigent aquesta llei, 
doncs, també pot generar conflictes, pot generar litigis 
i el que nosaltres busquem és que, en tot cas, hi hagi 
una seguretat normativa que valgui per a tothom, i que 
aquesta seguretat, doncs, permeti que aquests litigis no 
siguin infructuosos i que no siguin una altra dificultat 
per a aquell que s’hi trobi. Per tant, en aquest punt nú-
mero 7 també de la llei demanarem votació separada.

En tot cas, benvinguda, benvinguda en tot el que té a 
veure amb el fet de corregir de forma ràpida, doncs, 
aquestes situacions d’emergència, i mirarem de treba-
llar des del Congrés dels Diputats, ben aviat, per fer 
les reformes necessàries perquè aquesta llei sigui ple-
nament aplicada en els termes en què estava pensada.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta primera

Té la paraula, en nom del Grup Mixt, el diputat Quim 
Arrufat.

Quim Arrufat Ibáñez

Bé, ha anat just, eh? Fa una hora encara estàvem modi-
ficant trossos d’articles, a petició dels serveis jurídics, 
per encaixar aquesta llei. Però s’agraeix, òbviament, 
que el que nosaltres no havíem conegut en aquests tres 
anys, en un mes es pogués fer tot un tràmit de llei, 
d’acord amb les voluntats de tots els grups parlamen-
taris. Per tant, s’agraeix. 

Demà és el darrer dia del darrer Ple d’aquesta legisla-
tura. Posteriorment es dissoldrà la cambra i es convo-
caran eleccions, i nosaltres no podíem estar més or-
gullosos d’acabar les nostres intervencions com a grup 
parlamentari en aquesta legislatura, en la primera le-
gislatura en què n’hem format part, com a persones i 
com a grup polític, portant a Ple la ILP d’habitatge i de 
pobresa energètica, i, per tant, donant alguna sortida 
institucional a un moviment popular que per nosaltres 
ha estat i és referent. Ho va ser quan vam entrar, quan 
hi havia unes mobilitzacions molt fortes fruit d’una 
tensió molt forta al carrer, que continua vigent, només 
que es tradueix en altres situacions a dia d’avui. 

A l’ombra d’un gegant, per tant, a l’ombra de la Plata-
forma d’Afectats per la Hipoteca, que quan vam entrar 
en aquest Parlament vam dir ben clar que ens represen-
tava, que no aspiràvem a representar cap lluita social, 
sinó que ens representaven les lluites populars, però, 
fonamentalment, aquest gegant que ha estat i és, per al 
nostre país, la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca. 
No només per la seva defensa aferrissada del dret, un 
dret bàsic, com és el dret a l’habitatge, sinó perquè ha 
estat exemple i escola d’autoorganització popular, de 
perseverança, de lluitar pels drets de tothom, per de-
nunciar els culpables, per treure el vestit a l’emperador 
i per dibuixar ben clarament, carrer a carrer, l’esquema 

de saqueig contra les classes populars que en aquest 
país s’ha perpetuat sota el nom de crisi econòmica. És, 
sobretot, i ha estat, un exemple i una estructura d’auto-
defensa popular, de les nostres classes populars. 

Per tant, mai hi haurà prou agraïment per a la Plata-
forma d’Afectats per la Hipoteca en la història d’a-
quest país. Un moviment que havia arrelat i que en-
troncava i entronca amb la tradició de la lluita de les 
classes populars d’aquest país que tantes vegades han 
utilitzat la desobediència a les lleis injustes, l’enfron-
tament a la policia, tant en temps d’uns com en temps 
dels altres, i la lluita pel dret a un habitatge digne, tant 
quan les coses van malament, com quan hi havia bom-
bolla immobiliària.

Vivim en un país on podem tenir discrepància en po-
lítica econòmica, discrepància a nivells ideològics, pe-
rò resulta que és un país on abunden els radicalismes, 
i les lluites polítiques en aquest país també s’han de 
lliurar en defensa dels drets humans. És una societat, 
una economia i un país que ha foradat els mínims de 
garanties públiques de drets socials i drets humans, 
obligant bona part de la població, no només a discre-
par en idees polítiques, sinó a haver de lluitar per al 
compliment de drets humans.

Aquesta llei que avui portem, en realitat, el que fa és 
posar pedres mínimes de sustentació i garantia pública 
de drets socials que haurien d’haver estat garantits des 
del principi, i no pas vuit anys després de l’inici de la 
crisi amb tot el mal causat. És històrica, aquesta apro-
vació –s’ha repetit. Home, és històrica perquè ve d’una 
ILP, i que arribin ILP i s’acabin aprovant en els parla-
ments, actualment, ja és històric de per si. És històri-
ca... (Aplaudiments.) És històrica per la velocitat amb la 
qual ha estat tramitada i pel consens que ha sabut susci-
tar entre els grups parlamentaris. I això, no ho oblideu 
mai, és gràcies a la lluita al carrer, és gràcies a l’auto-
organització, és gràcies a la perseverança, a la persis-
tència i a haver construït marcs d’hegemonia discursi-
va, argumentativa i política que permeten que hi hagi 
aquest consens, avui, entre els grups parlamentaris.

És històrica pel seu contingut? Bé, com deia, és un 
mínim que hauria d’haver estat garantit des del princi-
pi. Per tant, que arribi avui segurament és insuficient 
per garantir allò que la PAH en el seu programa de 
sempre contenia, perquè no hi ha segurament les com-
petències suficients en aquest Parlament. Hi ha l’es-
pai just de competència, parafrasejant Miquel Martí i 
Pol, que ens ha tocat viure –l’espai just de competèn-
cies que ens ha tocat viure.

En aquest marc autonòmic, el Parlament, el parlamen-
tarisme i, per tant, les lleis que en surten, és l’art de 
trobar l’espai just entre tot l’espai de sobirania robada 
o cedida al mercat i a l’Estat, i les necessitats socials i 
democràtiques de la nostra gent. Acostumar-se a viure 
en aquest espai limitat, en aquest espai just de com-
petència possible, és admetre la derrota i assumir la 
resignació.

És un combat, el dels darrers temps –i el moviment de 
la PAH en forma part, i en forma part aquesta llei–, 
entre els drets socials necessaris per garantir la vida i 
la reproducció de la vida en justícia i en pau a la nostra 
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societat, i la propietat privada i el seu dret a ser acu-
mulada sense aturador i sense regulació.

Un país lliure de desnonaments, es deia per aquí, és un 
país que es posa a tocar privilegis, és un país que no 
admet la injustícia social com a norma i la garantia de 
drets socials com a excepció. Per tant, un país que ha 
de celebrar amb molta efusivitat l’aprovació d’aques-
ta llei és un país que troba molt normals els privilegis 
dels rics. 

Què li espera, a aquesta llei? Doncs, mireu, no voldrí-
em ser aixafaguitarres de ningú, però, en tot cas, ahir 
ens assabentàvem, per posar exemples molt recents, 
que el Tribunal Constitucional suspenia uns miniim-
postos que aquest miniparlament havia fet per gravar 
una mica l’energia nuclear i una mica la contaminació 
de l’aviació comercial. I els suspenia.

Avui aquest Parlament ha aprovat instar el Govern, el 
Ministeri d’Interior, a tancar els CIE. No en podem es-
tar més orgullosos, l’últim dia d’aquesta legislatura, o 
pràcticament l’últim dia, d’haver pogut contribuir al 
tancament dels CIE i contribuir a l’aprovació d’aquesta 
llei de mesures urgents per garantir el dret a l’habitatge 
i contra la pobresa energètica. Però aquest Parlament 
tampoc té competències ni tan sols per tancar aquest 
Guantánamo local que és el centre d’internament d’es-
trangers.

Aquesta llei és bàsica, de mínims, en un estat social 
de dret normal hi haurien existit aquestes mesures. No 
té caràcter retroactiu; no aborda la dació en pagament. 
Habilita la no-expulsió sense una oferta de lloguer so-
cial prèvia; habilita altres mesures relatives al sobre-
endeutament; habilita la garantia que ningú en risc 
d’exclusió social, amb vulnerabilitat social tindrà els 
subministraments tallats.

De tota la feina feta en aquest Parlament, recordem 
des de la CUP alguna de les poques lleis que realment 
ens hem sentit orgullosos de poder aprovar en aquest 
Parlament; va ser la de consultes populars, també sus-
pesa, com pràcticament totes les lleis que toquen al-
gun tipus d’importància democràtica, social o econò-
mica i que es fan en aquest Parlament, i que acaben 
suspeses.

La Llei de consultes populars anava acompanyada 
d’un discurs que vam fer des d’aquest mateix faristol 
des del Grup de la Candidatura d’Unitat Popular, cons-
cients que li esperava molt poc trajecte, que deia: «La 
Llei de consultes populars és vostra, defenseu-la amb 
ungles i dents.»

Aquesta llei de l’habitatge i aquesta llei per garantir el 
dret a l’habitatge i contra la pobresa energètica també 
és vostra, i defenseu-la amb ungles i dents. Perquè no 
som innocents i sabem que hi ha qui està esperant que 
s’aprovi en aquest Parlament aquesta llei per portar-la 
al Tribunal Constitucional, per suspendre-la o per ser-
vir-la amb safata a determinades empreses elèctriques 
perquè iniciïn litigis per anul·lar alguns dels seus ar-
ticles. 

Sabem perfectament que corre aquesta espasa de 
Dàmocles sobre aquesta llei; sabem, a més a més, qui 
ho farà, i el risc i la probabilitat que hi ha que arti-

cles sencers d’aquesta llei quedin en el tinter. I és pro-
fundament injust que, després de tota la lluita social, 
després de tot el patiment viscut, arribi aquesta llei de 
mínims i hi hagi qui encara, fins i tot aprovant-la en 
aquest Parlament, tingui valor a posteriori d’anul·lar-la 
via judicial.

Això no ens porta a més que reiterar que cal defensar 
aquesta llei amb ungles i dents, que aquesta llei ja per-
tany a partir d’avui a tot el poble de Catalunya, que no 
hi ha democràcia sense sobirania i que de res serveix 
la sobirania si no és en defensa de la justícia social, i la 
justícia social és bàsicament aquella que toca privilegis.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments.)

La presidenta

Té la paraula l’honorable senyora Marina Geli.

Marina Geli i Fàbrega

Gràcies, presidenta. Per anunciar el meu vot favorable 
al resultat, un resultat, és veritat, amb celeritat, però 
amb rigor i amb bastant consens, d’una llei de mesu-
res urgents per fer front a l’emergència habitacional i a 
la pobresa energètica.

I reitero que una de les històries de més fracàs, especi-
alment polític, és com vam fer, vam construir un país 
de bombolla immobiliària i alhora de desnonaments. 
Aquesta és la història que s’ha d’acceptar i hem d’ac-
ceptar-ho, no?; això ha passat al nostre país. I les PAH 
i els moviments socials no són només la consciència, 
sinó que també ens porten aquí i ens confronten amb 
una necessitat de fer una llei, almenys la que hem po-
gut fer o la que han pogut fer vostès, en aquest Parla-
ment, en aquest temps, per intentar resoldre tres grans 
àmbits importants: no tornar a caure en el sobreendeu-
tament, aquest és un element, és resoldre el sobreen-
deutament; el segon element, molt important, és que 
no hi hagin..., Catalunya lliure de desnonaments i de 
pobresa energètica, amb les mesures legals que aquí 
s’indiquen, i tercer, un element que no hauria d’haver 
passat, almenys en la mesura que va passar, que és 
que vam convertir el que era de sempre la funció soci-
al de l’habitatge en un bé de mercat que era dels més 
rendibles. I aquest és un element molt important que 
aquesta llei intenta resoldre, amb totes les limitacions, 
i esperem que arribi a bon port pel lideratge, per des-
comptat, no només social, sinó també polític.

Moltes gràcies.

La presidenta

Té la paraula a continuació, en nom del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, la diputada Meritxell 
Roigé.

Meritxell Roigé i Pedrola

Gràcies, presidenta. President, conseller, consellera, al-
caldessa de Barcelona, secretari d’Habitatge i director 
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de l’Agència de l’Habitatge, companys diputats, mem-
bres de les entitats que avui ens acompanyeu i també 
aquells que ens estan veient des de fora, especialment 
els que estan aquí fora al parc de la Ciutadella... També 
saludar de nou els promotors de la ILP, el Carlos i la 
Maria, i a tots els que avui els acompanyeu. Agrair-vos 
de nou la vostra feina per a arribar fins aquí. No ha es-
tat fàcil; la vostra perseverança, també la voluntat de 
tots plegats d’arribar a acords, han fet possible aquest 
punt de trobada, i que el nostre grup avui se senta seu 
aquest text.

Vam dir ara fa només dos setmanes que faríem tot el 
possible, que volíem arribar a acords i que volíem ar-
ribar a un text que es pogués arribar a aplicar. Volíem 
tindre un text que no fos impugnat per l’Estat, que fos 
un text viable. Havíem d’aconseguir-ho, i ho hem fet 
possible. Volíem evitar generar la frustració que va su-
posar al seu moment la ILP estatal o també quan es va 
rebutjar per part del Congrés dels Diputats, amb el vot 
del Partit Popular, el que aquesta cambra havia apro-
vat per unanimitat.

Avui sabem que això no és així; tenim un text que ens 
compromet a tots i que ens permet resoldre els proble-
mes dels que més pateixen sent realistes del que pot 
assumir aquesta Administració.

Al llarg d’aquestes dos setmanes hem treballat inten-
sament i hem arribat a un acord amb les entitats pro-
motores i el nostre grup, i hem arribat a aconseguir 
aquest text.

I també aquí cal agrair, i els ho agraeixo, a tots els dipu-
tats dels altres grups, la vostra generositat per tal d’ac-
ceptar aquest text de forma immediata, aquest acord 
assumit entre les entitats promotores i el grup nostre, 
de Convergència. 

Hem tingut poc temps, hem batut rècords en un po-
nència, però ha valgut la pena arribar fins aquí. La vo-
luntat del Govern, la voluntat del conseller era arribar 
a un acord i ho hem fet així possible.

Aquesta, per tant, és una ILP pensada per a les perso-
nes, una llei pensada per a aquells que més pateixen 
fruit d’aquesta crisi econòmica sense precedents i que 
nosaltres hem afrontar sempre tenint present les con-
dicions, les injustes condicions de finançament públic 
que té el Govern de la Generalitat. 

I en aquest context també cal reconèixer –i avui ho vull 
fer de forma molt important– el paper que té el món lo-
cal, i en aquesta llei així ho hem reflectit; el món local, 
que és qui té més proximitat amb aquells que pateixen 
i sap més quines són les dificultats dels veïns i veïnes. 
I amb aquesta llei reivindiquem aquest paper i també 
el paper dels serveis socials dels ajuntaments, perquè 
són ells els que primer detecten aquelles necessitats de 
cada família i saben com fer-hi front. 

Per tant, aprovem avui una llei que contempla un pro-
cés de segona oportunitat per a les famílies. Avui, des-
prés d’aquell intent fallit, com he dit, al Congrés dels 
Diputats, tenim al nostre abast mecanismes per a actu-
ar contra el sobreendeutament relacionat amb l’habitat-
ge habitual, amb un procediment extrajudicial previ i 
un procediment judicial en cas de no arribar a un acord.

Per tant, amb aquest procediment extrajudicial tenim 
una resolució sobre la situació d’un sobreendeutament, 
i, si es clou sense arribar a aquest acord, l’afectat podrà 
sol·licitar l’obertura d’un procediment judicial. I el jutge, 
un cop analitzades les circumstàncies de sobreendeu-
tament, podrà, haurà de portar a terme aquesta reso-
lució que incloga necessàriament un pla de pagament. 
I, en cas d’incompliment, es podrà sol·licitar que s’ini-
ciï la liquidació d’actius per a afrontar els deutes, amb 
exclusió d’aquesta liquidació dels béns inembargables.

En aquest sentit, també hem aprovat, aprovem en 
aquests moments que aquesta llei contempli que en els 
casos d’adquisició d’un habitatge resultant de l’asso-
liment de compensació o dació en pagament, hi hagi 
l’obligatorietat que abans de procedir a l’adquisició del 
domini s’ofereixi una proposta de lloguer social per a 
un període mínim de tres anys a aquelles famílies que 
no tinguen una alternativa, per tant, d’habitatge propi 
o que es troben en aquells paràmetres de risc d’exclu-
sió social residencial que preveu aquesta llei.

Hi afegim també un apartat especial per als supòsits de 
pobresa energètica, de manera que les mesures de pro-
tecció que regulen aquesta llei s’apliquen també a les 
llars, en aquelles famílies que més pateixen o també 
en aquells casos que hi hagin persones afectades per 
dependència energètica, com és el cas de les persones 
que necessiten per a sobreviure màquines assistides.

També contemplem implementar mesures en aquest 
sentit per a evitar la pobresa energètica, i, d’aquesta 
manera, reconeixem que les administracions públi-
ques cal que garanteixin el dret d’accés als subminis-
traments bàsics d’aigua, de gas, si s’escau, d’electricitat 
a aquelles persones que es troben en risc d’exclusió so-
cial residencial. S’han d’establir, a més a més, uns pro-
tocols obligats de comunicació als serveis socials, que, 
com ha dit, tindran un paper molt important en aques-
ta llei. I les administracions públiques també hauran 
d’establir acords o convenis amb companyies de sub-
ministrament per tal de fer-ho possible i evitar aquests 
casos de pobresa energètica al nostre país.

I s’han establert a la vegada també mesures per a ga-
rantir la funció social de la propietat, augmentar el parc 
d’habitatges assequibles de lloguer, i així l’Administra-
ció també podrà resoldre la cessió obligatòria d’habi-
tatges per a un període de tres anys per a incorporar-los 
als fons d’habitatges de lloguer per a polítiques socials, 
en el cas dels habitatges buits i en supòsits concrets, 
amb la mateixa filosofia que la Llei de l’impost sobre 
pisos buits que vam aprovar recentment en aquest Par-
lament.

I per tal de vetllar per un correcte funcionament de la 
mateixa llei, també hem establert un article que regula 
els terminis per tal que tots ens sentim obligats a po-
der portar a terme aquesta llei.

Abans hi he fet referència, volíem donar un paper im-
portant als municipis, al món local, i per tant, hem 
establert una disposició final que determina aquesta 
aplicació efectiva del principi de subsidiarietat.

Per tant, crec que tots plegats, excepte el Partit Popular, 
que en alguns articles s’han acabat desmarcant, hem 
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d’estar orgullosos d’haver assolit aquest text que permet 
resoldre els problemes d’exclusió social, que determina 
quines són les persones i famílies que estan en aques-
tes condicions de vulnerabilitat. I hem pres l’acord, un 
acord ferm, per tal d’actuar per tal de resoldre-ho.

Ens queda un camí a fer encara, en som conscients: 
amb desplegament normatiu, amb modificacions a què 
ens obliga la mateixa llei, però avui hem fet un pas 
important per tal d’avançar en la resolució d’una situa-
ció que pateixen famílies del nostre país, evitant que el 
que hem definit com a grans tenidors d’habitatge pu-
guin procedir a desnonaments sense que hi troben me-
sures en contra.

Segurament, hauríem pogut afinar més. Com hem dit, 
fa pocs minuts encara estàvem intentant arribar a mi-
llorar l’articulat, però en tot cas el temps també ens 
porta que tinguem aquest text.

Creiem que avui les famílies tenen una eina més que, 
juntament amb el decret llei aprovat recentment per 
aquesta cambra on es regula que les administracions pú-
bliques poden exercir el dret de tanteig i retracte, jun-
tament també amb l’impost sobre pisos buits, fa que 
aquesta legislatura acabi amb mesures importants per a 
resoldre els problemes d’habitatge al nostre país, els 
problemes per a accedir-hi i els problemes que tenen les 
famílies, les persones que tenen el risc de perdre el seu 
habitatge. Ara existeixen aquestes mesures noves apro-
vades per aquesta cambra que fan que tinguem aquest 
pas ferm i decidit per a pal·liar i resoldre aquestes situa-
cions que estan afectant tantes famílies catalanes.

Esperem i comptem que no ens passi com amb el de-
cret de pobresa energètica aprovat per aquesta cam-
bra i que ha acabat suspès a iniciativa del Govern de 
l’Estat.

Avui reivindiquem, per tant, les competències d’a-
questa cambra, del Parlament de Catalunya, per a re-
soldre els problemes de les famílies, perquè ens hem 
cansat d’esperar resposta d’aquells que ens diuen que 
són els competents per a fer-ho, d’un estat que quan 
vol ens anul·la lleis i que, a més a més, ignora les de-
mandes del mateix Parlament de Catalunya. Nosaltres 
vam portar una proposta el 2012 i no va ser possible; 
finalment, avui regulem de nou aquesta normativa, 
aquesta possibilitat per tal de poder ajudar aquells que 
més pateixen.

I vaig acabant, també amb uns reconeixements, que 
he anat deixant per al final, perquè avui també cal 
reivindicar el paper d’aquells que més han treballat 
en aquest sentit: la gent de la PAH, de la Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca; la gent de l’Aliança contra 
la Pobresa Energètica i l’Observatori DESC. I si m’ho 
permeteu, també una menció especial al col·legi d’ad-
vocats, que ens ha fet unes propostes que també hem 
fet nostres i, per tant, també vam afegir al nostre text; 
al Martí Batllori i a la Mercè Pidemont, que ens han 
ajudat moltíssim a donar forma a aquest text (aplaudi-
ments) buscant tots plegats la fórmula que ens ha per-
mès aquest gran acord. I també al Carlos, per tants i 
tants missatges creuats (rialles) al llarg d’aquestes dos 
setmanes entre la Plataforma d’Afectats per la Hipo-
teca (aplaudiments) i el nostre grup de Convergència.

I, evidentment, toca també donar les gràcies als ser-
veis del Parlament, especialment al lletrat, al senyor 
Muro, que com sempre ens ha ajudat molt, moltís-
sim, a donar forma a aquesta llei concebent un text de 
qualitat amb molta celeritat i tenint present que se’ns 
acabaven els minuts i que estàvem ja a punt d’entrar a 
votació i que ens tocava acabar el text. I, per tant, mol-
tíssimes gràcies al senyor Muro.

I acabo amb un agraïment especial al Departament de 
Territori del Govern; al conseller; al secretari d’Ha-
bitatge, el senyor Carles Sala; al senyor Jaume Forn, 
director de l’Agència d’Habitatge, perquè sense la seva 
implicació, sense el seu suport no hagués estat possi-
ble arribar fins aquí. 

S’està fent molt bona feina des del Govern, no ho tor-
naré a recordar; ja ho vaig explicar a la meua interven-
ció de fa quinze dies, tot el que havíem fet per a arribar 
fins aquí, tot el que s’havia aprovat aquesta legislatu-
ra en termes d’habitatge, però avui cal reconèixer l’es-
forç, cal reconèixer aquest pas endavant que s’ha fet en 
aquest sentit, fet que de nou fa evident que l’habitatge 
és un dels pilars d’aquest Govern.

Per tant, avui aprovem aquesta llei, una llei que tots 
ens la fem nostra i que, en definitiva, ens permet as-
solir els objectius que hem de tenir nosaltres com a 
diputats i diputades al Parlament de Catalunya, que és 
resoldre els problemes dels ciutadans i, en aquest cas, 
arribar als més febles. 

Felicitats a tots i a totes.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments.)

La presidenta

Cridem a votació. 

(Rafael López i Rueda demana per parlar.) Senyor Ra-
fa López.

Rafael López i Rueda

Gràcies, senyora presidenta. Per al·lusions del senyor 
Milà, continuades i reiterades, i també per demanar 
unes votacions separades.

La presidenta

Té un minut.

Rafael López i Rueda

Un minut? (Pausa.) Gràcies.

Senyor Milà, jo ja l’entenc, eh?, jo l’entenc, senyor... 
–mirava el senyor Herrera–, jo ja l’entenc, senyor Mi-
là: ha vingut la seva «jefa» i vostè havia de fer avui el 
paper; jo l’entenc, eh?, i el disculpo totalment, amb la 
qual cosa, cap problema. Però vostè s’ha oblidat d’al-
guna cosa, i és que per molta gent a la qual vostè es di-
rigeix vostè fa molt temps que és casta. És a dir, vostè 
va tenir responsabilitats de govern, i sobretot, senyor 
Milà, de govern, d’habitatge; i, d’això, no n’han par-



Sèrie P - Núm. 119 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 23 de juliol de 2015

PLE DEL PARLAMENT, SESSIÓ NÚM. 58.3  74

lat avui. I el senyor Herrera, que avui està aquí, al Ple, 
sap perfectament que el seu grup a Madrid va votar 
fins a tres pressupostos del senyor Zapatero; pressu-
postos que ens van portar a la crisi i a la bombolla im-
mobiliària. I això, senyor Milà, no ho ha dit.

I hauria d’haver recordat avui i aquí, senyor Milà, que 
vostè va tenir responsabilitats d’habitatge, i el resum 
de l’habitatge del tripartit, de la política d’habitatge, 
van ser 3.200 habitatges socials buits; fins i tot hi ha-
via una promoció de 16 habitatges al Pirineu. Per què 
el volia, senyor Milà? Per anar amb la família a esqui-
ar amb helicòpter? Per a això el volia, senyor Milà? 
(Forta remor de veus.) Clar, senyor Milà, ho ha d’ex-
plicar –ho ha d’explicar– absolutament tot. 

I, després d’això, senyora presidenta, li demanaria vo-
tació separada de l’article 3, l’article 7 (rialles)..., li di-
ria, a més, que hem retirat les esmenes 13 i 75, i que 
mantindrem vives l’esmena 6 i l’esmena 28.

Gràcies, senyora presidenta.

(Aplaudiments. Salvador Milà i Solsona demana per 
parlar.)

La presidenta

Senyor Milà, el mateix temps.

Salvador Milà i Solsona

Sí, gràcies. Li hem fet pupa, eh? Els hem fet pupa, eh? 
(Rialles, remors de veus i aplaudiments.) Sí, sí... –sí, 
sí. Miri, la senyora Ada Colau no és «jefa» de re; la 
senyora Ada Colau ha guanyat legítimament l’alcal-
dia de Barcelona gràcies a la lluita de moltíssima gent. 
(Aplaudiments.) I, per tant, vostè no li arriba ni a l’al-
çada de la sabata. Perquè, quan vostè estava comba-
tent les polítiques d’habitatge, ella les estava afavorint. 
Per tant, d’això, re.

I ja que ha tingut la gentilesa de recordar-me això: efec-
tivament, ens sentim orgullosos d’haver aprovat la Llei 
del dret a l’habitatge, que vostès, amb la col·laboració del 
PP..., el PP i Convergència, en el primer mandat, van su-
primir totes les mesures (aplaudiments)... que ara reivin-
diquen.

I quan vulgui –i quan vulgui– parlarem, i buscarà vos-
tè quina és l’etapa del Govern de Catalunya que més 
ha invertit en habitatge i que més promocions ha fet. 
(Remor de veus.) No en parlaven? Vol? (Persisteix la 
remor de veus.)

Per tant...

La presidenta

Un moment... –un moment, un moment.

Salvador Milà i Solsona

Per tant, senyors del PP –senyors del PP–, benvinguts 
al club –benvinguts al club. Si vostès estan ara tan a 
favor del dret a l’habitatge, facin una cosa: comprome-
tin-se que no impugnaran aquesta llei i que aprovaran 

a Madrid la llei d’iniciativa legislativa popular que fa 
dos anys van tombar.

Diguin aquí que no ho portaran al Constitucional.

La presidenta

Senyor Milà...

Salvador Milà i Solsona

Ho poden dir? (Veus de fons.) Ah, eh que no? (Remor 
de veus i aplaudiments.)

La presidenta

Senyor Milà...

Salvador Milà i Solsona

D’acord.

(Aplaudiments. Matías Alonso Ruiz demana per par-
lar.)

La presidenta

Senyor Alonso.

Matías Alonso Ruiz

Bé; gràcies, presidenta. Per demanar també votació 
separada de l’article 4.

La presidenta

Del...?

Matías Alonso Ruiz

De l’article 4.

La presidenta

Article 4.

Matías Alonso Ruiz

Gràcies.

(Pausa.)

La presidenta

Senyor..., senyor Alonso, és l’article 4 del dictamen? 
(Pausa.) D’acord –d’acord.

Matías Alonso Ruiz

Sí, presidenta, el 4 del dictamen.

La presidenta

Sí, sí..., d’acord, molt bé –molt bé.

Doncs, iniciarem la votació.
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Permetin-me, de totes maneres, que doni la benvingu-
da a l’excel·lentíssima senyora Ada Colau, alcaldessa 
de Barcelona, que avui és la primera vegada que, com 
a alcaldessa, ha vingut al Parlament.

Acabat el debat, doncs, votem les esmenes reservades 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-
nya. Com han recordat, ha retirat les esmenes 13 i 75. 

Votem, doncs, les esmenes 6 i 28.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 15 vots a favor i 106 en con-
tra.

A continuació, votem l’esmena transaccional, signa-
da pels grups parlamentaris de Convergència i Unió, 
Esquerra Republicana de Catalunya, Grup Socialis-
ta, Iniciativa Verds - Esquerra Unida i Alternativa i el 
Grup Mixt, relativa a l’article 5.8, lletra b, del text del 
dictamen i l’esmena número 10, del Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió.

Comença la votació.

Han estat aprovades per 120 vots a favor.

Per acabar, votarem ara el text del dictamen. I, en pri-
mer lloc, atès que tenim petició de votació separada, 

votem conjuntament l’article 3, procediment judicial, i 
l’article 7, cessió obligatòria.

Comença la votació.

Han estat aprovats per 98 vots a favor i 23 abstencions.

Votem ara l’article 4.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 112 vots a favor i 8 abstencions.

I votem ara la resta del text del dictamen, amb les es-
menes tècniques ja incorporades.

Comença la votació.

La Llei de mesures urgents per fer front a l’emergència 
en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica ha es-
tat aprovada per 120 vots a favor.

(Aplaudiments forts i perllongats. Crits de «Sí se pue-
de» en el sector del públic.)

Se suspèn la sessió. 

La sessió se suspèn a tres quarts de vuit del vespre. 
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14. Dictamen de la Comissió d’Investigació sobre el 
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00307/10. Grup Parlamentari Socialista. Debat i vo-
tació.


30. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
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Parlamentari Socialista. Debat i votació.


31. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre l’actuació del Departament d’Economia i Coneixe-
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34. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les mesures per a fomentar la participació demo-
cràtica, l’accessibilitat i la simplificació de processos 
en les eleccions al Parlament. Tram. 302-00312/10. 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya. Debat i votació.







 3 | Sessió plenària 58


PUNT 1 | SUBSTANCIACIÓ


Relació de preguntes a respondre oralment 
en el Ple


Seran substanciades el 22 de juliol, a les 10.00 h


Preguntes al Govern


1. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les mesures fiscals adoptades des del desem-
bre del 2012 i la previsió de pressupostos per al 2016. 
Tram. 310-00572/10. Pere Aragonès i Garcia, del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya. Substanciació.


2. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la regulació de la segona activitat en els cossos 
de bombers de la Generalitat, dels mossos d’esquadra 
i de les policies locals. Tram. 310-00573/10. Gemma 
Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya. Substanciació.


3. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els consorcis sanitaris. Tram. 310-00565/10. 
Maurici Lucena i Betriu, del Grup Parlamentari Socia-
lista. Substanciació.


4. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la protecció social i la garantia de rendes. Tram. 
310-00566/10. Maurici Lucena i Betriu, del Grup Par-
lamentari Socialista. Substanciació.


5. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el II Congrés de l’Esport Català. Tram. 310-
00569/10. Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió. Substanciació.


6. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple so-
bre l’Informe sobre l’estat dels serveis socials a Catalu-
nya. Tram. 310-00570/10. Jordi Turull i Negre, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió. Substanciació.


7. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les gestions fetes per a aconseguir el pagament 
dels ajuts agroambientals pendents de transferir als 
agricultors i ramaders catalans. Tram. 310-00571/10. 
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió. Substanciació.


8. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les mesures anticorrupció i els nomenaments al 
Govern. Tram. 310-00567/10. Hortènsia Grau Juan, 
del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Substanciació.


9. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els impagaments a les entitats de cooperació i 
a les comunitats catalanes a l’exterior. Tram. 310-


00568/10. Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa. Substanciació.


10. Pregunta al Govern a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació de la tresoreria de la Generalitat. 
Tram. 310-00575/10. Josep Enric Millo i Rocher, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. 
Substanciació.


11. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el comerç exterior. Tram. 310-00576/10. Josep 
Enric Millo i Rocher, del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya. Substanciació.


12. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el respecte a la lleialtat institucional i el com-
pliment de la legalitat. Tram. 310-00574/10. Inés Ar-
rimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Substanciació.


Preguntes al president de la Generalitat


13. Pregunta al president de la Generalitat a respon-
dre oralment en el Ple sobre la situació política i so-
cial. Tram. 317-00331/10. David Fernàndez i Ramos, 
del Grup Mixt. Substanciació.


14. Pregunta al president de la Generalitat a respon-
dre oralment en el Ple sobre la situació política. Tram. 
317-00330/10. Albert Rivera Díaz, del Grup Parla-
mentari de Ciutadans. Substanciació.


15. Pregunta al president de la Generalitat a respon-
dre oralment en el Ple sobre la situació política. Tram. 
317-00333/10. Joan Herrera Torres, del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa. Substanciació.


16. Pregunta al president de la Generalitat a respon-
dre oralment en el Ple sobre la situació política. Tram. 
317-00336/10. Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. 
Substanciació.


17. Pregunta al president de la Generalitat a respon-
dre oralment en el Ple sobre la situació política. Tram. 
317-00332/10. Maurici Lucena i Betriu, del Grup Par-
lamentari Socialista. Substanciació.


18. Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments po-
lítics. Tram. 317-00335/10. Marta Rovira i Vergés, del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya. Substanciació.


19. Pregunta al president de la Generalitat a respon-
dre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments 
polítics. Tram. 317-00334/10. Jordi Turull i Negre, del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Substan-
ciació.
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PUNT 2 | DEBAT I VOTACIÓ


Dictamen de la Comissió de l’Estatut dels 
Diputats sobre la situació de compatibilitat 
o d’incompatibilitat de diputats
Tram. 234-00033/10, 234-00034/0, 234-00035/10, 


234-00036/10, 234-00037/10 i 234-00038/10


Al Ple del Parlament


La Comissió de l’Estatut dels Diputats, en les sessions 
tingudes el 30 de juny i el 14 de juliol de 2015, ha acor-
dat d’establir el dictamen següent: 


Després d’estudiar la legislació vigent a Catalunya en 
matèria d’incompatibilitats dels diputats del Parlament 
de Catalunya, i d’examinar les dades declarades per la 
diputada Carmen García Lores relatives a les activitats 
professionals, laborals o empresarials que exerceix i als 
càrrecs públics que ocupa, d’acord amb l’article 16.1.b 
del Reglament i la legislació aplicable, la Comissió, en 
compliment del que disposa l’article 11.2 del Regla-


ment, proposa al Ple la situació de compatibilitat de la 
diputada Carmen García Lores (tram. 234-00033/10).


Després d’estudiar la legislació vigent a Catalunya en 
matèria d’incompatibilitats dels diputats del Parlament 
de Catalunya, i d’examinar les noves dades declarades 
pels diputats Josep Maria Pelegrí i Aixut, Àlex Moga 
i Vidal, Manuel Reyes López, Núria Ventura Brusca, 
i Dolors López Aguilar relatives a les activitats pro-
fessionals, laborals o empresarials que exerceixen i 
als càrrecs públics que ocupen, d’acord amb l’article 
12.2 del Reglament i la legislació aplicable, la Comis-
sió, en compliment del que disposa l’article 11.2 del 
Reglament, proposa al Ple la situació de compatibi-
litat dels diputats Josep Maria Pelegrí i Aixut, Àlex 
Moga i Vidal, Manuel Reyes López, Núria Ventura 
Brusca i Dolors López Aguilar (tram. 234-00034/10, 
234-00035/10, 234-00036/10, 234-00037/10 i 234-
00038/10)


Palau del Parlament, 14 de juliol de 2015


El secretari La presidenta de la Comissió
Benet Maimí i Pou Carmen de Rivera i Pla
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PUNT 3 | CONEIXEMENT


Comunicació al Ple de la composició de les 
meses de les comissions (art. 41.2 del Regla-
ment)


Comissions Legislatives


Comissió de Salut
Presidenta:  M. Mercè Jou i Torras
Vicepresidenta:  Montserrat Capdevila Tatché
Secretària:  Begonya Montalban i Vilas
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PUNT 4 | VOTACIÖ


Compliment del pressupost de despeses del 
Parlament de Catalunya en data del 30 de 
juny de 2015
Tram. 237-00001/10


Proposta al Ple


Al Ple del Parlament


La Mesa Ampliada, en la sessió tinguda el 8 de juliol 
de 2015, d’acord amb l’article 29.3.h i 4 del Reglament 
del Parlament, ha acordat de proposar al Ple el com-
pliment del pressupost de despeses del Parlament de 
Catalunya en data del 30 de juny de 2015 (tram. 237-
00001/10).


Palau del Parlament, 8 de juliol de 2015


El secretari primer La presidenta 
Pere Navarro i Morera Núria de Gispert i Català


Parlament de Catalunya


Informe sobre el compliment del pressupost de despeses. Període 01.01.2015 a 30.06.2015. Estat d'execució


Cap. Article Pressupost  
definitiu


Autoritzacions Pressupost  
disponible


Disposicions Obligacions  
reconegudes


1 10 6.707.649,10 3.432.213,93 3.275.435,17 3.432.213,93 3.432.213,93
11 744.670,03 382.377,73 362.292,30 382.377,73 382.377,73
12 12.514.206,67 6.602.459,25 5.911.747,42 6.602.459,25 6.602.459,25
13 68.847,15 34.371,40 34.475,75 34.371,40 34.371,40
15 70.000,00 3.785,07 66.214,93 3.785,07 3.785,07
16 4.444.325,00 1.972.189,11 2.472.135,89 1.972.189,11 1.972.189,11
17 1.109.840,22 231.628,45 878.211,77 231.628,45 231.628,45


Resultat 25.659.538,17 12.659.024,94 13.000.513,23 12.659.024,94 12.659.024,94


2 20 654.240,98 186.485,45 467.755,53 166.485,45 96.537,39
21 874.761,03 671.083,30 203.677,73 609.701,86 333.249,70
22 3.847.757,76 2.242.403,98 1.605.353,78 1.894.704,26 1.096.709,05
23 5.664.534,42 2.916.047,60 2.748.486,82 2.916.047,60 2.916.047,60
24 917.099,58 733.693,86 183.405,72 357.693,86 357.693,86


Resultat 11.958.393,77 6.749.714,19 5.208.679,58 5.944.633,03 4.800.237,60


4 48 16.122.898,79 7.783.250,00 8.339.648,79 7.783.250,00 7.783.250,00
Resultat 16.122.898,79 7.783.250,00 8.339.648,79 7.783.250,00 7.783.250,00


6 61 665.905,80 432.282,44 233.623,36 432.282,44 114.928,86
62 456.953,20 450.287,34 6.665,86 12.569,84 12.569,84
64 11.324,16 4.337,85 6.986,31 4.337,85 4.337,85
65 344.491,47 35.107,44 309.384,03 35.107,44 35.107,44
67 11.536,38 6.864,99 4.671,39 6.864,99 6.864,99


Resultat 1.490.211,01 928.880,06 561.330,95 491.162,56 173.808,98


8 83 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
Resultat 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00


Resultat 55.241.041,74 28.120.869,19 27.120.172,55 26.878.070,53 25.416.321,52







Ple del Parlament


PUNT 7 | PROPOSTA DE TRAMITACIÓ 
EN LECTURA ÚNICA


Projecte de llei de modificació de la Llei 
10/2001, del 13 de juliol, d’arxius i documents
Tram. 200-00046/10


Text que se sotmet a votació


Exposició de motius


La Llei 10/2001, del 13 de juliol, d’arxius i documents, 
regula, en el títol IV, l’accés als documents públics i 
l’exercici d’aquest dret. Així mateix, crea la Comissió 
Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental, atri-
buint-li àmplies funcions sobre l’accés a la documen-
tació. La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de trans-
parència, accés a la informació pública i bon govern, 
ha passat a regular i garantir el dret d’accés de les per-
sones a la informació i documentació públiques, en el 
marc de la Llei de l’Estat 19/2013, del 9 de desem-
bre, de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern, i deroga alguns preceptes de la Llei d’ar-
xius i documents per evitar contradiccions o duplici-
tats normatives. Concretament, en aquest sentit, la Llei 
19/2014 deroga una part de la regulació sobre l’accés 
als documents públics i suprimeix determinades fun-
cions de la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i 
Tria Documental, com ara les relatives a informar so-
bre les reclamacions de persones i entitats per vulnera-
ció del dret d’accés als documents i sobre derogacions 
singulars de la normativa sobre accés als documents.


Aquest nou marc legal introduït per la legislació de 
transparència, accés a la informació pública i bon go-
vern fa necessari modificar la Llei 10/2001 perquè s’hi 
ajusti plenament. En aquest sentit, la disposició final 
segona de la Llei 19/2014 estableix que el Govern ha 
d’elaborar i presentar al Parlament, en el termini de sis 
mesos a comptar de la publicació de la Llei en el Dia-
ri Oficial de la Generalitat de Catalunya, un projecte 
de llei de modificació de la Llei d’arxius i documents, 
amb la finalitat d’adaptar-ne el contingut al nou règim 
d’accés a la informació i documentació públiques.


Per tant, és necessari modificar la Llei d’arxius i docu-
ments per a adaptar-la al nou marc legal de transparèn-
cia i accés a la informació pública. En primer lloc, ate-
sa la importància que assoleixen els sistemes de gestió 
dels documents públics per a garantir la transparència 
d’acord amb la Llei 19/2014, es considera adequat ac-
tualitzar la definició de sistema de gestió documental 
i fer referència expressa a la gestió documental en di-
versos articles, i també establir que, a partir de l’entra-
da en vigor d’aquesta llei, el nom de la Llei d’arxius 
i documents ha d’incloure la referència a la gestió de 
documents.


Així mateix, la Llei estableix que correspon a la Co-
missió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documen-
tal tant funcions d’avaluació documental com d’accés 
als documents públics, sens perjudici de les funcions 
assignades a l’Autoritat Catalana de Protecció de Da-
des i a la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a 
la Informació Pública per la Llei 19/2014. S’opta per 
mantenir la funció que ha exercit la Comissió Nacio-
nal d’Accés, Avaluació i Tria Documental de fer cons-
tar el règim general aplicable a l’accés als documents 
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en el moment de resoldre les sol·licituds d’avaluació de 
documents públics i en les taules d’accés i avaluació 
documental.


D’acord amb la disposició addicional sisena de la Llei 
19/2014, s’introdueixen mesures de coordinació entre 
la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Do-
cumental, la Comissió de Garantia del Dret d’Accés 
a la Informació Pública i l’Autoritat Catalana de Pro-
tecció de Dades, per a garantir una aplicació homogè-
nia, en llurs respectius àmbits d’actuació, dels princi-
pis i les regles sobre la protecció de dades personals 
i l’accés a la informació. En primer lloc, la Comissió 
Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental ha de 
tenir representació dels altres dos organismes, i la se-
gona mesura consisteix en la cooperació entre els tres 
organismes per a establir els criteris sobre l’aplicació 
de la normativa que regeix l’accés als documents pú-
blics.


Finalment, com a mesura de transparència, s’estableix 
l’obligació dels arxius del Sistema d’Arxius de Cata-
lunya de fer públics els instruments de descripció do-
cumental que contenen informació d’interès públic i 
que permeten la traçabilitat de la informació i la do-
cumentació que custodien, per mitjà del portal de la 
transparència i de la seu electrònica o lloc web de l’or-
ganisme titular del servei d’arxiu i gestió documental. 
Els arxius també han d’informar els usuaris dels mit-
jans d’impugnació i dels sistemes de garantia de què 
disposen si consideren vulnerat llur dret d’accés a la 
informació pública.


Article 1. Modificació de l’article 2  
de la Llei 10/2001


Es modifica la lletra e de l’article 2 de la Llei 10/2001, 
del 13 de juliol, d’arxius i documents, que resta redac-
tada de la manera següent: 


«e) Sistema de gestió documental: el conjunt d’opera-
cions i de tècniques, integrades en la gestió adminis-
trativa general, basades en l’anàlisi de la producció, la 
tramitació i el valor dels documents, que tenen com a 
finalitat controlar d’una manera eficient i sistemàtica 
la creació, la recepció, el manteniment, l’ús, la conser-
vació i l’eliminació o la transferència dels documents.»


Article 2. Modificació de l’article 5  
de la Llei 10/2001


Es modifica l’article 5 de la Llei 10/2001, del 13 de 
juliol, d’arxius i documents, que resta redactat de la 
manera següent: 


«Article 5. Promoció de l’ús de les tecnologies


»Les administracions públiques han de promoure 
d’una manera activa l’ús de les tecnologies de la in-
formació i la comunicació per a dotar-se d’un sistema 
d’informació comú i interoperable que garanteixi que 
el tractament de la documentació, en tots els aspectes 


de gestió documental, preservació i difusió dels docu-
ments, compleixi la finalitat de posar-los a l’abast dels 
usuaris i dels ciutadans.»


Article 3. Modificació de l’article 7  
de la Llei 10/2001


Es modifica l’apartat 1 de l’article 7 de la Llei 10/2001, 
del 13 de juliol, d’arxius i documents, que resta redac-
tat de la manera següent: 


«1. Totes les administracions i les entitats titulars de 
documents públics han de disposar d’un únic sistema 
de gestió documental que garanteixi el tractament cor-
recte dels documents en les fases activa, semiactiva i 
inactiva i que permeti de complir amb les obligacions 
de transparència.»


Article 4. Modificació de l’article 17  
de la Llei 10/2001


Es modifiquen les lletres e i f de l’apartat 1 de l’article 
17 de la Llei 10/2001, del 13 de juliol, d’arxius i do-
cuments, que resten redactades de la manera següent: 


«e) Establir programes d’actuació arxivística i gestió 
documental.


»f) Inspeccionar el compliment de la normativa sobre 
els arxius i la gestió documental.»


Article 5. Modificació de l’article 18  
de la Llei 10/2001


Es modifica l’article 18 de la Llei 10/2001, del 13 de 
juliol, d’arxius i documents, que resta redactat de la 
manera següent: 


«Article 18. Consell Nacional d’Arxius i Gestió Do-
cumental


»1. El Consell Nacional d’Arxius i Gestió Documental 
és l’òrgan consultiu de l’Administració de la Genera-
litat en matèria d’arxius i gestió documental. La se-
va composició s’ha d’establir per reglament, el qual ha 
de disposar que, entre els seus membres, n’hi hagi de 
representatius dels professionals dels arxius, de l’Ad-
ministració de la Generalitat, de les administracions 
locals, de l’àmbit de la recerca i de les entitats socials 
i culturals del país.


»2. Són funcions del Consell Nacional d’Arxius i Ges-
tió Documental: 


»a) Proposar actuacions i iniciatives en matèria d’ar-
xius i gestió documental.


»b) Emetre informe sobre els projectes de disposicions 
generals en matèria d’arxius i gestió documental.


»c) Emetre informe sobre les normes tècniques bà-
siques a què s’han d’adequar els sistemes de gestió 
documental dels arxius que formen part del Sistema 
d’Arxius de Catalunya.
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»d) Emetre informe previ a la incorporació d’un arxiu 
al Sistema d’Arxius de Catalunya.


»e) Emetre informe previ a la inclusió d’un document 
en el patrimoni documental de Catalunya en aplicació 
de l’article 19.2.e de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, 
del patrimoni cultural català.


»f) Emetre informe previ a l’aprovació del Mapa d’ar-
xius de Catalunya i de les seves variacions.


»g) Emetre informe sobre els programes globals d’ac-
tuació arxivística.


»h) Emetre informe sobre la memòria anual que ha 
d’elaborar l’òrgan que té assignades les funcions del 
departament competent en matèria de cultura amb re-
lació al Sistema d’Arxius de Catalunya.


»i) Fer el seguiment de l’elaboració de l’Inventari del 
patrimoni documental de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 60 de la Llei 9/1993, del 30 de 
setembre, del patrimoni cultural català.


»j) Emetre informe sobre qualsevol afer relacionat 
amb arxius i gestió documental que el director general 
competent en aquesta matèria li sotmeti a considera-
ció.»


Article 6. Modificació de l’article 19  
de la Llei 10/2001


Es modifica l’article 19 de la Llei 10/2001, del 13 de 
juliol, d’arxius i documents, que resta redactat de la 
manera següent: 


«Article 19. Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i 
Tria Documental 


»1. La Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria 
Documental és un òrgan col·legiat de caràcter tècnic, 
adscrit a la direcció general competent en matèria 
d’arxius i gestió documental. La seva composició s’ha 
d’establir per reglament, el qual ha de disposar que, 
entre els seus membres, n’hi hagi de designats per les 
entitats representatives dels professionals dels arxius 
i de les administracions locals; una persona represen-
tant de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la 
Informació Pública, i una altra de l’Autoritat Catala-
na de Protecció de Dades.»2. La Comissió Nacional 
d’Accés, Avaluació i Tria Documental exerceix les 
funcions següents: 


»a) Establir criteris sobre l’aplicació de la normativa 
que regeix l’accés als documents públics, en coordina-
ció amb la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la 
Informació Pública i l’Autoritat Catalana de Protecció 
de Dades.


»b) Elaborar les taules d’accés i avaluació documental, 
elevar-les a l’aprovació del conseller de Cultura i con-
trolar-ne l’aplicació correcta.


»c) Resoldre les sol·licituds d’avaluació de documents 
públics. La resolució de la Comissió ha de fer constar 
el règim general aplicable a l’accés als documents.


»d) Avaluar els documents privats integrants del pa-
trimoni documental que no hagin estat declarats d’in-
terès nacional ni inclosos en el Catàleg del patrimoni 
cultural català, i autoritzar-ne l’eliminació, si escau.»


Article 7. Modificació de l’article 22  
de la Llei 10/2001


Es modifica l’apartat 1 de l’article 22 de la Llei 
10/2001, del 13 de juliol, d’arxius i documents, que 
resta redactat de la manera següent: 


«1. Els arxius integrats al Sistema d’Arxius de Catalu-
nya han de tenir personal tècnic i qualificat suficient en 
nombre per a cobrir les necessitats de l’arxiu i la gestió 
documental i per a assolir els objectius d’aquesta llei. 
S’han de regular per reglament les titulacions i la for-
mació que ha de tenir el personal tècnic dels arxius i 
les condicions que aquest personal ha de complir. En 
tot cas, la direcció dels arxius ha d’ésser exercida per 
persones amb titulació universitària superior.»


Article 8. Modificació de l’article 34  
de la Llei 10/2001


Es modifica l’article 34 de la Llei 10/2001, del 13 de 
juliol, d’arxius i documents, que resta redactat de la 
manera següent: 


«Article 34. Accés als documents públics 


»1. Les persones tenen dret a accedir als documents 
públics en el termes i amb les condicions establertes 
per la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transpa-
rència, accés a la informació pública i bon govern, i la 
resta de normativa que sigui aplicable.


»2. Les administracions públiques i els arxius inte-
grants del Sistema d’Arxius de Catalunya s’han de do-
tar dels recursos i els mitjans tècnics necessaris per 
a facilitar als ciutadans l’exercici del dret d’accés als 
documents.»


Article 9. Modificació de l’article 35  
de la Llei 10/2001


Es modifica l’article 35 de la Llei 10/2001, del 13 de 
juliol, d’arxius i documents, que resta redactat de la 
manera següent: 


«Article 35. Publicitat activa i transparència


»1. Amb la finalitat que els usuaris puguin localitzar 
i identificar els documents i hi puguin accedir, els ar-
xius del Sistema d’Arxius de Catalunya han de com-
plir les obligacions de transparència següents: 


»a) Fer públics els instruments de descripció docu-
mental que permeten als investigadors i als ciutadans 
de localitzar la documentació de què disposen.
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»b) Fer públic el registre d’eliminació de documents.


»c) Fer públiques les limitacions a la consulta de docu-
ments custodiats i informar de la data en què els docu-
ments són accessibles.


»d) Informar els usuaris del dret a reclamar i els pro-
cediments que han de seguir en el supòsit que el dret 
d’accés els sigui denegat.


»2. La informació a què fa referència l’apartat 1 ha de 
poder ésser consultada en el portal de la transparència 
i en la seu electrònica o lloc web de l’organisme titular 
del servei d’arxiu i gestió documental.»


Disposició addicional. Referència al nom  
de la Llei 10/2001


A partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei, la Llei 
10/2001, del 13 de juliol, d’arxius i documents, ha d’és-
ser anomenada Llei d’arxius i gestió de documents.


Sol·licitud de tramitació en lectura única davant 
el Ple


Presentació: Govern de la Generalitat (reg. 120998).
D’acord amb l’article 126.1 del Reglament, s’admet a 
tràmit. La sol·licitud de tramitació en lectura única és 
en condicions d’ésser inclosa en l’ordre del dia d’una 
propera sessió.
Acord: Presidència del Parlament, 15.07.2015.
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PUNT 8 


Proposició de llei de modificació de l’article 
6 del text refós de la Llei de protecció dels 
animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 202-00050/10


Esmena tècnica


A la Mesa del Parlament


La tramitació per la Ponència i la Comissió de la Pro-
posició de llei de modificació de l’article 6 del text re-
fós de la Llei de protecció dels animals ha implicat 
canvis importants en el contingut normatiu proposat, 
els quals canvis, però, no s’han reflectit en el preàm-
bul, de manera que aquest ha esdevingut incongru-
ent, ja que parteix d’una prohibició total d’utilització 
d’animals en el circ quan el contingut normatiu limita 
aquesta prohibició a la utilització d’espècies de fauna 
salvatge. Per aquest motiu, els sotasignats consideren 
que, de conformitat amb l’article 112.5 del Reglament, 
cal introduir una esmena tècnica sobre el preàmbul, 
que es concreta en la supressió dels paràgrafs segon, 
tercer i cinquè i d’incloure les adaptacions explicatives 
al contingut normatiu que es proposa, de la qual cosa 
en resulta el text següent: 


«Preàmbul


»La normativa catalana sobre protecció dels animals, 
i específicament l’article 2 del text refós de la Llei de 
protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2008, del 15 d’abril, reconeix que els animals són 
éssers vius dotats de sensibilitat física i psíquica, i 
també de moviment voluntari, els quals han de rebre 
el tracte que, atenent bàsicament les necessitats etolò-
giques, en procuri el benestar.


»L’apartat 1 de l’article 6 de la Llei de protecció dels 
animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008, ja prohi-


beix l’ús d’animals en espectacles o altres activitats si 
els poden ocasionar sofriment o poden ser objecte de 
burles o tractaments antinaturals, o bé si poden ferir la 
sensibilitat de les persones que els contemplen.


»D’una banda, un nombre creixent de països i ciutats 
d’arreu del món han prohibit l’ús dels animals salvat-
ges en els circs basant-se en llur protecció i benestar, 
en considerar que exhibir-los trets de llur hàbitat natu-
ral i fent-los fer activitats impròpies de la seva espècie 
és una crueltat i, alhora, una font de perill per a les 
persones, al mateix temps que incrementen el tràfic il-
legal d’animals i la caça furtiva d’espècies protegides.


»En la nostra realitat més propera, més d’un centenar 
de municipis ja no permeten els espectacles de circ 
amb animals salvatges pels mateixos motius.


»D’altra banda, a Catalunya, el circ ha esdevingut un 
sector cultural d’efervescència creativa i ha demostrat 
en els darrers anys una alta capacitat de desplegament 
i d’embranzida col·lectiva renovada que li ha permès 
créixer i posicionar-se internacionalment.


»El sector del circ comparteix la sensibilitat, l’estima 
i el respecte vers els animals que és precisament l’ob-
jectiu d’aquesta llei. Avui hi ha una altra mena de circs 
que ofereixen espectacles divertits, originals i extraor-
dinaris i que exhibeixen la força, l’agilitat i la destresa 
dels artistes sense necessitat d’exhibir animals salvat-
ges. Per això, actualment el circ s’entén a Catalunya 
com una disciplina fonamental de les arts escèniques 
del nostre país.


»Seguint una trajectòria legislativa en la direcció 
d’augmentar la protecció dels animals a Catalunya, és 
desig de la societat catalana de prohibir els espectacles 
de circ amb actuacions d’animals salvatges.»


Palau del Parlament, 21 de juliol de 2015


Jospe Rull i Andreu, GP CiU; Oriol Amorós i March, 
GP ERC; Jordi Terrades i Santacreu, GP SOC; Hor-
tènsia Grau Juan, GP ICV-EUiA
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Esmenes a la totalitat
Reg. 120454 / Admissió a tràmit: 


Mesa del Parlament, 07.07.2015


Esmena presentada pel GP CiU (reg. 120454)


A la Mesa del Parlament


Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que establei-
xen els articles 104 i següents del Reglament del Par-
lament, presenta la següent esmena a la totalitat a la 
Proposició de llei de modificació de la disposició ad-
dicional primera de la Llei 10/2011, de simplificació 
i millorament de la regulació normativa (tram. 202-
00092/10).


1 Esmena 1
A la totalitat
GP de Convergència i Unió


De retorn de la proposició de llei.


Palau del Parlament, 3 de juliol de 2015


Jordi Turull i Negre
Portaveu GP CiU


PUNT 13 | DEBAT DE TOTALITAT


Proposició de llei de modificació de la dis-
posició addicional primera de la Llei 10/2011, 
de simplificació i millorament de la regulació 
normativa
Tram. 202-00092/10


Presentació
GP SOC


Reg. 114372 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 28.04.2015


El text de la Proposició de llei ha estat publicat en el 
BOPC 561, pàg. 42, del 4 de maig de 2015.
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PUNT 19 | CONEIXEMENT


Memòria de la Comissió de Peticions cor-
responent al període comprès entre l’1 de 
juliol de 2014 i el 15 de juliol de 2015
Tram. 264-00002/10


Presentació


Sumari


1. Introducció


2. Relació de peticions closes en la X legislatura


2.1. Peticions provinents de la IX legislatura closes en la X le-
gislatura


2.1.1. Peticions escrites


2.1.2. Peticions electròniques


2.2. Peticions de la X legislatura


2.2.1. Peticions escrites


2.2.2. Peticions electròniques


3. Relació de peticions en tramitació en la X legislatura


3.1. Peticions escrites


3.2. Peticions electròniques


4. Estadístiques


1. Introducció


La Comissió de Peticions va ser establerta l’1 de de-
sembre de 2006 després que el Reglament del Parla-
ment de Catalunya, en vigor des de l’1 de gener de 
2006, en disposés la creació en l’article 60.


L’article 60.8 del Reglament indica que la Comissió de 
Peticions ha de presentar al Ple del Parlament una me-
mòria anual de les seves activitats.


La memòria de la Comissió de Peticions que ara es 
presenta, d’acord amb l’article 60.8 del Reglament del 
Parlament, recull les peticions tramitades entre l’1 de 
juliol de 2014 i el 15 de juliol de 2015.


La memòria de la Comissió de Peticions recull un total 
de 75 peticions, 72 de les quals han estat closes i 3 de 
les quals estan en tramitació en la data de tancament 
de la memòria. Aquestes 75 peticions provenen de 8 
escrits presentats en la IX legislatura i de 67 escrits 
presentats en la X legislatura.


Cal destacar una sèrie de dades estadístiques amb re-
lació a les peticions, especialment les diferents vies de 
procedència del conjunt de les 75 peticions recollides 
en la memòria: 21 procedeixen d’escrits presentats al 
Registre del Parlament i 54 han estat presentades al 
web del Parlament per mitjà d’e-peticions. Així doncs, 
gairebé dues terceres parts de les peticions es presenten 
per mitjà del sistema d’e-peticions, i només una tercera 
part són peticions escrites. Aquesta proporció es va fer 
ressaltar per primera vegada en la darrera memòria i en 
la memòria d’aquest període es torna a repetir.


2. Relació de peticions closes  
en la X legislatura


Sota aquest epígraf s’inclouen les peticions que cons-
taven com a «peticions en tramitació» en l’anterior 
memòria de la Comissió de Peticions (BOPC, 413, del 
20 d’octubre de 2014) i les peticions que van ser pre-
sentades i tramitades durant la X legislatura després 
de la publicació d’aquella memòria.


Es reprodueixen novament el resum, les consideraci-
ons i les actuacions que ja van constar en la memòria 
anterior (tram. 264-00001/10). En l’apartat Resposta 
final consten les actuacions fetes en el període actual.


2.1. Peticions provinents de la IX legislatura 
closes en la X legislatura


2.1.1. Peticions escrites


Escrit relatiu a les participacions preferents (8)


Persona peticionària: J. M. B. B.
Registre d’entrada núm.: 49419
Data: 12.03.2012
Tram.: 125-00029/09
Procedència: Barcelona (Barcelonès)
Matèria: Fiscalitat i mesures econòmiques


Resum i consideracions: 


El remitent de l’escrit posa sobre la taula el tema de 
la gent gran que ha signat les anomenades participa-
cions preferents amb bancs i caixes creient que eren 
un dipòsit que permetia recuperar els diners fàcilment. 
No obstant això, tenen un termini de venciment elevat 
(uns deu anys) i són un producte financer d’alta com-
plexitat, pensat per a inversors experts.


Actuació: 


S’admet la petició a tràmit.


S’acorda tramitar la petició conjuntament amb la resta 
d’escrits relatius a participacions preferents.


Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament d’Economia i Coneixement.


Resum de l’informe: 


Les competències de la Generalitat de Catalunya no 
permeten interferir en un assumpte com el de les par-
ticipacions preferents. L’organisme supervisor com-
petent és la CNMV, la qual disposa dels mecanismes 
pertinents per a afrontar, amb caràcter previ o a poste-
riori, les emissions que es facin i les queixes puntuals 
dels inversos que a títol individual considerin que no 
van ser prou ben informats.


La Comissió de Peticions acorda enviar l’informe del 
Departament d’Economia i Coneixement als peticio-
naris, enviar un recull de les tramitacions parlamen-
tàries aprovades pel Parlament sobre aquesta qüestió 
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i no tancar la tramitació fins que la Comissió d’Inves-
tigació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades 
de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la 
Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors no 
acabi els treballs.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda trametre la Resolució 
702/X del Parlament de Catalunya, per la qual s’apro-
va el Dictamen de la Comissió d’Investigació sobre les 
Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actuació i 
la Gestió deles Entitats Financeres i la Possible Vul-
neració dels Drets dels Consumidors. Amb aquesta 
actuació, la Comissió dóna per acabada la tramitació 
d’aquesta petició.


2.1.2 Peticions electròniques


Escrit relatiu a les participacions preferents (1)


Persona peticionària: L. M. B.
Registre d’entrada núm.: 41665
Data: 25.01.2012
Tram.: 126-00029/09
Procedència: Barcelona (Barcelonès)
Matèria: Fiscalitat i mesures econòmiques


Resum i consideracions: 


La remitent de l’escrit posa sobre la taula el tema de 
la gent gran que ha signat les anomenades participa-
cions preferents amb bancs i caixes creient que eren 
un dipòsit que permetia recuperar els diners fàcilment. 
No obstant això, tenen un termini de venciment elevat 
(uns deu anys) i són un producte financer d’alta com-
plexitat, pensat per a inversors experts.


Actuació: 


S’admet la petició a tràmit.


S’obre termini d’adhesions de dos mesos. La petició 
rep quatre adhesions.


S’acorda convertir les e-peticions públiques en priva-
des i tramitar-les conjuntament amb la resta d’escrits 
relatius a participacions preferents.


Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament d’Economia i Coneixement.


Resum de l’informe: 


Les competències de la Generalitat de Catalunya no 
permeten interferir en un assumpte com el de les par-
ticipacions preferents. L’organisme supervisor com-
petent és la CNMV, la qual disposa dels mecanismes 
pertinents per a afrontar, amb caràcter previ o a poste-
riori, les emissions que es facin i les queixes puntuals 
dels inversos que a títol individual considerin que no 
van ser prou ben informats.


La Comissió de Peticions acorda enviar l’informe del 
Departament d’Economia i Coneixement als peticio-


naris, enviar un recull de les tramitacions parlamen-
tàries aprovades pel Parlament sobre aquesta qüestió 
i no tancar la tramitació fins que la Comissió d’Inves-
tigació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades 
de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la 
Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors no 
acabi els treballs.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda trametre la Resolució 
702/X del Parlament de Catalunya, per la qual s’apro-
va el Dictamen de la Comissió d’Investigació sobre les 
Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actuació i 
la Gestió deles Entitats Financeres i la Possible Vul-
neració dels Drets dels Consumidors. Amb aquesta 
actuació, la Comissió dóna per acabada la tramitació 
d’aquesta petició.


Escrit relatiu a les participacions preferents (2)


Persona peticionària: N. E.
Registre d’entrada núm.: 41666
Data: 25.01.2012
Tram.: 126-00030/09
Procedència: El Prat de Llobregat (Baix Llobregat)
Matèria: Fiscalitat i mesures econòmiques


Resum i consideracions: 


La remitent de l’escrit posa sobre la taula el tema de 
la gent gran que ha signat les anomenades participa-
cions preferents amb bancs i caixes creient que eren 
un dipòsit que permetia recuperar els diners fàcilment. 
No obstant això, tenen un termini de venciment elevat 
(uns deu anys) i són un producte financer d’alta com-
plexitat, pensat per a inversors experts.


Actuació: 


S’admet la petició a tràmit.


S’obre termini d’adhesions de dos mesos. La petició 
rep quatre adhesions.


S’acorda convertir les e-peticions públiques en priva-
des i tramitar-les conjuntament amb la resta d’escrits 
relatius a participacions preferents.


Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament d’Economia i Coneixement.


Resum de l’informe: 


Les competències de la Generalitat de Catalunya no 
permeten interferir en un assumpte com el de les par-
ticipacions preferents. L’organisme supervisor com-
petent és la CNMV, la qual disposa dels mecanismes 
pertinents per a afrontar, amb caràcter previ o a poste-
riori, les emissions que es facin i les queixes puntuals 
dels inversos que a títol individual considerin que no 
van ser prou ben informats.


La Comissió de Peticions acorda enviar l’informe del 
Departament d’Economia i Coneixement als peticio-
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naris, enviar un recull de les tramitacions parlamen-
tàries aprovades pel Parlament sobre aquesta qüestió 
i no tancar la tramitació fins que la Comissió d’Inves-
tigació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades 
de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la 
Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors no 
acabi els treballs.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda trametre la Resolució 
702/X del Parlament de Catalunya, per la qual s’apro-
va el Dictamen de la Comissió d’Investigació sobre les 
Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actuació i 
la Gestió deles Entitats Financeres i la Possible Vul-
neració dels Drets dels Consumidors. Amb aquesta 
actuació, la Comissió dóna per acabada la tramitació 
d’aquesta petició.


Escrit relatiu a les participacions preferents (3)


Persona peticionària: M. M. L.
Registre d’entrada núm.: 41667
Data: 25.01.2012
Tram.: 126-00031/09
Procedència: Barcelona (Barcelonès)
Matèria: Fiscalitat i mesures econòmiques


Resum i consideracions: 


La remitent de l’escrit posa sobre la taula el tema de 
la gent gran que ha signat les anomenades participa-
cions preferents amb bancs i caixes creient que eren 
un dipòsit que permetia recuperar els diners fàcilment. 
No obstant això, tenen un termini de venciment elevat 
(uns deu anys) i són un producte financer d’alta com-
plexitat, pensat per a inversors experts.


Actuació: 


S’admet la petició a tràmit.


S’obre un termini d’adhesions de dos mesos. La peti-
ció rep quatre adhesions.


S’acorda convertir les e-peticions públiques en priva-
des i tramitar-les conjuntament amb la resta d’escrits 
relatius a participacions preferents.


Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament d’Economia i Coneixement.


Resum de l’informe: 


Les competències de la Generalitat de Catalunya no 
permeten interferir en un assumpte com el de les par-
ticipacions preferents. L’organisme supervisor com-
petent és la CNMV, la qual disposa dels mecanismes 
pertinents per a afrontar, amb caràcter previ o a poste-
riori, les emissions que es facin i les queixes puntuals 
dels inversos que a títol individual considerin que no 
van ser prou ben informats.


La Comissió de Peticions acorda enviar l’informe del 
Departament d’Economia i Coneixement als peticio-
naris, enviar un recull de les tramitacions parlamen-
tàries aprovades pel Parlament sobre aquesta qüestió 
i no tancar la tramitació fins que la Comissió d’Inves-
tigació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades 
de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la 
Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors no 
acabi els treballs.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda trametre la Resolució 
702/X del Parlament de Catalunya, per la qual s’apro-
va el Dictamen de la Comissió d’Investigació sobre les 
Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actuació i 
la Gestió deles Entitats Financeres i la Possible Vul-
neració dels Drets dels Consumidors. Amb aquesta 
actuació, la Comissió dóna per acabada la tramitació 
d’aquesta petició.


Escrit relatiu a les participacions preferents (4)


Persona peticionària: R. F. G.
Registre d’entrada núm.: 45770
Data: 20.02.2012
Tram.: 126-00032/09
Procedència: Gironella (Berguedà)
Matèria: Fiscalitat i mesures econòmiques


Resum i consideracions: 


El remitent de l’escrit posa sobre la taula el tema de 
la gent gran que ha signat les anomenades participa-
cions preferents amb bancs i caixes creient que eren 
un dipòsit que permetia recuperar els diners fàcilment. 
No obstant això, tenen un termini de venciment elevat 
(uns deu anys) i són un producte financer d’alta com-
plexitat, pensat per a inversors experts.


Actuació: 


S’admet la petició a tràmit.


S’obre un termini d’adhesions de dos mesos. La peti-
ció rep quatre adhesions.


S’acorda convertir les e-peticions públiques en priva-
des i tramitar-les conjuntament amb la resta d’escrits 
relatius a participacions preferents.


Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament d’Economia i Coneixement.


Resum de l’informe: 


Les competències de la Generalitat de Catalunya no 
permeten interferir en un assumpte com el de les par-
ticipacions preferents. L’organisme supervisor com-
petent és la CNMV, la qual disposa dels mecanismes 
pertinents per a afrontar, amb caràcter previ o a poste-
riori, les emissions que es facin i les queixes puntuals 
dels inversos que a títol individual considerin que no 
van ser prou ben informats.
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La Comissió de Peticions acorda enviar l’informe del 
Departament d’Economia i Coneixement als peticio-
naris, enviar un recull de les tramitacions parlamen-
tàries aprovades pel Parlament sobre aquesta qüestió 
i no tancar la tramitació fins que la Comissió d’Inves-
tigació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades 
de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la 
Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors no 
acabi els treballs.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda trametre la Resolució 
702/X del Parlament de Catalunya, per la qual s’apro-
va el Dictamen de la Comissió d’Investigació sobre les 
Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la 
Gestió de les Entitats Financeres i la Possible Vulne-
ració dels Drets dels Consumidors. Amb aquesta ac-
tuació, la Comissió dóna per acabada la tramitació 
d’aquesta petició.


Escrit relatiu a les participacions preferents (5)


Persona peticionària: I. L. S.
Registre d’entrada núm.: 56218
Data: 13.03.2012
Tram.: 126-00034/09
Procedència: Platja d’Aro (Baix Empordà)
Matèria: Fiscalitat i mesures econòmiques


Resum i consideracions: 


La remitent de l’escrit posa sobre la taula el tema de 
la gent gran que ha signat les anomenades participa-
cions preferents amb bancs i caixes creient que eren 
un dipòsit que permetia recuperar els diners fàcilment. 
No obstant això, tenen un termini de venciment elevat 
(uns deu anys) i són un producte financer d’alta com-
plexitat, pensat per a inversors experts.


Actuació: 


S’admet la petició a tràmit.


S’obre un termini d’adhesions de dos mesos. La peti-
ció rep quatre adhesions.


S’acorda convertir les e-peticions públiques en priva-
des i tramitar-les conjuntament amb la resta d’escrits 
relatius a participacions preferents.


Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament d’Economia i Coneixement.


Resum de l’informe: 


Les competències de la Generalitat de Catalunya no 
permeten interferir en un assumpte com el de les par-
ticipacions preferents. L’organisme supervisor com-
petent és la CNMV, la qual disposa dels mecanismes 
pertinents per a afrontar, amb caràcter previ o a poste-
riori, les emissions que es facin i les queixes puntuals 
dels inversos que a títol individual considerin que no 
van ser prou ben informats.


La Comissió de Peticions acorda enviar l’informe del 
Departament d’Economia i Coneixement als peticio-
naris, enviar un recull de les tramitacions parlamen-
tàries aprovades pel Parlament sobre aquesta qüestió 
i no tancar la tramitació fins que la Comissió d’Inves-
tigació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades 
de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la 
Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors no 
acabi els treballs.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda trametre la Resolució 
702/X del Parlament de Catalunya, per la qual s’apro-
va el Dictamen de la Comissió d’Investigació sobre les 
Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la 
Gestió de les Entitats Financeres i la Possible Vulne-
ració dels Drets dels Consumidors. Amb aquesta ac-
tuació, la Comissió dóna per acabada la tramitació 
d’aquesta petició.


Escrit relatiu a les participacions preferents (6)


Persona peticionària: Y. C. C.
Registre d’entrada núm.: 56221
Data: 13.03.2012
Tram.: 126-00037/09
Procedència: Santa Bàrbara (Montsià)
Matèria: Fiscalitat i mesures econòmiques


Resum i consideracions: 


La remitent de l’escrit posa sobre la taula el tema de 
la gent gran que ha signat les anomenades participa-
cions preferents amb bancs i caixes creient que eren 
un dipòsit que permetia recuperar els diners fàcilment. 
No obstant això, tenen un termini de venciment elevat 
(uns deu anys) i són un producte financer d’alta com-
plexitat, pensat per a inversors experts.


Actuació: 


S’admet la petició a tràmit.


S’obre un termini d’adhesions de dos mesos. La peti-
ció rep quatre adhesions.


S’acorda convertir les e-peticions públiques en priva-
des i tramitar-les conjuntament amb la resta d’escrits 
relatius a participacions preferents.


Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament d’Economia i Coneixement.


Resum de l’informe: 


Les competències de la Generalitat de Catalunya no 
permeten interferir en un assumpte com el de les par-
ticipacions preferents. L’organisme supervisor com-
petent és la CNMV, la qual disposa dels mecanismes 
pertinents per a afrontar, amb caràcter previ o a poste-
riori, les emissions que es facin i les queixes puntuals 
dels inversos que a títol individual considerin que no 
van ser prou ben informats.
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La Comissió de Peticions acorda enviar l’informe del 
Departament d’Economia i Coneixement als peticio-
naris, enviar un recull de les tramitacions parlamen-
tàries aprovades pel Parlament sobre aquesta qüestió 
i no tancar la tramitació fins que la Comissió d’Inves-
tigació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades 
de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la 
Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors no 
acabi els treballs.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda trametre la Resolució 
702/X del Parlament de Catalunya, per la qual s’apro-
va el Dictamen de la Comissió d’Investigació sobre les 
Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la 
Gestió de les Entitats Financeres i la Possible Vulne-
ració dels Drets dels Consumidors. Amb aquesta ac-
tuació, la Comissió dóna per acabada la tramitació 
d’aquesta petició.


Escrit relatiu a les participacions preferents (7)


Persona peticionària: M. A. F.
Registre d’entrada núm.: 56222
Data: 13.03.2012
Tram.: 126-00038/09
Procedència: El Perelló (Baix Ebre)
Matèria: Fiscalitat i mesures econòmiques


Resum i consideracions: 


La remitent de l’escrit posa sobre la taula el tema de 
la gent gran que ha signat les anomenades participa-
cions preferents amb bancs i caixes creient que eren 
un dipòsit que permetia recuperar els diners fàcilment. 
No obstant això, tenen un termini de venciment elevat 
(uns deu anys) i són un producte financer d’alta com-
plexitat, pensat per a inversors experts.


Actuació: 


S’admet la petició a tràmit.


S’obre un termini d’adhesions de dos mesos. La peti-
ció rep quatre adhesions.


S’acorda convertir les e-peticions públiques en priva-
des i tramitar-les conjuntament amb la resta d’escrits 
relatius a participacions preferents.


Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament d’Economia i Coneixement.


Resum de l’informe: 


Les competències de la Generalitat de Catalunya no 
permeten interferir en un assumpte com el de les par-
ticipacions preferents. L’organisme supervisor com-
petent és la CNMV, la qual disposa dels mecanismes 
pertinents per a afrontar, amb caràcter previ o a poste-
riori, les emissions que es facin i les queixes puntuals 
dels inversos que a títol individual considerin que no 
van ser prou ben informats.


La Comissió de Peticions acorda enviar l’informe del 
Departament d’Economia i Coneixement als peticio-
naris, enviar un recull de les tramitacions parlamen-
tàries aprovades pel Parlament sobre aquesta qüestió 
i no tancar la tramitació fins que la Comissió d’Inves-
tigació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades 
de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la 
Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors no 
acabi els treballs.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda trametre la Resolució 
702/X del Parlament de Catalunya, per la qual s’apro-
va el Dictamen de la Comissió d’Investigació sobre les 
Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la 
Gestió de les Entitats Financeres i la Possible Vulne-
ració dels Drets dels Consumidors. Amb aquesta ac-
tuació, la Comissió dóna per acabada la tramitació 
d’aquesta petició.


Escrit que reitera una petició anterior


Persona peticionària: J. B. A.
Registre d’entrada núm.: 101748
Data: 20.01.15
Procedència: Barcelona (Barcelonès)
Matèria: Altres


Resum i consideracions: 


Actuació: 


La Comissió de Peticions acorda no admetre la petició 
a tràmit, ja que és la reiteració d’una altra petició que 
es va estudiar i resoldre.


2.2. Peticions de la X legislatura 


2.2.1. Peticions escrites


Escrit relatiu a l’adquisició per tanteig i retracte de fin-
ques contigües


Persona peticionària: J. C. P.
Registre d’entrada núm.: 58653
Data: 11.03.2014
Tram.: 125-00030/10
Procedència: Sant Just Desvern (Baix Llobregat)
Matèria: Justícia


Resum i consideracions: 


El peticionari exposa que la llei li atorga formalment 
un dret de tanteig i retracte per a comprar les propie-
tats que envolten la seva i que aquest dret no és prac-
ticable. El peticionari considera que, per a impugnar 
una venda en un termini de vuit dies, hauria de tenir 
una persona a les notaries i els registres de la propie-
tat. Considera que es podria regular el dret de manera 
que la venda no es pogués produir si no es porta un do-
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cument de renúncia dels veïns que tinguin dret a com-
prar perquè tenen finques contigües a la que es ven.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament de Justícia.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda trametre l’infor-
me del Departament de Justícia al peticionari. Amb 
aquesta actuació, la Comissió dóna per acabada la tra-
mitació d’aquesta petició.


Escrit relatiu a l’obertura d’una investigació sobre uns 
fets ocorreguts a Cardedeu (Vallès Oriental)


Persona peticionària: A. C. R.
Registre d’entrada núm.: 70121, 70122
Data: 12.06.2014
Tram.: 125-00033/10
Procedència: Cardedeu (Vallès Oriental)
Matèria: Altres


Resum i consideracions: 


La remitent de l’escrit, portaveu de la formació políti-
ca Democracia Nacional, vol denunciar uns fets, que 
qualifica de vandàlics, i demana que s’obri una inves-
tigació.


Actuació


S’inadmet la petició a tràmit.


Resum de l’informe: 


L’article 4 de les Normes internes de la Comissió de 
Peticions indica que no poden ésser objecte del dret de 
petició les queixes que es fonamentin en un interès le-
gítim per a la satisfacció del qual l’ordenament jurídic 
estableix un procediment específic diferent del dret de 
petició. En aquest cas es pot presentar una denúncia.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda no admetre la petició 
a tràmit perquè l’objecte d’aquesta és aliè a les com-
petències de la Comissió, d’acord amb l’article 8 de la 
Llei orgànica 4/2001, reguladora del dret de petició i 
l’article 4 de les Normes internes de funcionament de 
la Comissió, ja que és un assumpte que haurien de re-
soldre, si escau, les instàncies judicials.


Escrit relatiu al Projecte de llei d’incorporació de la 
propietat temporal i de la propietat compartida al lli-
bre cinquè del Codi civil de Catalunya


Persona peticionària: J. P. P.
Registre d’entrada núm.: 72470
Data: 02.07.2014


Tram.: 125-00034/10
Procedència: Sant Andreu de Llavaneres (Maresme)
Matèria: Habitatge


Resum i consideracions: 


El peticionari fa diversos comentaris sobre el Projecte 
de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la 
propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de 
Catalunya (número d’expedient: 200-00022/10), actu-
alment en tramitació al Parlament, i demana que se 
n’enviï còpia als portaveus dels grups parlamentaris i 
a la Comissió de Peticions. En concret, el peticionari 
considera que el Projecte de llei vulnera el principi de 
bona fe, la normativa europea i els drets humans.


Actuació: 


S’admet la petició a tràmit.


Es tramet als grups parlamentaris perquè, si ho creuen 
convenient, puguin promoure alguna iniciativa parla-
mentària.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda admetre la petició a 
tràmit i, d’acord amb l’article 60.3.b del Reglament del 
Parlament, trametre-la als grups parlamentaris perquè, 
si ho creuen convenient, puguin promoure alguna inici-
ativa parlamentària. Amb aquesta actuació, la Comissió 
dóna per acabada la tramitació d’aquesta petició.


Escrit relatiu a la campanya «Signa un vot per la in-
dependència»


Persona peticionària: C. F. Ll. (Assemblea Nacional de 
Catalunya)
Registre d’entrada núm.: 78537
Data: 15.09.2014
Tram.: 125-00035/10
Procedència: Barcelona (Barcelonès)
Matèria: Reformes institucionals


Resum i consideracions: 


Actuació: 


S’admet la petició a tràmit.


Es tramet als grups parlamentaris perquè, si ho creuen 
convenient, puguin promoure alguna iniciativa parla-
mentària.


Resum de l’informe: 


El dilluns 15 de setembre de 2014, diversos represen-
tants de l’entitat privada Assemblea Nacional Catalana 
(ANC, en endavant) van presentar a la presidenta del 
Parlament i al Registre del Parlament un escrit acom-
panyat de 719.896 signatures, guardades en 234 cai-
xes, recollides en la campanya de l’entitat anomenada 
«Signa un vot per la independència». La Mesa del Par-
lament del dia 17 de setembre de 2014 va remetre la 
petició a la Comissió de Peticions.
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En els escrits les persones signants van introduir les 
seves dades identificatives i van signar el text següent: 


«D’acord amb la democràcia, les meves llibertats, la 
Declaració Universal dels Drets Humans i l’ordenament 
vigent, el dret de lliure determinació, el dret internaci-
onal i la doctrina del Tribunal Internacional de Justícia 
de la Haia, i tot exercint el dret fonamental de petició: 


»1. Demano al Parlament de Catalunya que dugui a ter-
me totes les iniciatives polítiques per tal que es pugui 
celebrar una consulta democràticament i políticament 
vinculant, en la que es pregunti als ciutadans de Cata-
lunya si volen o no que Catalunya esdevingui un estat 
independent.


»2. En el supòsit que l’Estat espanyol no permeti, im-
pedeixi, o dilati la celebració d’una consulta democrà-
tica o unes eleccions plebiscitàries, o no en reconegui 
els resultats, vull que aquesta petició sigui una mani-
festació lliure de la meva voluntat favorable («vot») 
perquè els representants electes del poble de Catalu-
nya declarin la independència de Catalunya, d’acord 
amb el dret internacional, com a molt tard l’11 de se-
tembre de 2014.


»Diposito aquest document a l’Assemblea Nacional 
Catalana perquè el faci arribar al Parlament de Cata-
lunya i/o als organismes, institucions i/o tribunals in-
ternacionals, i/o als representants electes del Poble de 
Catalunya.»


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda admetre la petició a 
tràmit i encomanar a la Mesa del Parlament que s’en-
carregui, per la rellevància del volum de signatures, 
d’enviar-la solemnement als grups parlamentaris, 
d’acord amb l’article 60.3.b del Reglament del Par-
lament, perquè, si ho creuen convenient, puguin pro-
moure alguna iniciativa parlamentària. Amb aquesta 
actuació, la Comissió dóna per acabada la tramitació 
d’aquesta petició.


Escrit relatiu a les dificultats d’accés al mercat de tre-
ball de les persones més grans de quaranta-cinc anys


Persona peticionària: A. G. V.
Registre d’entrada núm.: 75595
Data: 25.07.2014
Tram.: 125-00036/10
Procedència: Barcelona (Barcelonès)
Matèria: Treball


Resum i consideracions: 


El remitent de l’escrit exposa al Síndic de Greuges la 
precària situació de les persones més grans de quaran-
ta-cinc anys que no poden accedir al mercat laboral, 
més encara quan es queden sense cap tipus de presta-
ció. El remitent de l’escrit indica com altres països pre-
nen actuacions respecte a aquest col·lectiu.


Actuació: 


S’admet la petició a tràmit.


Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament d’Empresa i Ocupació.


El Departament d’Empresa i Ocupació tramet còpia 
de la informació que el departament va enviar al Sín-
dic de Greuges en resposta a la citada queixa, així com 
l’escrit posterior del Síndic en què comunica l’arxiu de 
l’expedient arran de la informació rebuda.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions pren nota de la informació 
que el Departament d’Empresa i Ocupació va enviar 
al Síndic de Greuges i acorda comunicar al peticiona-
ri que s’ha debatut el tema en seu parlamentària. Amb 
aquesta actuació, la Comissió dóna per acabada la tra-
mitació d’aquesta petició.


Escrit relatiu a la instal·lació de reductors de velocitat 
en un municipi


Persona peticionària: A. C. R.
Registre d’entrada núm.: 78658
Data: 16.09.2014
Tram.: 125-00037/10
Procedència: Cardedeu (Vallès Oriental)
Matèria: Infraestructures, transport i trànsit


Resum i consideracions: 


La remitent de l’escrit sol·licita la instal·lació de reduc-
tors de velocitat en una carretera de Cardedeu, just da-
vant d’una escola.


Actuació: 


S’inadmet la petició a tràmit


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda no admetre la petició 
a tràmit d’acord amb l’article 22 de les Normes internes 
de funcionament de la Comissió de Peticions que diu: 
La Comissió de Peticions arxiva sense més tràmit les 
peticions que en reprodueixin altres d’anteriors o insis-
teixin en les demandes ja resoltes per la Comissió.


Escrit relatiu a unes actuacions policials


Persona peticionària: A. C.
Registre d’entrada núm.: 80464
Data: 23.09.2014
Tram.: 125-00038/10
Procedència: Cardedeu (Vallès Oriental)
Matèria: Seguretat


Resum i consideracions: 


La remitent de l’escrit vol denunciar uns fets ocorre-
guts en el seu poble durant la Diada de l’Onze de Se-
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tembre i sol·licita l’obertura d’una investigació sobre 
les possibles responsabilitats penals.


Actuació: 


S’inadmet la petició a tràmit.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda no admetre la petició 
a tràmit perquè l’objecte d’aquesta és aliè a les com-
petències de la Comissió, d’acord amb l’article 8 de la 
Llei orgànica 4/2001, reguladora del dret de petició, i 
l’article 4 de les Normes internes de funcionament de 
la Comissió, ja que és un assumpte que haurien de re-
soldre, si escau, les instàncies judicials, i indicar a la 
peticionària que, si ho estima convenient, pot presen-
tar denúncia davant les instàncies policials o judicials.


Escrit relatiu als camps electromagnètics


Persona peticionària: P. L. F.
Registre d’entrada núm.: 93348
Data: 21.11.2014
Tram.: 125-00039/10
Procedència: Sabadell (Vallès Occidental)
Matèria: Medi ambient i urbanisme


Resum i consideracions: 


El peticionari remarca les afectacions a la salut i al 
medi ambient produïdes pels camps electromagnètics, 
especialment als infants, a causa de la proliferació de 
xarxes sense fils WI-FI a les escoles i a altres equi-
paments públics. Posa de manifest que els límits de 
freqüència no s’han revisat des del 1999 i considera 
que han quedat desfasats. Finalment, demana que el 
Parlament promogui una resolució per a adherir-se a 
la Resolució 1815, del 27 de maig de 2011, de l’Assem-
blea Parlamentària del Consell d’Europa, que propo-
sa límits de prevenció i normes d’exposició als camps 
electromagnètics.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament de Territori i Sostenibilitat.


Resum de l’informe: 


D’acord amb l’estat de coneixement actual i els estu-
dis realitzats fins a la data, no hi ha motius que justi-
fiquin que els sistemes WI-FI no puguin ser utilitzats 
a les escoles. No obstant això, cal continuar fent el 
seguiment acurat de la recerca científica que es rea-
litzi sobre aquesta matèria pels diferents organismes 
competents i dels criteris i recomanacions que puguin 
sorgir sobre la base de nous coneixements o evidèn-
cies, i adaptar en tot moment les polítiques de gestió 
del risc davant qualsevol canvi que es pugui produir a 
aquest respecte.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda trametre l’informe 
del Departament de Territori i Sostenibilitat al peti-
cionari. Amb aquesta actuació, la Comissió dóna per 
acabada la tramitació d’aquesta petició.


Escrit relatiu a unes propostes de modificació de la 
normativa de trànsit


Persona peticionària: F. M. C.
Registre d’entrada núm.: 100008
Data: 23.12.2014
Tram.: 125-00040/10
Procedència: Sabadell (Vallès Occidental)
Matèria: Infraestructures, transport i trànsit


Resum i consideracions: 


El peticionari demana que el Parlament sol·liciti mo-
dificar l’article 80 de la Llei de trànsit, que estableix 
que si una multa es paga en el termini de quinze, 
s’obté una bonificació del 50% de l’import de la san-
ció; però això comporta també renunciar a fer al-


legacions i recursos administratius i que es finalitzi 
el procediment sense necessitat de dictar resolució 
expressa. El peticio nari considera injusta aquesta 
disjuntiva.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament d’Interior.


Es tramet als grups parlamentaris perquè, si ho creuen 
convenient, puguin promoure alguna iniciativa parla-
mentària.


Resum de l’informe: 


L’informe no es posiciona sobre les propostes del pe-
ticionari, simplement recorda que el tema està regulat 
per una llei de l’Estat.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda trametre l’informe 
del Departament d’Interior als grups parlamentaris 
perquè, si ho creuen convenient, puguin promoure al-
guna iniciativa parlamentària. Amb aquesta actuació, 
la Comissió dóna per acabada la tramitació d’aquesta 
petició.


Escrit relatiu a les radiacions que rep l’habitatge


Persona peticionària: A. M. A.
Registre d’entrada núm.: 101959
Data: 21.01.2015
Tram.: 125-00041/10
Procedència: Tarragona (Tarragonès)
Matèria: Habitatge
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Resum i consideracions: 


El peticionari remarca les afectacions a la salut i al 
medi ambient produïdes pels camps electromagnètics, 
especialment als infants, a causa de la proliferació de 
xarxes sense fils WI-FI a les escoles i a altres equi-
paments públics. Posa de manifest que els límits de 
freqüència no s’han revisat des del 1999 i considera 
que han quedat desfasats. Finalment, demana que el 
Parlament promogui una resolució per a adherir-se a 
la Resolució 1815, del 27 de maig de 2011, de l’Assem-
blea Parlamentària del Consell d’Europa, que propo-
sa límits de prevenció i normes d’exposició als camps 
electromagnètics.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament de Territori i Sostenibilitat i a l’Ajun-
tament de Tarragona.


Resum de l’informe: 


L’Agència de l’Habitatge de Catalunya podria oferir un 
habitatge del parc que gestiona, amb la verificació prè-
via dels requisits establerts en el reglament de la Mesa 
de valoració per a situacions d’emergències econòmi-
ques i socials.


L’oferiment hauria d’analitzar l’adequació de l’ha-
bitatge i que fos en una zona geogràfica que els fets 
causants de la seva simptomatologia no l’afectessin. 
Situació que en l’àrea del Tarragonès serà de difícil 
acompliment. La interessada s’hauria d’adreçar de 
nou als serveis socials bàsics del seu municipi, perquè 
aquests canalitzin la sol·licitud d’adjudicació d’habitat-
ge prevista a la Mesa d’emergències.


Abans de l’adjudicació d’un nou habitatge, hauria de 
cedir a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya la gestió 
del propi immoble, mitjançant els programes de cessió 
o mediació. No hi ha possibilitat de plantejar cap tipus 
de permuta.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda trametre l’informe 
del Departament de Territori i Sostenibilitat a la peti-
cionària. Amb aquesta actuació, la Comissió dóna per 
acabada la tramitació d’aquesta petició.


Escrit relatiu al lliurament d’una còpia d’un dispositiu 
d’emmagatzematge d’informació


Persona peticionària: S. B. Q. (Associació Llibertat, 
Democràcia i Justícia)
Registre d’entrada núm.: 107548
Data: 27.02.2015
Tram.: 125-00042/10
Procedència: Barcelona (Barcelonès)
Matèria: Altres


Resum i consideracions: 


L’Associació Llibertat, Democràcia i Justícia demana 
una còpia íntegra del CD que el senyor Jordi Pujol i 
Ferrusola va lliurar a la Comissió d’Investigació sobre 
el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció 
Política el 23 de febrer de 2015.


Actuació: 


S’inadmet a tràmit la petició.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda no admetre a tràmit 
la petició d’acord amb les consideracions següents: 


Primera. En funció de l’acord de la Mesa del Parla-
ment del 29 de gener de 1991, la documentació em-
prada per les comissions d’investigació només pot ser 
consultada a l’Arxiu del Parlament una vegada s’han 
publicat al BOPC les conclusions aprovades pel Ple 
del Parlament. Tanmateix, aquesta consulta es pot de-
negar quan la documentació ha estat objecte d’examen 
en una sessió de la comissió feta a porta tancada per 
tal de garantir la confidencialitat i restringir-ne el co-
neixement només als membres de la comissió.


Segona. No és aplicable en aquest cas la legislació 
administrativa que regula els drets d’accés dels in-
teressats a un procediment, ja que aquesta legislació 
no afecta els procediments parlamentaris i només es 
podria al·legar respecte dels procediments «material-
ment» administratius que tramita el Parlament, supò-
sit que no és el cas.


Tercera. La sol·licitud tampoc no es pot emparar en el 
dret d’accés a la informació pública que reconeix la 
Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern, perquè 
aquesta llei encara no ha entrat en vigor i perquè, si 
fos el cas, podrien ser aplicables alguns dels límits que 
aquesta llei estableix, d’acord amb el que s’ha exposat 
anteriorment.


Quarta. El fet que el contingut de la còpia del CD que 
es va lliurar al Parlament pugui coincidir amb la gra-
vació que és d’accés públic via Internet no altera el 
marc normatiu al qual resta sotmès el Parlament.


Escrit relatiu a la modificació de la disposició addicio-
nal sisena de la Llei 5/2012, del 20 de març


Persona peticionària: J. S. C.
Registre d’entrada núm.: 111834
Data:30.03.2015
Tram.: 125-00044/10
Procedència: Barcelona (Barcelonès)
Matèria: Treball


Resum i consideracions: 


El Síndic ens remet l’escrit d’una persona que pateix 
una malaltia (esclerosi múltiple) que la fa estar en situ-
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ació de baixa laboral en determinats períodes. El Sín-
dic considera, tot i que la remitent de l’escrit no ho 
explicita, que es vol promoure una modificació de la 
disposició addicional sisena de la Llei 5/2012, del 20 
de març. El Síndic de Greuges ens comunica que la re-
mitent de l’escrit és funcionària.


La remitent de l’escrit treballa per a l’empresa pública 
Banc de Sang i Teixits, adscrita al Departament de Sa-
lut. Quan té el brot d’esclerosi se li apliquen les reduc-
cions retributives previstes per als casos d’incapacitat 
temporal per contingències comunes, atès que la seva 
malaltia no és cap de les situacions excepcionals que 
possibiliten la percepció del 100% de la retribució. Cal 
tenir en compte que aquestes reduccions retributives, 
fruit de l’aplicació de la disposició addicional sisena 
de la Llei 5/2012, del 20 de març, s’estenen al perso-
nal funcionari, estatutari i laboral al servei, no només 
de l’Administració de la Generalitat, del Servei Cata-
là de la Salut, de l’ICS, etc., sinó també de les entitats 
de dret públic com, als efectes de l’afer plantejat, seria 
Banc de Sang i Teixits.


La remitent de l’escrit demana la inclusió d’un nou su-
pòsit excepcional que permeti continuar tenint la ple-
nitud retributiva en cas d’incapacitat temporal.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


Es tramet als grups parlamentaris perquè, si ho creuen 
convenient, puguin promoure alguna iniciativa parla-
mentària.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda admetre la petició a 
tràmit i, d’acord amb l’article 60.3.b del Reglament del 
Parlament, trametre-la als grups parlamentaris per-
què, si ho creuen convenient, puguin promoure alguna 
iniciativa parlamentària. També es decideix trametre 
al Síndic de Greuges l’esmentat acord. Amb aquesta 
actuació, la Comissió dóna per acabada la tramitació 
d’aquesta petició.


Escrit relatiu a la cèdula d’habitabilitat d’un habitatge


Persona peticionària: M. B.
Registre d’entrada núm.: 112231
Data: 07.04.2015
Tram.: 125-00045/10
Procedència: Ripoll (Ripollès)
Matèria: Habitatge


Resum i consideracions: 


La peticionària exposa que li van vendre un pis amb 
cèdula d’habitabilitat. Tanmateix, l’habitatge no té ai-
gua calenta i, per tant, demana que s’invalidi la cèdula.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament de Territori i Sostenibilitat.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda admetre la petició a 
tràmit i, d’acord amb l’article 60.3.c del Reglament del 
Parlament, trametre-la al Departament de Territori i 
Sostenibilitat, amb el prec que informi la Comissió de 
les actuacions o la resposta que doni a la peticionària. 
Amb aquesta actuació, la Comissió dóna per acabada 
la tramitació d’aquesta petició.


Escrit relatiu al tancament de les associacions de ven-
da i consum de drogues


Persona peticionària: J. G. S.
Registre d’entrada núm.: 115443
Data:30.04.2015
Tram.: 125-00046/10
Procedència: Barcelona (Barcelonès)
Matèria: Justícia


Resum i consideracions: 


L’adjunt general del Síndic de Greuges remet els es-
crits que es van dirigir al Síndic de Greuges en què 
el remitent es queixa de l’actitud de les autoritats pú-
bliques envers les associacions de venda i consum de 
drogues. El peticionari demana el tancament de totes 
les associacions de venda i consum de drogues i una 
disculpa de part de les autoritats per haver permès l’es-
tabliment d’aquestes associacions.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda admetre la petició a 
tràmit i, d’acord amb l’article 60.3.a del Reglament del 
Parlament, trametre-la als ponents de la Proposició de 
llei de les associacions de persones consumidores de 
cànnabis. Amb aquesta actuació, la Comissió dóna per 
acabada la tramitació d’aquesta petició.


2.2.2. Peticions electròniques


Escrit relatiu a les participacions preferents (9)


Persona peticionària: R. C. R.
Registre d’entrada núm.: 985
Data: 21.01.2013
Tram.: 126-00005/10
Procedència: Vilassar de Mar (Maresme)
Matèria: Fiscalitat i mesures econòmiques


La remitent de l’escrit reitera arguments esgrimits 
en altres escrits que s’han titulat «Escrit relatiu a les 
participacions preferents», rebuts la legislatura pas-
sada.
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Actuació: 


S’admet la petició a tràmit.


S’acorda convertir-la en una e-petició privada i tra-
mitar-la conjuntament amb la resta d’escrits relatius a 
participacions preferents.


Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament d’Economia i Coneixement.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda trametre la Resolució 
702/X del Parlament de Catalunya, per la qual s’apro-
va el Dictamen de la Comissió d’Investigació sobre les 
Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la 
Gestió de les Entitats Financeres i la Possible Vulne-
ració dels Drets dels Consumidors. Amb aquesta ac-
tuació, la Comissió dóna per acabada la tramitació 
d’aquesta petició.


Escrit relatiu als prefixos de telefonia fixa


Persona peticionària: F. R. F.
Registre d’entrada núm.: 54937
Data: 11.02.2014
Tram.: 126-00042/10
Procedència: Torroella de Montgrí (Baix Empordà)
Matèria: Infraestructures, transport i trànsit


Resum i consideracions: 


El peticionari demana que no hi hagi prefixos provi-
sionals per als telèfons fixos i que hi hagi una llista 
de telefonia única per a tot Catalunya. El peticionari 
mateix adverteix que cal que Catalunya tingui compe-
tències en telecomunicacions per a introduir els canvis 
que proposa.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament d’Empresa i Ocupació.


Resum de l’informe: 


S’hauran de preveure totes les opcions possibles, in-
closa la previsió d’un possible prefix únic per a tot el 
territori, la qual cosa suposaria una relació integrada 
única d’usuaris. En tot cas, cal tenir present que, a ho-
res d’ara, aquesta possibilitat o d’altres són hipòtesis 
de futur en fase d’estudi.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda trametre l’informe 
del Departament d’Empresa i Ocupació al peticionari. 
Amb aquesta actuació, la Comissió dóna per acabada 
la tramitació d’aquesta petició.


Escrit relatiu a l’energia per fusió


Persona peticionària: F. R. F.
Registre d’entrada núm.: 60602
Data: 24.03.2014
Tram.: 126-00043/10
Procedència: Torroella de Montgrí (Baix Empordà)
Matèria: Medi ambient i urbanisme


Resum i consideracions: 


El peticionari demana que s’expliquin a la societat i 
als diputats els avantatges de l’energia per fusió i que 
Catalunya no renunciï a aquest tipus d’energia. El pe-
ticionari explica que s’està emprant de manera experi-
mental a França i que sembla molt rendible.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


S’obre un termini d’adhesions d’un mes. La petició no 
té cap adhesió.


Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament d’Empresa i Ocupació.


Resum de l’informe:


Entre els beneficis de l’aprofitament de l’energia nu-
clear de fusió cal esmentar l’abundància, assequibili-
tat i gran dispersió geogràfica del combustible, la se-
guretat intrínseca en el funcionament dels dispositius 
de fusió, la reducció significativa del volum de ma-
terial radioactiu, com també el curt període de vida 
d’aquests residus i, finalment, la no-generació de ma-
terial procliu a ser desviat per a finalitats armamen-
tístiques. Aquests beneficis indicats encaixen perfec-
tament en el marc de la política energètica que volem 
al nostre país. En contraposició, el principal repte de 
l’energia nuclear de fusió es troba en el desenvolupa-
ment científic i tecnològic necessari per a fer viable, 
tant tècnica com econòmicament, aquesta nova font 
energètica.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda trametre l’informe 
del Departament d’Empresa i Ocupació al peticionari. 
Amb aquesta actuació, la Comissió dóna per acabada 
la tramitació d’aquesta petició.


Escrit relatiu a la reordenació del cap de Creus


Persona peticionària: C. S. T.
Registre d’entrada núm.: 60603
Data: 24.03.2014
Tram.: 126-00044/10
Procedència: Barcelona (Barcelonès)
Matèria: Medi ambient i urbanisme


Resum i consideracions: 


La peticionària explica que ha engegat una campanya 
a la plataforma Change.org perquè no es faci una le-
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gislació específica relativa a la cala Montjoi, on es vol 
edificar El Bulli Foundation. La peticionària informa 
que actualment té mil tres-centes quaranta-dues sig-
natures.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


S’obre un termini d’adhesions d’un mes. La petició rep 
trenta-cinc adhesions.


Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament de Territori i Sostenibilitat.


Resum de l’informe: 


L’Avantprojecte de llei pel qual es declara l’interès pú-
blic i s’aprova el projecte El Bulli 1846 té un tràmit 
equivalent a l’avaluació ambiental, per tant s’ha de sot-
metre a informació pública. És en aquest moment que 
tindrà l’ocasió de formular les al·legacions que consi-
deri oportunes. A hores d’ara, no s’ha iniciat la trami-
tació formal de l’expedient.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda trametre l’informe 
del Departament de Territori i Sostenibilitat a la peti-
cionària. Amb aquesta actuació, la Comissió dóna per 
acabada la tramitació d’aquesta petició.


Escrit relatiu al transport de viatgers


Persona peticionària: J. M. V.
Registre d’entrada núm.: 60604
Data: 24.03.2014
Tram.: 126-00045/10
Procedència: Girona 
Matèria: Infraestructures, transport i trànsit


Resum i consideracions: 


El peticionari demana que s’anul·li «el dret de priori-
tat de la llei catalana de transport de viatgers» perquè 
considera que el dret de preferència de l’anterior con-
cessionari no s’adequa a la normativa europea ni a la 
legislació de contractes de l’Estat.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


S’acorda convertir-la en una e-petició privada i trami-
tar-la conjuntament amb la petició relativa a la licita-
ció de línies de transport (tram. 126-00058/10).


Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament de Territori i Sostenibilitat.


Resum de l’informe: 


La petició formulada es refereix al dret de preferència 
de l’antic concessionari en l’adjudicació de concessi-
ons de serveis lineals prestats anteriorment, el qual es 
troba regulat a Catalunya en l’article 43.4 del Regla-


ment de la Llei 12/1978, del 28 de maig, de regulació 
del transport de viatgers per carretera amb vehicles de 
motor.


Pel que fa al contingut de la petició, cal posar de ma-
nifest que, si bé l’article que regula el dret de preferèn-
cia esmentat no ha estat expressament derogat, des de 
l’entrada en vigor del Reglament CE 1370/2007, del 
Parlament Europeu i del Consell de 23 d’octubre de 
2007, sobre els serveis públics de transport de viatgers 
per ferrocarril i carretera i pel qual es deroguen els re-
glaments (CEE) 199/69 i (CEE) 1107/70 del Consell, 
la Generalitat de Catalunya no aplica la norma esmen-
tada perquè la considera desplaçada per la normativa 
comunitària.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda trametre l’informe 
del Departament de Territori i Sostenibilitat al peti-
cionari. Amb aquesta actuació, la Comissió dóna per 
acabada la tramitació d’aquesta petició.


Escrit relatiu als animals domèstics


Persona peticionària: X. R. F.
Registre d’entrada núm.: 60605
Data: 24.03.2014
Tram.: 126-00046/10
Procedència: Munic (Alemanya)
Matèria: Fiscalitat i mesures econòmiques


Resum i consideracions: 


El peticionari proposa, per tal d’evitar el sacrifi-
ci d’animals de companyia, prohibir o limitar la cria 
d’animals i limitar-ne la venda i imposar impostos pe-
nalitzadors, fer un seguiment dels venedors d’animals 
per Internet, afavorir que els centres d’acollida adoptin 
animals, imposar l’obligatorietat dels xips identifica-
dors, eliminar les sancions econòmiques per passejar 
gossos sense corretja, augmentar les penes per mal-
tractament animal, prohibir els correbous i ampliar les 
subvencions als centres d’acollida.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


S’obre un termini d’adhesions de dos mesos. La peti-
ció rep vint-i-cinc adhesions.


Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
a Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural i al de Governació i Relaci-
ons Institucionals.


Resum de l’informe: 


Pel que fa a limitar-ne la venda, és molt difícil justifi-
car aquesta obligació impositiva en l’àmbit de la Gene-
ralitat de Catalunya, perquè comporta posar fre a una 
activitat econòmica en un període de crisi.
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Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda trametre l’informe del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural al peticionari i fer públic l’informe 
al web d’e-peticions. Amb aquesta actuació, la Comissió 
dóna per acabada la tramitació d’aquesta petició.


Escrit relatiu a la signatura no presencial de les inicia-
tives legislatives populars


Persona peticionària: F.J. P. A.
Registre d’entrada núm.: 61589
Data: 31.03.2014
Tram.: 126-00047/10
Procedència: Barcelona (Barcelonès)
Matèria: Reformes institucionals


Resum i consideracions: 


El peticionari proposa un canvi en la legislació refe-
rent a les iniciatives legislatives populars (ILP) de ma-
nera que es pugui emprar una plataforma similar a la 
de les e-peticions per a adherir-se a una ILP. Així ma-
teix, proposa que les adhesions a una ILP es puguin 
fer també en les oficines d’atenció al ciutadà (OAC) i 
als caixers automàtics i per mitjà d’una aplicació per a 
telèfons intel·ligents (smartphones).


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


S’obre un termini d’adhesions de quatre mesos. La pe-
tició no ha rebut cap adhesió.


Es tramet als grups parlamentaris perquè, si ho creuen 
convenient, puguin promoure alguna iniciativa parla-
mentària.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda, d’acord amb l’arti-
cle 60.3.a del Reglament del Parlament, trametre-la 
als membres de la Ponència de la Proposició de llei 
de modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 
de febrer, de la iniciativa legislativa popular, perquè en 
tinguin coneixement. Així mateix, i d’acord amb l’ar-
ticle 60.3.b del Reglament del Parlament, acorda tra-
metre la petició als grups parlamentaris perquè, si ho 
creuen convenient, puguin promoure alguna iniciativa 
parlamentària. Amb aquesta actuació, la Comissió dó-
na per acabada la tramitació d’aquesta petició.


Escrit relatiu als drets dels legitimaris


Persona peticionària: J. M. V.
Registre d’entrada núm.: 60606
Data: 24.03.2014
Tram.: 126-00048/10
Procedència: Girona (Gironès)
Matèria: Justícia


Resum i consideracions: 


El peticionari demana que es configurin com a drets 
dels legitimaris la informació i l’assistència a l’acte de 
signatura de l’acceptació de l’herència per part de l’he-
reu i que tinguin dret a tenir una còpia de l’escriptura. 
El peticionari considera que actualment els legitimaris 
no tenen prou informació per a calcular la llegítima 
que els correspon.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


S’obre un termini d’adhesions de dos mesos. La peti-
ció no rep cap adhesió.


Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament de Justícia.


Resum de l’informe: 


Els legitimaris no tenen legitimació a Catalunya per 
a intervenir en la partició de l’herència. En tot cas, 
actualment, per la via de l’article 256.1.2n i 3r de la 
Llei d’enjudiciament civil, el legitimari podria dema-
nar una còpia de l’escriptura d’acceptació d’herència a 
l’efecte de la reclamació de la legítima.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda trametre l’infor-
me del Departament de Justícia al peticionari. Amb 
aquesta actuació, la Comissió dóna per acabada la tra-
mitació d’aquesta petició.


Escrit relatiu als animals de companyia


Persona peticionària: L. J. N.
Registre d’entrada núm.: 60607
Data: 24.03.2014
Tram.: 126-00049/10
Procedència: Torredembarra (Tarragonès)
Matèria: Fiscalitat i mesures econòmiques


Resum i consideracions: 


La peticionària explica que ha engegat una campa-
nya a la plataforma change.org perquè es prohibeixi 
la venda d’animals de companyia. La idea és que les 
botigues actuals puguin donar sortida als animals dels 
refugis municipals i les societats protectores d’ani-
mals. La peticionària informa que actualment té unes 
cinc mil signatures.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


S’obre un termini d’adhesions de quatre mesos. La pe-
tició rep set-centes quaranta-quatre adhesions.


Es tramet als grups parlamentaris perquè, si ho creuen 
convenient, puguin promoure alguna iniciativa parla-
mentària.
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Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda, d’acord amb l’arti-
cle 60.3.b del Reglament del Parlament, trametre la 
petició als grups parlamentaris perquè, si ho creuen 
convenient, puguin promoure alguna iniciativa parla-
mentària. Amb aquesta actuació, la Comissió dóna per 
acabada la tramitació d’aquesta petició.


Escrit relatiu a la venda de llibres descatalogats de les 
biblioteques


Persona peticionària: E. R. M.
Registre d’entrada núm.: 60608
Data: 24.03.2014
Tram.: 126-00050/10
Procedència: Begues (Baix Llobregat)
Matèria: Cultura


Resum i consideracions: 


La peticionària explica que és bibliotecària i que du-
rant la seva experiència professional sempre s’ha vist 
forçada a llençar llibres que es donen de baixa, per 
manca d’espai i ús, i que no es poden vendre perquè la 
llei estableix un procediment molt burocràtic (inventa-
riar-los, taxar-los, etc.). La peticionària proposa que es 
puguin vendre, per exemple, per Sant Jordi per un euro 
i que, amb la recaptació, es comprin novetats.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament de Cultura.


Resum de l’informe: 


La Central de Préstec i Serveis Especials (CEPSE) dó-
na suport als processos d’esporgada que duen a terme 
les biblioteques, les assessora pel que fa als criteris de 
selecció, els permet alliberar prestatges, conserva els 
fons bibliogràfics i en facilita la redistribució i l’acces-
sibilitat.


Ja fa divuit anys que la Biblioteca Pública d’Olot va 
posar a la venda exemplars retirats de la seva col-
lecció. Des de llavors són diverses les biblioteques pú-
bliques catalanes que han dut a terme aquesta pràctica.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda trametre l’informe 
del Departament de Cultura a la peticionària. Amb 
aquesta actuació, la Comissió dóna per acabada la tra-
mitació d’aquesta petició.


Escrit relatiu a les dotacions pressupostàries en matè-
ria de salut mental


Persona peticionària: D. P. J.
Registre d’entrada núm.: 66111


Data: 06.05.2014
Tram.: 126-00051/10
Procedència: Barcelona (Barcelonès)
Matèria: Sanitat


Resum i consideracions: 


El peticionari demana que s’augmentin les partides 
pressupostàries en matèria de salut mental, i també 
que s’aposti per la prevenció en salut mental. Demana, 
a més, que es creï un institut català de salut mental.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


S’obre un termini d’adhesions de dos mesos. La peti-
ció rep una adhesió.


Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament de Salut.


Es tramet als grups parlamentaris perquè, si ho creuen 
convenient, puguin promoure alguna iniciativa parla-
mentària.


Resum de l’informe: 


La línia de salut mental és la que menys ha disminuït 
en el període 2010-2014. Tanmateix i des de l’any 2011 
és una línia en què el pressupost ha guanyat pes relatiu.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda trametre l’informe 
del Departament de Salut al peticionari i, d’acord amb 
l’article 60.3.b del Reglament del Parlament, trametre 
la petició als grups parlamentaris perquè, si ho creuen 
convenient, puguin promoure alguna iniciativa parla-
mentària. Amb aquesta actuació, la Comissió dóna per 
acabada la tramitació d’aquesta petició.


Escrit relatiu a les ensenyes oficials


Persona peticionària: G. V. M.
Registre d’entrada núm.: 66112
Data: 6.05.2014
Tram.: 126-00052/10
Procedència: Ivars d’Urgell (Pla d’Urgell)
Matèria: Justícia


Resum i consideracions: 


El peticionari demana que el Parlament de Catalunya 
demani «un aclariment a les forces polítiques o gover-
nants de l’Estat perquè ens expliquin quins actes estan 
permesos dins la legalitat, quins no, i per què», espe-
cialment després de la crema d’una senyera durant un 
partit de futbol.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


S’obre un termini d’adhesions d’un mes. La petició rep 
una adhesió.
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Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda comunicar al peti-
cionari que els grups parlamentaris han tingut conei-
xement de la petició i, si ho creuen convenient, po-
den promoure alguna iniciativa parlamentària. Amb 
aquesta actuació, la Comissió dóna per acabada la tra-
mitació d’aquesta petició.


Escrit relatiu a les beques per a l’estudi


Persona peticionària: G. V. M.
Registre d’entrada núm.: 66113
Data: 6.05.2014
Tram.: 126-00053/10
Procedència: Ivars d’Urgell (Pla d’Urgell)
Matèria: Educació


Resum i consideracions: 


El peticionari planteja un debat sobre les beques per a 
l’estudi i demana que s’arribi a un consens per a avan-
çar el moment en què es demanen i eventualment es 
concedeixen les beques.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


S’obre un termini d’adhesions d’un mes. La petició rep 
una adhesió.


Es tramet als grups parlamentaris perquè, si ho creuen 
convenient, puguin promoure alguna iniciativa parla-
mentària.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda d’acord amb l’arti-
cle 60.3.b del Reglament del Parlament, trametre la 
petició als grups parlamentaris perquè, si ho creuen 
convenient, puguin promoure alguna iniciativa parla-
mentària. Amb aquesta actuació, la Comissió dóna per 
acabada la tramitació d’aquesta petició.


Escrit relatiu als terminis de les tramitacions parla-
mentàries


Persona peticionària: M. R. R.
Registre d’entrada núm.: 66114
Data: 6.05.2014
Tram.: 126-00054/10
Procedència: Sant Joan Despí (Baix Llobregat)
Matèria: Reformes institucionals


Resum i consideracions: 


El peticionari planteja que es redueixin el nombre de 
pròrrogues en el procediment de tramitació de les lleis 
i que les ponències tinguin un termini d’actuació, de 
manera que, en els casos en què se n’hagi d’allargar 
la durada, calgui presentar un primer informe per a 
poder decidir si continua els treballs o no, o eventual-


ment es posi un termini amb pròrrogues taxades per al 
funcionament de les ponències. El peticionari planteja 
que en el darrer mes de la legislatura totes les ponèn-
cies actives estiguin obligades a acabar els seus tre-
balls perquè en la darrera sessió plenària s’hi puguin 
pronunciar.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


Es tramet a la Mesa del Parlament perquè s’hi pronunciï.


Resum de l’informe: 


La Mesa en pren nota i acorda retornar les peticions a 
la Comissió perquè n’estudiï el contingut i en doni el 
tràmit adient o bé formuli una proposta a la Mesa del 
Parlament.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions, d’acord amb l’article 60.3.a 
del Reglament del Parlament, acorda trametre la pe-
tició a la Comissió de Reglament perquè, tingui co-
neixement de la proposta amb vistes a la propera mo-
dificació del Reglament del Parlament. Amb aquesta 
actuació, la Comissió dóna per acabada la tramitació 
d’aquesta petició.


Escrit relatiu a la informació accessible en la pàgina 
web del Parlament


Persona peticionària: M. R. R.
Registre d’entrada núm.: 66115
Data: 6.05.2014
Tram.: 126-00055/10
Procedència: Sant Joan Despí (Baix Llobregat)
Matèria: Reformes institucionals


Resum i consideracions: 


El peticionari planteja diversos assumptes relacio-
nats amb la informació accessible en la pàgina web 
del Parlament: (a) vol que es publiquin els projectes 
de llei i les proposicions que s’han de presentar a les 
Corts Generals dins la pestanya «Activitat parlamen-
tària»; (b) reclama que les aportacions escrites en els 
procediments legislatius es publiquin com es fa amb 
les transcripcions de les compareixences; (c) vol que 
els dossiers legislatius s’actualitzin periòdicament; (d) 
es queixa que els grups parlamentaris han abandonat 
l’espai Escó 136 i hi ha aportacions sense resposta, i 
(e) es lamenta que hi hagi projectes de llei interessants 
que no estan publicats a l’espai Escó 136.


(Una part dels continguts d’aquesta petició han estat 
introduïts, presumiblement pel mateix peticionari, a 
l’Escó 136.)


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


Es tramet a la Mesa del Parlament perquè s’hi pronunciï.
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Resum de l’informe: 


La Mesa en pren nota i acorda retornar les peticions a 
la Comissió perquè n’estudiï el contingut i en doni el 
tràmit adient o bé formuli una proposta a la Mesa del 
Parlament.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda informar el peticio-
nari que el Parlament de Catalunya en breu posarà en 
marxa un portal de transparència i es refarà l’espai Es-
có 136, com a conseqüència de l’aprovació de la Llei 
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés 
a la informació pública i bon govern. Amb aquesta 
actuació la Comissió dóna per acabada la tramitació 
d’aquesta petició.


Escrit relatiu a l’impuls de la indústria dels videojocs


Persona peticionària: M. R. R.
Registre d’entrada núm.: 66116
Data: 6.05.2014
Tram.: 126-00056/10
Procedència: Sant Joan Despí (Baix Llobregat)
Matèria: Fiscalitat i mesures econòmiques


Resum i consideracions: 


El peticionari suggereix que el Parlament aprovi una 
resolució per a impulsar la indústria dels videojocs de 
qualitat. El peticionari redacta unes notes de contingut 
que podrien servir de base per a la resolució, en què 
s’insta el Govern a elaborar un pla específic i pren-
dre les mesures necessàries per a promoure aquesta 
indústria, atreure inversions i empreses potents del 
sector a Catalunya i organitzar esdeveniments inter-
nacionals.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament d’Empresa i Ocupació.


Es tramet als grups parlamentaris perquè, si ho creuen 
convenient, puguin promoure alguna iniciativa parla-
mentària.


Resum de l’informe: 


El Govern de la Generalitat va aprovar el passat 22 
de maig del 2012 el pla digital, l’Agenda Digital per 
Catalunya 2020, amb la qual s’estableix el full de ruta 
que permetrà que Catalunya aconsegueixi els nivells 
de desenvolupament dels països europeus més avan-
çats en l’aprofitament de les TIC. Dins l’Agenda Digi-
tal Catalana s’identifica al sector dels continguts digi-
tals que integra el dels videojocs com un dels clústers 
prioritaris sobre el qual es poden aplicar polítiques de 
promoció industrial.


La Direcció General d’Indústria, per mitjà d’ACCIÓ, 
treballa per atraure noves inversions en el sector de 
videojocs.


Gamelab Barcelona és l’esdeveniment professional 
més important del sector del videojoc al sud d’Europa 
i la cita oficial de les companyies internacionals amb 
la indústria.


El Gamelab se celebra a Barcelona des de l’any 2011 
gràcies a un marc de col·laboració impulsat per la 
Generalitat de Catalunya i al qual es van incorporar 
l’Ajuntament de Barcelona i la Fira de Barcelona.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda trametre l’informe 
del Departament d’Empresa i Ocupació i del Depar-
tament de Cultura al peticionari i, d’acord amb l’ar-
ticle 60.3.b del Reglament del Parlament, trametre la 
petició als grups parlamentaris, perquè, si ho creuen 
convenient, puguin promoure alguna iniciativa par-
lamentària. Amb aquesta actuació, la Comissió dóna 
per acabada la tramitació d’aquesta petició.


Escrit relatiu a la redacció d’un llibre blanc sobre Ca-
talunya com a nou estat


Persona peticionària: E. A. G.
Registre d’entrada núm.: 66117
Data: 6.05.2014
Tram.: 126-00057/10
Procedència: Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat)
Matèria: Reformes institucionals


Resum i consideracions: 


El peticionari demana que el Govern, a semblança del 
Govern d’Escòcia, redacti un llibre blanc que expliqui, 
de manera accessible i neutral, el procés mitjançant el 
qual es vol proclamar un estat per a Catalunya i com 
seria l’organització d’aquest nou estat.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


S’obre un termini d’adhesions d’un mes. La petició rep 
una adhesió.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda informar el peticio-
nari que pot consultar i també descarregar-se el llibre 
blanc que és objecte de la seva petició a la pàgina web 
de la Generalitat següent: 


http://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/20140930_
Llibre-blanc-sobre-la-Transicio-Nacional-de-Catalu-
nya. Amb aquesta actuació, la Comissió dóna per aca-
bada la tramitació d’aquesta petició.







 23 | Sessió plenària 58


Escrit relatiu a la licitació de línies de transport


Persona peticionària: J. M. V.
Registre d’entrada núm.: 66118
Data: 6.05.2014
Tram.: 126-00058/10
Procedència: Girona (Gironès)
Matèria: Infraestructures, transport i trànsit


Resum i consideracions: 


El peticionari demana que es treguin a concurs les lí-
nies de transport que actualment estan en pròrroga, i 
que les noves licitacions obtinguin cànons més com-
petitius.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


S’acorda convertir-la en una e-petició privada i trami-
tar-la conjuntament amb la petició relativa a la licita-
ció de línies de transport (tram. 126-00045/10).


Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament de Territori i Sostenibilitat.


Resum de l’informe: 


La petició formulada es refereix al dret de preferència 
de l’antic concessionari en l’adjudicació de concessi-
ons de serveis lineals prestats amb anterioritat, el qual 
està regulat a Catalunya en l’article 43.4 del Reglament 
de la Llei 12/1978, del 28 de maig, de regulació del 
transport de viatgers per carretera amb vehicles de 
motor.


Pel que fa al contingut de la petició, cal posar de ma-
nifest que, si bé l’article que regula el dret de preferèn-
cia esmentat no ha estat expressament derogat, des de 
l’entrada en vigor del Reglament CE 1370/2007, del 
Parlament Europeu i del Consell del 23 d’octubre de 
2007, sobre els serveis públics de transport de viatgers 
per ferrocarril i carretera i pel qual es deroguen els re-
glaments (CEE) 199/69 i (CEE) 1107/70 del Consell, 
la Generalitat de Catalunya no aplica la noma esmen-
tada ja que la considera desplaçada per la normativa 
comunitària.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda trametre l’informe 
del Departament de Territori i Sostenibilitat al peticio-
nari com a resposta a les tramitacions 126-00045/10 i 
126-00058/10. Amb aquesta actuació, la Comissió dó-
na per acabada la tramitació d’aquestes peticions.


Escrit relatiu a la retolació en aranès a la ciutat de Bar-
celona


Persona peticionària: D. P. J.
Registre d’entrada núm.: 67175
Data: 09.05.2014
Tram.: 126-00065/10


Procedència: Barcelona (Barcelonès)
Matèria: Reformes institucionals


Resum i consideracions: 


El peticionari proposa que el Parlament modifiqui la 
Llei del règim d’Aran perquè es retolin en aranès de-
terminats cartells i panells informatius de la ciutat de 
Barcelona.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


S’obre un termini d’adhesions dos mesos. La petició 
no ha rebut cap adhesió.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda trametre a la petició 
a l’Oficina de l’Aran del Parlament de Catalunya. Amb 
aquesta actuació la Comissió dóna per acabada la tra-
mitació d’aquesta petició.


Escrit relatiu a la història oficial actual


Persona peticionària: M. R. R.
Registre d’entrada núm.: 72428
Data: 1.07.2014
Tram.: 126-00069/10
Procedència: Sant Joan Despí (Baix Llobregat)
Matèria: Altres


Resum i consideracions: 


El peticionari planteja que compareguin al Parlament 
representants de l’Institut Nova Història (INH) i la 
Fundació d’Estudis Històrics de Catalunya (FEHC) 
per tal que posteriorment s’investigui si hi ha elements 
no del tot certs en la «història oficial actual», cosa que, 
segons el peticionari, hauria de portar, llavors, a fer 
les commemoracions pertinents i els canvis en les en-
ciclopèdies.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


Es tramet als grups parlamentaris perquè, si ho creuen 
convenient, puguin promoure alguna iniciativa parla-
mentària.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda admetre la petició a 
tràmit i comunicar al peticionari que els grups parla-
mentaris n’han tingut coneixement. Amb aquesta ac-
tuació, la Comissió dóna per acabada la tramitació 
d’aquesta petició.


Escrit relatiu a unes compareixences en matèria de pa-
trimoni arqueològic


Persona peticionària: M. R.. R.
Registre d’entrada núm.: 72429
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Data: 1.07.2014
Tram.: 126-00070/10
Procedència: Sant Joan Despí (Baix Llobregat)
Matèria: Cultura


Resum i consideracions: 


El peticionari suggereix que compareguin dues perso-
nes relacionades amb el patrimoni arqueològic de Ca-
talunya i que després el Parlament impulsi tramitaci-
ons parlamentàries amb les idees que sorgeixin de les 
compareixences.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


Es tramet als grups parlamentaris perquè, si ho creuen 
convenient, puguin promoure alguna iniciativa parla-
mentària.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda admetre la petició a 
tràmit i, d’acord amb l’article 60.3.b del Reglament del 
Parlament, trametre-la als grups parlamentaris per-
què, si ho creuen convenient, puguin promoure algu-
na iniciativa parlamentària. Amb aquesta actuació, la 
Comissió dóna per acabada la tramitació d’aquesta pe-
tició.


Escrit relatiu als valors del budisme zen


Persona peticionària: M. R.. R.
Registre d’entrada núm.: 72430
Data: 1.07.2014
Tram.: 126-00071/10
Procedència: Sant Joan Despí (Baix Llobregat)
Matèria: Altres


Resum i consideracions: 


El peticionari suggereix que el Parlament insti el Go-
vern, per via d’una resolució, a impulsar els valors del 
budisme zen, especialment el respecte, la disciplina i 
la tolerància, i que també es tingui en compte en la 
formació dels docents, en els materials didàctics i en 
els protocols de comunicació.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


Es tramet als grups parlamentaris perquè, si ho creuen 
convenient, puguin promoure alguna iniciativa parla-
mentària.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda admetre la petició a 
tràmit i comunicar al peticionari que els grups parla-
mentaris n’han tingut coneixement. Amb aquesta ac-
tuació, la Comissió dóna per acabada la tramitació 
d’aquesta petició.


Escrit relatiu a una política inclusiva amb les eines 
d’Internet


Persona peticionària: D. G.
Registre d’entrada núm.: 73055
Data: 8.07.2014
Tram.: 126-00072/10
Procedència: Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat)
Matèria: Habitatge


Resum i consideracions: 


El peticionari considera que actuacions com la multa a 
l’empresa Airbnb mostren una voluntat d’atac frontal a 
les eines i projectes d’Internet basats en la compartició 
de recursos i beneficis. El peticionari demana una po-
lítica inclusiva envers les eines d’Internet i que es creï 
una ponència al Parlament que ho discuteixi.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


S’obre un termini d’adhesions d’un mes. La petició no 
ha rebut cap adhesió.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda comunicar al peti-
cionari que els grups parlamentaris han tingut conei-
xement de la petició i, si ho creuen convenient, po-
den promoure alguna iniciativa parlamentària. Amb 
aquesta actuació, la Comissió dóna per acabada la tra-
mitació d’aquesta petició.


Escrit relatiu a l’obsolescència programada


Persona peticionària: M. R.. R.
Registre d’entrada núm.: 73056
Data: 8.07.2014
Tram.: 126-00073/10
Procedència: Sant Joan Despí (Baix Llobregat)
Matèria: Altres


Resum i consideracions: 


El peticionari demana que el Parlament faci actuaci-
ons en contra de l’obsolescència programada, com ara 
fer declaracions institucionals, tenir-ho en compte en 
la tramitació de legislació i evitar d’emprar aparells 
que incorporin aquest tipus de tecnologia.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


Es tramet als grups parlamentaris perquè, si ho creuen 
convenient, puguin promoure alguna iniciativa parla-
mentària.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda admetre la petició a 
tràmit i, d’acord amb l’article 60.3.b del Reglament del 
Parlament, trametre-la als grups parlamentaris per-
què, si ho creuen convenient, puguin promoure algu-
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na iniciativa parlamentària. Amb aquesta actuació, la 
Comissió dóna per acabada la tramitació d’aquesta pe-
tició.


Escrit relatiu a l’eficiència del sistema monetari


Persona peticionària: M. R.. R.
Registre d’entrada núm.: 73057
Data: 8.07.2014
Tram.: 126-00074/10
Procedència: Sant Joan Despí (Baix Llobregat)
Matèria: Fiscalitat i mesures econòmiques


Resum i consideracions: 


El peticionari suggereix que compareguin al Parla-
ment entitats que promouen l’eficiència del sistema 
monetari i que faci un estudi sobre el tema.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


Es tramet als grups parlamentaris perquè, si ho creuen 
convenient, puguin promoure alguna iniciativa parla-
mentària.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda admetre la petició a 
tràmit i comunicar al peticionari que els grups parla-
mentaris n’han tingut coneixement. Amb aquesta ac-
tuació, la Comissió dóna per acabada la tramitació 
d’aquesta petició.


Escrit relatiu als límits econòmics per a accedir als ha-
bitatges de protecció oficial


Persona peticionària: F. W.
Registre d’entrada núm.: 76915
Data: 2.09.2014
Tram.: 126-00075/10
Procedència: Gavà (Baix Llobregat)
Matèria: Habitatge


Resum i consideracions: 


El peticionari demana apujar en un 50% els límits 
de l’indicador públic de renda d’efectes múltiples 
(IPREM) i de l’indicador de renda de suficiència de 
Catalunya (IRSC) per a accedir als pisos de protecció 
oficial. La finalitat seria aconseguir que famílies que 
actualment superen els llindars econòmics actuals po-
guessin accedir a pisos de protecció oficial. El petici-
onari considera que després de la bombolla immobili-
ària hi ha molts pisos buits i cal donar-los una sortida.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


S’obre termini d’adhesions de quatre mesos. La petició 
no té cap adhesió.


Es tramet als grups parlamentaris perquè, si ho creuen 
convenient, puguin promoure alguna iniciativa parla-
mentària.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda trametre la petició, 
d’acord amb l’article 60.3.b del Reglament del Par-
lament, als grups parlamentaris perquè, si ho creuen 
convenient, puguin promoure alguna iniciativa parla-
mentària. Amb aquesta actuació, la Comissió dóna per 
acabada la tramitació d’aquesta petició.


Escrit relatiu als titulars del dret de sufragi en les elec-
cions municipals


Persona peticionària: M. E. B. (Associació Watani per 
la Llibertat i la Justícia)
Registre d’entrada núm.: 76918
Data: 2.09.2014
Tram.: 126-00076/10
Procedència: Lleida (Segrià)
Matèria: Reformes institucionals


Resum i consideracions: 


El peticionari, en nom de l’Associació Watani per la 
Llibertat i la Justícia, demana que el poder legisla-
tiu estatal modifiqui la Llei orgànica 5/1985, del 19 
de juny, del règim electoral general, amb relació a les 
eleccions municipals, perquè permetin als residents le-
gals votar a les eleccions municipals, sense tenir cap 
acord previ amb els països d’origen.


Actuació: 


S’admet la petició a tràmit i s’acorda convertir-la en 
una e-petició privada.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda admetre la petició a 
tràmit, convertir-la en una e-petició de caràcter privat, 
informar la persona peticionària que els grups parla-
mentaris del Parlament de Catalunya l’han estudiat i 
debatut, però que l’objecte de la seva petició és com-
petència del Congrés de Diputats, per la qual cosa la 
Comissió acorda remetre-la al Congrés. Amb aquesta 
actuació, la Comissió dóna per acabada la tramitació 
d’aquesta petició.


Escrit relatiu a una proposta de serveis a la col·lectivitat


Persona peticionària: J. N. M.
Registre d’entrada núm.: 76916
Data: 2.09.2014
Tram.: 126-00077/10
Procedència: Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental)
Matèria: Altres
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Resum i consideracions: 


El peticionari convida a reflexionar sobre diversos te-
mes relacionats amb la joventut, com les drogues, el 
consumisme, el treball i les capacitats personals, i pro-
posa la realització de serveis a la col·lectivitat durant 
un any per a aconseguir un esperit d’entrega i fomen-
tar la solidaritat i la realització personal.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


Es tramet als grups parlamentaris perquè, si ho creuen 
convenient, puguin promoure alguna iniciativa parla-
mentària.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda admetre la petició a 
tràmit i, d’acord amb l’article 60.3.b del Reglament del 
Parlament, trametre-la als grups parlamentaris per-
què, si ho creuen convenient, puguin promoure algu-
na iniciativa parlamentària. Amb aquesta actuació, la 
Comissió dóna per acabada la tramitació d’aquesta pe-
tició.


Escrit relatiu a la pèrdua o sostracció de les targetes de 
transport T-12


Persona peticionària: C. P. V.
Registre d’entrada núm.: 76917
Data: 2.09.2014
Tram.: 126-00078/10
Procedència: Sant Adrià de Besòs (Barcelonès)
Matèria: Infraestructures, transport i trànsit


Resum i consideracions: 


La peticionària exposa que la interpretació que fa l’Au-
toritat del Transport Metropolità (ATM) del Regla-
ment d’utilització de la targeta T-12 en cas de pèrdua o 
sostracció a la pràctica implica que s’hagi de sol·licitar 
una nova expedició amb el corresponent pagament (ar-
ticle 10 del Reglament d’utilització de la targeta T-12) i 
que mentre no s’emeti calgui pagar els viatges. La pe-
ticionària exposa que l’article 9 del Reglament d’utilit-
zació de la targeta T-12 hauria de permetre que durant 
l’emissió de la nova targeta s’emetés un títol provisio-
nal en espera de la recepció de l’original al domicili. 
Així no hi hauria, segons la peticionària, doble pena-
lització (pagar la nova emissió i els viatges fins que ar-
ribi la nova targeta).


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


S’obre un termini d’adhesions de dos mesos. La peti-
ció rep quatre adhesions.


Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament de Territori i Sostenibilitat i a l’Autori-
tat del Transport Metropolità.


Es tramet als grups parlamentaris perquè, si ho creuen 
convenient, puguin promoure alguna iniciativa parla-
mentària.


Resum de l’informe: 


Les condicions generals d’utilització dels títols de 
transport s’aproven anualment mitjançant la publica-
ció en el DOGC, concretament per a aquest any es van 
publicar en el DOGC número 6530, del 30.12.2013, en 
què expressament s’estableix que: «La pèrdua o sos-
tracció d’una targeta (incloses les personalitzades: T-
Mes, T-Trimestre, T-Jove, T-Mes FM/FN, T-Trimestre 
FM/FN, T-Jove FM/FN o T-FM/FN 70/90) no és ob-
jecte de bescanvi ni compensació, ni tampoc donarà 
dret a obtenir-ne una altra.»


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda trametre els infor-
mes de l’Autoritat del Transport Metropolità i del 
Departament de Territori i Sostenibilitat al petici-
onari i, d’acord amb l’article 60.3.b del Reglament 
del Parlament, als grups parlamentaris perquè, si ho 
creuen convenient, puguin promoure alguna inici-
ativa parlamentària. Amb aquesta actuació, la Co-
missió dóna per acabada la tramitació d’aquesta pe-
tició.


Escrit relatiu al dret de prioritat en el transport


Persona peticionària: J. M. V.
Registre d’entrada núm.: 76919
Data: 2.09.2014
Tram.: 126-00079/10
Procedència: Girona (Gironès)
Matèria: Infraestructures, transport i trànsit


Resum i consideracions: 


El remitent de l’escrit insisteix en el dret de prioritat 
en el transport, sobre el qual ja va formular la petició 
126-000058/10.


Actuació: 


S’inadmet la petició a tràmit.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda no admetre la peti-
ció a tràmit d’acord amb l’article 22 de les Normes in-
ternes de funcionament de la Comissió de Peticions 
que diu: «La Comissió de Peticions arxiva sense més 
tràmit les peticions que en reprodueixin altres d’ante-
riors o insisteixin en els demandes ja resoltes per la 
Comissió».


Escrit relatiu als estímuls als estudiants d’ESO amb 
bones notes


Persona peticionària: N. J.
Registre d’entrada núm.: 79918
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Data: 22.09.2014
Tram.: 126-00080/10
Procedència: Bellvei del Penedès (Baix Penedès)
Matèria: Educació


Resum i consideracions: 


La peticionària demana la convocatòria d’un ajut eco-
nòmic per als estudiants que en acabar els estudis 
d’educació secundària obtinguin una nota superior a 
8,5 punts, com a mesura d’estímul per a animar-los a 
continuar estudiant i com a recurs per a pagar-se una 
estada a l’estranger o un curs intensiu d’idiomes, per 
exemple. La peticionària posa de manifest que fa anys 
que el Departament d’Ensenyament no fa aquesta con-
vocatòria.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


S’obre un termini d’adhesions de dos mesos. La peti-
ció no rep cap adhesió.


Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament d’Ensenyament.


Es tramet als grups parlamentaris perquè, si ho creuen 
convenient, puguin promoure alguna iniciativa parla-
mentària.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda trametre l’informe 
del Departament d’Ensenyament a la peticionària i, 
d’acord amb l’article 60.3.b del Reglament del Par-
lament, als grups parlamentaris perquè, si ho creuen 
convenient, puguin promoure alguna iniciativa parla-
mentària. Amb aquesta actuació, la Comissió dóna per 
acabada la tramitació d’aquesta petició.


Escrit relatiu a les bosses de plàstic en el comerços


Persona peticionària: M. M.
Registre d’entrada núm.: 82647
Data: 08.10.2014
Tram.: 126-00081/10
Procedència: Barcelona (Barcelonès)
Matèria: Medi ambient i urbanisme


Resum i consideracions: 


El peticionari demana l’eliminació de les bosses de 
plàstic en els comerços de Catalunya per tal d’ajudar a 
pal·liar el canvi climàtic.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


S’obre un termini d’adhesions de dos mesos. La peti-
ció no rep cap adhesió.


Es tramet als grups parlamentaris perquè, si ho creuen 
convenient, puguin promoure alguna iniciativa parla-
mentària.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions, d’acord amb l’article 60.3.b 
del Reglament del Parlament, acorda trametre la peti-
ció als grups parlamentaris perquè, si ho creuen con-
venient, puguin promoure alguna iniciativa parlamen-
tària. Amb aquesta actuació, la Comissió dóna per 
acabada la tramitació d’aquesta petició.


Escrit relatiu a la difusió del Llibre blanc de la Transi-
ció Nacional de Catalunya


Persona peticionària: M. R. R.
Registre d’entrada núm.: 86453
Data: 22.10.2014
Tram.: 126-00082/10
Procedència: Sant Joan Despí (Baix Llobregat)
Matèria: Reformes institucionals


Resum i consideracions: 


El peticionari demana fer difusió del Llibre blanc de 
la Transició Nacional de Catalunya i reitera les idees 
plantejades per l’Escrit relatiu a la redacció d’un llibre 
blanc sobre Catalunya com a nou estat (petició 126-
00057/10), que ha estat objecte d’un període d’adhe-
sions.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda admetre la petició a 
tràmit i tramitar-la conjuntament amb la petició núme-
ro 126-00057/10, i, en conseqüència, informar el pe-
ticionari que tothom pot consultar i també descarre-
gar-se el llibre blanc que és objecte de la seva petició a 
la pàgina web de la Generalitat següent: 


http://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/20140930_
Llibre-blanc-sobre-la-Transicio-Nacional-de-Catalu-
nya. Amb aquesta actuació, la Comissió dóna per aca-
bada la tramitació d’aquesta petició.


Escrit relatiu a l’enderrocament de les Escoles Velles 
de l’Hospitalet de l’Infant


Persona peticionària: C. C. S.
Registre d’entrada núm.: 96982
Data: 4.12.2014
Tram.: 126-00083/10
Procedència: Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant (Baix 
Camp)
Matèria: Medi ambient i urbanisme


Resum i consideracions: 


El peticionari explica totes les gestions (a l’Ajuntament, 
al Síndic de Greuges, a diversos departaments de la 
Generalitat) que ha fet amb relació a l’enderroc de les 
Escoles Velles de l’Hospitalet de l’Infant, considerat el 
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segon edifici més antic del poble. El peticionari expo-
sa que l’Ajuntament no li ha respost ni ha contestat els 
seus escrits ni els recursos que hi ha presentat.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda admetre la petició 
a tràmit i, d’acord amb l’article 60.3.e del Reglament 
del Parlament, trametre-la al Síndic de Greuges. Amb 
aquesta actuació, la Comissió dóna per acabada la tra-
mitació d’aquesta petició.


Escrit relatiu a la contractació d’energia procedent de 
fonts renovables


Persona peticionària: F. W.
Registre d’entrada núm.: 96983
Data: 4.12.2014
Tram.: 126-00084/10
Procedència: Gavà (Baix Llobregat)
Matèria: Medi ambient i urbanisme


Resum i consideracions: 


El peticionari demana que els edificis públics de la 
Generalitat hagin de contractar obligatòriament ener-
gia procedent de fonts renovables.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


Es tramet als grups parlamentaris perquè, si ho creuen 
convenient, puguin promoure alguna iniciativa parla-
mentària.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda trametre la petició, 
d’acord amb l’article 60.3.b del Reglament del Par-
lament, als grups parlamentaris perquè, si ho creuen 
convenient, puguin promoure alguna iniciativa parla-
mentària. Amb aquesta actuació, la Comissió dóna per 
acabada la tramitació d’aquesta petició.


Escrit relatiu al compliment de resolucions i mocions


Persona peticionària: M. R. R.
Registre d’entrada núm.: 102036
Data: 22.01.2015
Tram.: 126-00086/10
Procedència: Sant Joan Despí (Baix Llobregat)
Matèria: Reformes institucionals


Resum i consideracions: 


El peticionari critica que els controls de compliment 
de resolucions i mocions decaiguin en acabar cada le-
gislatura i proposa que això no sigui així o que, altra-
ment, un parlament acabat de sorgir d’unes eleccions 


s’hagi de pronunciar sobre si cal complir les mocions i 
resolucions de l’anterior legislatura de les quals el Go-
vern anterior no hagués enviat justificació de compli-
ment a causa de la convocatòria electoral.


Un nou govern, escollit per un nou parlament, no ha 
de justificar el compliment de resolucions i mocions 
aprovades per un parlament que no l’ha escollit, per-
què això aniria en contra de la idea de renovació pe-
riòdica de les institucions i de la idea de responsabi-
litat política. Un nou parlament ha de poder aprovar 
noves resolucions i mocions, i canviar la direcció po-
lítica, sense haver de «derogar» totes les resolucions 
i mocions anteriors, que cal llegir sempre circums-
crites al moment històric en què foren aprovades. El 
que pot fer un nou parlament és aprovar novament 
una resolució o moció, i llavors sí que sorgiria l’obli-
gatorietat per part del Govern de justificar-ne el com-
pliment.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda admetre la petició a 
tràmit i comunicar al peticionari que s’ha debatut en el 
si de la Comissió de Peticions, que ha arribat a la sínte-
si següent: «El que pot fer un nou parlament és aprovar 
novament una resolució o moció, i llavors sí que sorgi-
ria l’obligatorietat per part del Govern de justificar-ne 
el compliment.» Amb aquesta actuació, la Comissió 
dóna per acabada la tramitació d’aquesta petició.


Escrit relatiu als examinadors dels carnets de conduir


Persona peticionària: D. P. J.
Registre d’entrada núm.: 102037
Data: 22.01.2015
Tram.: 126-00087/10
Procedència: Barcelona (Barcelonès)
Matèria: Infraestructures, transport i trànsit


Resum i consideracions: 


El peticionari sol·licita que es controlin més adequa-
dament els examinadors dels carnets de conduir i que 
si cometen infraccions de trànsit amb el seu cotxe el 
fet consti en un registre públic. Alternativament, el 
peticionari proposa que siguin les Forces i Cossos de 
Seguretat de l’Estat o els Mossos d’Esquadra els en-
carregats de fer els exàmens de conduir.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


Es tramet als grups parlamentaris perquè, si ho creuen 
convenient, puguin promoure alguna iniciativa parla-
mentària.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda admetre la petició a 
tràmit i, d’acord amb l’article 60.3.b del Reglament del 
Parlament, trametre-la als grups parlamentaris per-
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què, si ho creuen convenient, puguin promoure algu-
na iniciativa parlamentària. Amb aquesta actuació, la 
Comissió dóna per acabada la tramitació d’aquesta pe-
tició.


Escrit relatiu l’augment dels efectius dels Mossos d’Es-
quadra per a perseguir delictes telemàtics


Persona peticionària: D. P. J.
Registre d’entrada núm.: 102038
Data: 22.01.2015
Tram.: 126-00088/10
Procedència: Barcelona (Barcelonès)
Matèria: Seguretat


Resum i consideracions: 


El peticionari demana l’augment dels efectius dels 
Mossos d’Esquadra per a perseguir delictes telemàtics.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


Es tramet als grups parlamentaris perquè, si ho creuen 
convenient, puguin promoure alguna iniciativa parla-
mentària.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda admetre la petició a 
tràmit i, d’acord amb l’article 60.3.b del Reglament del 
Parlament, trametre-la als grups parlamentaris perquè, 
si ho creuen convenient, puguin promoure alguna inici-
ativa parlamentària. Amb aquesta actuació, la Comis-
sió dóna per acabada la tramitació d’aquesta petició.


Escrit relatiu a la participació ciutadana a través de 
mitjans telemàtics


Persona peticionària: D. P. J.
Registre d’entrada núm.: 102039
Data: 22.01.2015
Tram.: 126-00089/10
Procedència: Barcelona (Barcelonès)
Matèria: Reformes institucionals


Resum i consideracions: 


El peticionari demana que el Parlament de Catalunya 
suggereixi que adopti aplicacions informàtiques d’ac-
cés ciutadà, com ara l’Escó 136 o les peticions elec-
tròniques, al Congrés dels Diputats i al Senat, per tal 
d’afavorir la participació ciutadana a través de mitjans 
telemàtics.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions, en atenció a l’autonomia de 
cada cambra parlamentària, acorda suggerir al petici-


onari que s’adreci directament al Congrés dels Dipu-
tats i al Senat per a fer els suggeriments que proposa, 
perquè entén que el Parlament de Catalunya no hauria 
d’instar-los a organitzar-se electrònicament d’una altra 
manera. Amb aquesta actuació, la Comissió dóna per 
acabada la tramitació d’aquesta petició.


Escrit relatiu a la publicació dels assessors dels dipu-
tats i dels grups parlamentaris


Persona peticionària: M. R. R.
Registre d’entrada núm.: 106952
Data: 23.02.2015
Tram.: 126-00090/10
Procedència: Sant Joan Despí (Baix Llobregat)
Matèria: Reformes institucionals


Resum i consideracions: 


El peticionari demana que el lloc web del Parlament 
de Catalunya publiqui, com ho fa el web del Parlament 
Europeu, el nom dels assessors dels diputats. El petici-
onari reclama que es modifiqui la normativa si aquesta 
no permet la publicació de la informació que demana.


En l’ordenament parlamentari català els assessors ho 
són dels grups parlamentaris i no de cap diputat en 
particular, excepte en casos molt específics (membres 
de la Mesa i cap de l’oposició).


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


Es tramet als grups parlamentaris perquè, si ho creuen 
convenient, puguin promoure alguna iniciativa parla-
mentària.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda admetre la petició a 
tràmit i, d’acord amb l’article 60.3.b del Reglament del 
Parlament, trametre-la als grups parlamentaris per-
què, si ho creuen convenient, puguin promoure alguna 
iniciativa parlamentària en la reforma del Reglament 
del Parlament actualment en tramitació. Amb aquesta 
actuació, la Comissió dóna per acabada la tramitació 
d’aquesta petició.


Escrit relatiu al reconeixement de Crimea com a nació 
independent


Persona peticionària: D. P. J.
Registre d’entrada núm.: 113116
Data: 13.04.15
Tram.: 126-00091/10
Procedència: Barcelona (Barcelonès)
Matèria: Altres


Resum i consideracions: 


El peticionari demana que el Parlament de Catalunya 
acordi i suggereixi al Ministeri d’Exteriors que pren-
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gui les mesures necessàries per tal que l’Estat espa-
nyol reconegui el territori de Crimea com a una nació 
independent.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


S’acorda convertir-la en una e-petició privada.


Es tramet als grups parlamentaris perquè, si ho creuen 
convenient, puguin promoure alguna iniciativa parla-
mentària.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda admetre a tràmit la 
petició, tramitar-la amb caràcter privat, i, d’acord amb 
l’article 60.3.b del Reglament del Parlament, trametre-
la als grups parlamentaris perquè, si ho creuen con-
venient, puguin promoure alguna iniciativa parlamen-
tària. Amb aquesta actuació, la Comissió dóna per 
acabada la tramitació d’aquesta petició.


Escrit relatiu a la cooperació al desenvolupament de 
Catalunya en certes zones del Paraguai


Persona peticionària: I. M. M.
Registre d’entrada núm.: 113117
Data: 13.04.15
Tram.: 126-00092/10
Procedència: El Vendrell (Baix Penedès)
Matèria: Altres


Resum i consideracions: 


La peticionària exposa la seva experiència personal 
com a cooperant en una zona determinada del Para-
guai (coneguda com a Bañados) i demana que el Par-
lament de Catalunya hi fomenti projectes o actuacions 
de cooperació.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


S’acorda convertir-la en una e-petició privada.


Es tramet la petició al Departament de la Presidència.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda admetre la petició a 
tràmit, tramitar-la amb caràcter privat, i, d’acord amb 
l’article 60.3.c, trametre-la al Departament de la Pre-
sidència (Agència Catalana de Cooperació i Desen-
volupament), amb el prec que informi la Comissió de 
les actuacions o la resposta que doni a la peticionària. 
Amb aquesta actuació, la Comissió dóna per acabada 
la tramitació d’aquesta petició.


Escrit relatiu a la gratuïtat dels telèfons d’atenció al 
client de les empreses concessionàries de la Generali-
tat, o que presten serveis de manera externalitzada per 
encàrrec o autorització de la Generalitat


Persona peticionària: L. F. G.
Registre d’entrada núm.: 113118
Data: 07.04.2015
Tram.: 126-00093/10
Procedència: Castelldefels (Baix Llobregat)
Matèria: Altres


Resum i consideracions: 


El peticionari posa de manifest que determinades em-
preses concessionàries de l’Administració de la Ge-
neralitat no tenen telèfons d’atenció al client gratuïts i 
posa l’exemple de les empreses dedicades a la inspec-
ció tècnica de vehicles (ITV).


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


S’acorda convertir-la en una e-petició privada.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda trametre l’informe 
del Departament d’Empresa i Ocupació al peticionari 
i, d’acord amb l’article 60.3.b del Reglament del Par-
lament, als grups parlamentaris perquè, si ho creuen 
convenient, puguin promoure alguna iniciativa parla-
mentària. Amb aquesta actuació, la Comissió dóna per 
acabada la tramitació d’aquesta petició.


Escrit relatiu a la consideració dels fongs com a orga-
nismes amb característiques pròpies, no inclosos en els 
termes «plantes i flora»


Persona peticionària: E. G. B.
Registre d’entrada núm.: 114508
Data: 24.04.2015
Tram.: 126-00094/10
Procedència: Planoles (Ripollès)
Matèria: Altres


Resum i consideracions: 


El peticionari posa de manifest que en el món científic, 
acadèmic i escolar es consideren els fongs com a orga-
nismes amb característiques pròpies i, des d’un punt 
de vista filogenètic, relativament allunyats dels vege-
tals, i demana que: 


«1. Es deixi de considerar els fongs com organismes 
inclosos en els vegetals i, per tant, els tracti com orga-
nismes amb característiques pròpies. Aquesta diferen-
ciació comportaria utilitzar sempre el trinomi «ani-
mals, plantes i fongs» quan habitualment es fa servir 
«animals i plantes».


2. S’utilitzi el trinomi «flora, fauna i funga», en l’or-
dre que escaigui, quan es refereixi al conjunt d’orga-
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nismes que conviuen en un territori o ambient deter-
minat.


3. S’incorporin els dos punts anteriors en el Llibre 
d’estil del Parlament.»


Consideracions: L’apartat V.3.2 de la versió provisio-
nal (pendent de validació) del Llibre d’estil de les lleis 
i altres textos del Parlament de Catalunya, versió de 
desembre del 2014, és l’únic punt que fa referència a 
animals i vegetals (que no plantes).


Part V. Qüestions convencionals
V.3. Tipus de lletra
V.3.2. La cursiva


g) Noms científics d’espècies animals i vegetals.


El toro (Bos taurus) és un animal mamífer amb un sis-
tema nerviós molt proper al de l’espècie humana.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


S’acorda convertir-la en una e-petició privada.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda admetre la petició a 
tràmit, tramitar-la amb caràcter privat, i trametre-la 
als Serveis d’Assessorament Lingüístic del Parlament 
de Catalunya, perquè en tinguin coneixement. Amb 
aquesta actuació, la Comissió dóna per acabada la tra-
mitació d’aquesta petició.


Escrit relatiu a l’endometriosi


Persona peticionària: M. A. P. O. (Asociación Estatal 
de Afectadas Endometriosis, ADAEC)
Registre d’entrada núm.: 118016
Data: 26/05/2015
Tram.: 126-00095/10
Procedència: Barcelona (Barcelonès)
Matèria: Sanitat


Resum i consideracions: 


Aquesta associació d’afectades per l’endometriosi de-
mana suport i col·laboració als partits representants en 
el Parlament amb relació a l’endometriosi; en concret, 
demana la incorporació d’aquesta problemàtica en els 
programes electorals i la creació d’unitats especialit-
zades.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


S’acorda convertir-la en una e-petició privada.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda admetre a tràmit la 
petició, convertir-la en una e-petició de caràcter privat, 
i informar l’Asociación de Afectadas Endometriosis 
(Adaec) que el 15 de juny de 2015 tots els grups parla-


mentaris van presentar la Proposta de resolució sobre 
l’endometriosi (tram. 250-01661/10), publicada en el 
BOPC, 612, de 29 de juny de 2015, la qual serà deba-
tuda en la Comissió de Salut del 16 de juliol de 2015. 
Amb aquesta actuació, la Comissió dóna per acabada 
la tramitació d’aquesta petició.


Escrit relatiu a la regulació de les assegurances


Persona peticionària: J. M. C.
Registre d’entrada núm.: 118017
Data: 26/05/2015
Tram.: 126-00096/10
Procedència: Salt (Gironès)
Matèria: Fiscalitat i mesures econòmiques


Resum i consideracions: 


El peticionari demana que el Parlament legisli per a 
evitar que les companyies asseguradores es neguin a 
assegurar persones amb algun tipus de discapacitat re-
coneguda i que, en aquests casos, no puguin establir 
preus abusius. Així mateix, demana que els departa-
ments de la Generalitat competents en la matèria arti-
culin un mecanisme ràpid per a emetre un dictamen o 
informe sobre la discapacitat.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


S’acorda convertir-la en una e-petició privada.


Es tramet als grups parlamentaris perquè, si ho creuen 
convenient, puguin promoure alguna iniciativa parla-
mentària.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda admetre a tràmit la 
petició, convertir-la en una e-petició de caràcter privat 
i, d’acord amb l’article 60.3.b del Reglament del Par-
lament, trametre-la als grups parlamentaris perquè, si 
ho creuen convenient, puguin promoure alguna inicia-
tiva parlamentària. Amb aquesta actuació, la Comissió 
dóna per acabada la tramitació d’aquesta petició.


Escrit relatiu al tractament de les dades dels usuaris de 
la sanitat pública en el marc de la discussió parlamen-
tària del projecte VISC+


Persona peticionària: M. C.
Registre d’entrada núm.: 118064
Data: 26.05.2015
Tram.: 126-00097/10
Procedència: Barcelona (Barcelonès)
Matèria: Sanitat


Resum i consideracions: 


La remitent de l’escrit exposa que és directora del cen-
tre de recerca Observatori de Bioètica i Dret - Càtedra 
UNESCO de Bioètica, que ha elaborat un document 
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titulat Document sobre bioètica i Big Data: explota-
ció i comercialització de les dades dels usuaris de la 
sanitat pública. La remitent vol que aquest document 
es posi a disposició del Parlament amb relació a la dis-
cussió entorn el projecte VISC+.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


S’acorda convertir-la en una e-petició privada.


Es tramet als grups parlamentaris perquè, si ho creuen 
convenient, puguin promoure alguna iniciativa parla-
mentària.


Es tramet la petició al Departament de Salut.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda admetre la petició a 
tràmit, convertir-la en una e-petició de caràcter pri-
vat i, d’acord amb l’article 60.3.b del Reglament del 
Parlament, trametre-la als grups parlamentaris. Així 
mateix s’acorda, d’acord amb l’article 60.3.d del Re-
glament del Parlament, trametre-la al Departament 
de Salut perquè en tingui coneixement. Amb aquesta 
actuació, la Comissió dóna per acabada la tramitació 
d’aquesta petició.


Escrit relatiu al nivell d’anglès exigible als mestres


Persona peticionària: M. A. P.
Registre d’entrada núm.: 119211
Data: 15.06.2015
Tram.: 126-00098/10
Procedència: Barcelona (Barcelonès)
Matèria: Educació


Resum i consideracions: 


La remitent de l’escrit qüestiona que als centres d’edu-
cació primària es demani als mestres de tenir un nivell 
B2 d’anglès.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


S’acorda convertir-la en una e-petició privada.


Es tramet als grups parlamentaris perquè, si ho creuen 
convenient, puguin promoure alguna iniciativa parla-
mentària.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda admetre a tràmit la 
petició, convertir-la en una e-petició de caràcter pri-
vat, i, d’acord amb l’article 60.3.b del Reglament del 
Parlament, trametre-la als grups parlamentaris per-
què, si ho creuen convenient, puguin promoure algu-
na iniciativa parlamentària. Amb aquesta actuació, la 
Comissió dóna per acabada la tramitació d’aquesta 
petició.


Escrit relatiu a l’educació fora de l’aula


Persona peticionària: R. C. R.
Registre d’entrada núm.: 116143
Data: 07.05.2015
Tram.: 126-00099/10
Procedència: Bellver de Cerdanya (Cerdanya)
Matèria: Educació


Resum i consideracions: 


El text és un manifest relatiu a l’educació fora de l’aula, 
que vol fomentar una pràctica més generalitzada de les 
oportunitats educatives que es poden oferir als infants i 
els joves fora de l’àmbit estrictament escolar, i demana 
que se’n tingui més en compte el valor didàctic. Fa re-
ferència tant al pati de l’escola com a l’entorn local o a 
les sortides i les estades en el medi natural o en medis 
que no són els habituals de l’infant o el jove. Els redac-
tors del manifest entenen l’educació fora de l’aula com un 
mitjà per a desenvolupar la capacitat d’aprendre tot cre-
ant una situació que aprofita l’entorn, entès d’una manera 
subjectiva per a cada individu. Aquesta dinàmica educa-
tiva hauria de facilitar que s’impregnessin d’aprenentat-
ges viscuts com a experiències lúdiques que els ajudin a 
comprendre el món que els envolta i a millorar-lo.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


S’acorda convertir-la en una e-petició privada.


Es tramet als grups parlamentaris perquè, si ho creuen 
convenient, puguin promoure alguna iniciativa parla-
mentària.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda admetre a tràmit la 
petició, convertir-la en una e-petició de caràcter pri-
vat, i, d’acord amb l’article 60.3.b del Reglament del 
Parlament, acorda trametre la petició als grups parla-
mentaris perquè, si ho creuen convenient, puguin pro-
moure alguna iniciativa parlamentària. Amb aquesta 
actuació, la Comissió dóna per acabada la tramitació 
d’aquesta petició.


3. Relació de peticions en estat actual  
de tramitació


3.1. Peticions escrites


Escrit relatiu a la investigació del robatori de nounats


Persona peticionària: G. F. L. (SOS Bebés Robados 
Catalunya - Asociación de Afectados por el robo de 
bebés y de apropiación de identidad)
Registre d’entrada núm.: 108617
Data: 05.03.15
Tram.: 125-00043/10
Procedència: Barcelona (Barcelonès)
Matèria: Justícia
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Resum i consideracions: 


L’associació SOS Bebés Robados Catalunya - Asoci-
ación de Afectados por el robo de bebés y de apro-
piación de identidad exposa les actuacions que està 
duent a terme perquè s’investigui la desaparició de 
nadons acabats de néixer, principalment en la segona 
meitat del segle xx, es resolgui la vertadera filiació de 
les persones amb dades falses en el Registre Civil o 
amb expedient d’adopció irregular, i se n’extreguin les 
eventuals responsabilitats.


En el seu escrit fan una sèrie de peticions dirigides a 
múltiples organismes i entitats (Estat, comunitats au-
tònomes, diputacions, bisbats, Ministeri Fiscal, Insti-
tut Nacional de Toxicologia, Poder Judicial, entre al-
tres).


Les més relacionades amb les comunitats autònomes i 
que, per tant, es dirigeixen al Parlament de Catalunya 
són les següents: facilitar l’accés als arxius i registres 
amb informació d’adopcions o abandonaments de na-
dons, i dels historials clínics, que es demani als go-
verns autonòmics el suport a les associacions d’afec-
tats i víctimes, que es designi un interlocutor únic a 
cada comunitat autònoma per tal de col·laborar amb 
les associacions d’afectats i víctimes.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament de Salut.


Resum de l’informe: 


El Departament de Salut comunica a la Comissió que 
ha tramès la petició al Departament d’Interior, ja que 
aquest té organitzada la interlocució amb la Secretaria 
d’Estat de Seguretat sobre les actuacions relacionades 
amb possibles sostraccions de nounats.


Escrit relatiu a l’accés gratuït als sistemes de reproduc-
ció assistida públics


Persona peticionària: M. C. R. (Associació «Ca la 
Dona»)
Registre d’entrada núm.: 115333
Data: 29.04.2015
Tram.: 125-00047/10
Procedència: Barcelona (Barcelonès)
Matèria: Sanitat


Resum i consideracions: 


La remitent de l’escrit exposa la situació de les do-
nes sense parella masculina i de les dones lesbianes 
i bisexuals per a accedir a la gratuïtat dels sistemes 
de reproducció assistida i per a inscriure els seus fills 
si opten per pagar-se elles mateixes la reproducció, 
ja que la cartera de serveis estatal reserva la gratuïtat 
del procediment de reproducció assistida per a ajudar 


a la gestació a dones que han tingut problemes per a 
quedar-se embarassades o que tenen algun problema 
amb la seva capacitat reproductiva. També exposa que 
a les dones que accedeixen al sistema de reproducció 
assistida se’ls aplica el mateix protocol que a les do-
nes infèrtils, amb l’excés de medicalització que això 
comporta. La remitent de l’escrit demana de tenir una 
reunió amb els grups parlamentaris per a exposar la 
situació i que s’adoptin les mesures necessàries per a 
establir el dret de les dones sense parella masculina i 
les dones lesbianes i bisexuals d’accedir gratuïtament 
als sistemes de reproducció assistida públics.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament de Salut.


3.2. Peticions electròniques


Escrit relatiu a la publicitat de les convocatòries d’opo-
sicions al Cos de Mossos d’Esquadra


Persona peticionària: O. M. R.
Registre d’entrada núm.: 96984
Data: 4.12.2014
Tram.: 126-00085/10
Procedència: Terrassa (Vallès Occidental)
Matèria: Justícia


Resum i consideracions: 


El peticionari posa de manifest que els aspirants a 
opositar al Cos de Mossos d’Esquadra no tenen no-
tícies sobre futures convocatòries i demana que se’ls 
trameti oficialment algun tipus d’informació relativa a 
les convocatòries.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


S’obre un termini d’adhesions de quatre mesos. La pe-
tició no rep cap adhesió.







 34 | Sessió plenària 58


4. Estadístiques
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PUNT 20 | DESIGNACIÓ


Procediment per a designar un membre del 
Consell de Govern de la Corporació Catala-
na de Mitjans Audiovisuals
Tram. 286-00001/10


Propostes de candidats
Reg. 121076 / Admissió a tràmit: 


Presidència del Parlament, 17.07.2015


Proposta de candidata presentada pel GP ERC   
(reg. 121076)


– Sra. Rita Marzoa i Font


PUNT 21 | DESIGNACIÓ


Procediment per a elegir tres membres del 
Plenari del Consell Nacional de la Cultura i 
de les Arts
Tram. 284-00026/10


Propostes de candidats
Reg. 119839 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 30.06.2015


Proposta de candidats presentada per la Presidència de 
la Generalitat (reg. 119839)


– David Albet i Sunyer


– Mercè Gisbert i Cervera.







Ple del Parlament


PUNT 29 | DEBAT I VOTACIÓ


Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre el Pacte per a la infància a Catalunya
Tram. 302-00307/10


Presentació
GP SOC


Reg. 120819 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 14.07.2015


A la Mesa del Parlament


Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Núria Ventura 
Brusca, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent moció, sub-
següent a la Interpel·lació al Govern sobre el Pacte per 
a la infància a Catalunya (tram. 300-00325/10).


Moció


El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 


1. Demanar al Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques els canvis legislatius necessaris per tal de 
fer efectiva la inembargabilitat dels ajuts d’urgència 
social i, a la vegada, recuperar els ajuts ja embargats, 
així com també establir que aquests tipus d’ajuts desti-
nats a la compra de medicaments, pagament de rebuts 
de subministraments, lloguer d’habitatges o menjadors 
escolars, no tributen.


2. Impulsar programes concrets de polítiques actives de 
provisió de famílies acollidores alienes, i desplegar, en 
el termini de tres mesos, el programa de famílies aco-
llidores professionals, així com assegurar que s’adopten 
tots els mecanismes necessaris per evitar el perllonga-
ment de l’acolliment en centre per manca de famílies.


3. Promoure una assignació del personal de suport ne-
cessari per a l’atenció adequada dels alumnes amb ne-
cessitats educatives especials en cada escola ordinària, 
mantenir la previsió per reconvertir els CEE en cen-
tres de referència a les escoles ordinàries i dotar els 
CREDA dels recursos per garantir atenció logopèdica.


4. Donar compliment a la Moció 136/X del Parlament 
de Catalunya, sobre els infants en situació de vulnera-
bilitat, que insta el Govern a garantir que els infants 
derivats als EAP’s, CDIAP’s o CSMIJ tinguin un di-
agnòstic en un període màxim de sis mesos des de la 
derivació al servei per part d’un professional.


5. Donar a conèixer, en el termini d’un mes, la plani-
ficació del Govern per configurar un sistema integrat 
de prestacions econòmiques per combatre la pobresa 
infantil, tot identificant les prestacions existents i pos-
sibles millores, amb la finalitat de desplegar normati-
vament el drets dels infants a un nivell de vida adequat 
i establir criteris per assegurar-ho.


6. Impulsar una llei de mesures integrals per combatre 
la violència contra la infància i l’adolescència.


Palau del Parlament, 8 de juliol de 2015


Maurici Lucena i Betriu Núria Ventura Brusca
Portaveu GP SOC Diputada GP SOC


Dossier per a la sessió 58


Convocada per al 21 de juliol de 2015, a les 16.00 h


Tercera part
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Esmenes presentades
Reg. 121210, 121211 / Admissió a tràmit: 


Presidència del Parlament: 21.07.2015


Esmenes presentades pel GP ERC (reg. 121210)


A la Mesa del Parlament


Marta Rovira i Vergés, portaveu, Agnès Russiñol i 
Amat, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presen-
ten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre el Pacte per a la infància 
a Catalunya (tram. 302-00307/10).


1 Esmena 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


«2. Intensificar la promoció de programes concrets 
de polítiques actives de provisió de famílies acolli-
dores alienes, i desplegar, en el termini de tres me-
sos, el programa d’acolliment en unitats convivencials 
d’acció educativa, així com assegurar que s’adopten 
tots els mecanismes necessaris per evitar el perllon-
gament d’infants de 0-3 anys en centres per manca de 
famílies.»


Palau del Parlament, 20 de juliol de 2015


Marta Rovira i Vergés Agnès Russiñol i Amat
Portaveu GP ERC Diputada GP ERC


Esmenes presentades pel GP CiU (reg. 121211)


A la Mesa del Parlament


Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre el Pacte per a la infància a Cata-
lunya (tram. 302-00307/10).


1 Esmena 1
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 2


«2. Seguir impulsant programes concrets de políti-
ques actives de provisió de famílies acollidores alienes, 


i potenciar el programa de famílies acollidores espe-
cialitzades, així com assegurar que s’adopten tots els 
mecanismes necessaris per evitar el perllongament de 
l’acolliment en centre per manca de famílies.»


2 Esmena 2
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 3


«3. Garantir una assignació de personal necessari per 
a l’atenció adequada dels alumnes amb necessitats 
educatives especials, així com continuar mantenint la 
previsió de potenciar els Centres d’Educació Especial 
com a centres proveïdors de recursos i serveis a les es-
coles ordinàries i dotar els CREDA dels recursos per 
garantir atenció logopèdica.»


3 Esmena 3
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 5


«5. A partir del mapa de prestacions i abans de sis me-
sos, donar a conèixer la planificació del Govern per 
configurar un sistema integrat de prestacions econò-
miques per combatre la pobresa infantil, tot identifi-
cant les prestacions existents i possibles millores, amb 
la finalitat de desplegar normativament els drets dels 
infants a un nivell de vida adequat i establir criteris per 
assegurar-ho.»


4 Esmena 4
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 6


«6. Aprovar, en el termini de 6 mesos, el Decret sobre 
la protecció publica relativa als maltractaments a in-
fants i adolescents amb l’objectiu, entre altres, de do-
nar major visibilitat a la lluita contra la violència vers 
els infants i adolescents.»


Palau del Parlament, 21 de juliol de 2015


Jordi Turull i Negre
Portaveu GP CiU
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PUNT 30 | DEBAT I VOTACIÓ


Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre els espais naturals
Tram. 302-00308/10


Presentació
GP SOC


Reg. 120824 / Admissió a tràmit: 


Mesa del Parlament, 14.07.2015


A la Mesa del Parlament


Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent moció, sub-
següent a la Interpel·lació al Govern sobre els espais 
naturals (tram. 300-00326/10).


Moció


El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 


1. Aturar l’execució del Pla de gestió d’espais naturals 
protegits 2015-2020, fins que hi hagi un consens ma-
joritari entre les entitats del sector ambiental, els pro-
fessionals i els grups parlamentaris, cercant un nou 
enfocament que permeti modernitzar les polítiques i 
estructures de gestió del medi natural.


2. Aturar la perllongada situació de pèrdua de dotaci-
ons pressupostàries i la pèrdua de recursos humans en 
les estructures de gestió actuals dels Espais Naturals 
Protegits, per tal de revertir la situació de retrocés en 
què es troben immersos.


3. Mantenir la paralització de l’expedient de remoció 
dels actuals directors i responsables de parcs naturals, 
conseqüència de la relació de llocs de treball aprova-
da pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca 
Alimentació i Medi Natural, de canvi de nom, nivell 
i complement específic dels llocs de treball de «direc-
ció de parc nacional i natural», tal com recull la Moció 
215/X del Parlament de Catalunya, sobre les condici-
ons laborals, de salut i de seguretat dels treballadors.


4. Aprovar el Projecte de Llei de Biodiversitat i del Pa-
trimoni Natural.


Palau del Parlament, 8 de juliol de 2015


Maurici Lucena i Betriu Jordi Terrades i Santacreu
Portaveu GP SOC Diputat GP SOC


Esmenes presentades
Reg. 121208 / Admissió a tràmit: 


Presidència del Parlament: 21.07.2015 


Esmenes presentades pel GP ICV-EUiA (reg. 121208)


A la Mesa del Parlament


Dolors Camats i Luis, portaveu, Hortènsia Grau Juan, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els es-
pais naturals (tram. 302-00308/10).


1 Esmena 1
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa


Al punt 1


«1. Aturar l’execució del Pla de gestió d’espais natu-
rals protegits 2015-2020, fins que hi hagi un consens 
majoritari entre les entitats del sector ambiental, els 
professionals i els grups parlamentaris, cercant un nou 
enfocament que permeti modernitzar les polítiques i 
estructures de gestió del medi natural, tal i com es va 
aprovar per una Resolució del GP d’ICV-EUiA a la co-
missió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural el 15 de juliol de 2015.»


2 Esmena 2
De modificació 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa


Del punt 2


«2. Aturar la perllongada situació de pèrdua de dotaci-
ons pressupostàries i la pèrdua de recursos humans en 
les estructures de gestió actuals dels Espais Naturals 
Protegits, per tal de revertir la situació de retrocés en 
què es troben immersos.


2. El Parlament de Catalunya reprova el govern per 
la perllongada situació de pèrdua de dotacions pres-
supostàries i de recursos humans en les estructures de 
gestió actuals dels Espais Naturals Protegits, i per l’in-
compliment de la Moció 83/X del Parlament de Cata-
lunya, sobre les polítiques de conservació i gestió del 
medi natural aprovada per tots els grups de la Cambra 
el 27 de febrer de 2014.»
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3 Esmena 3
De modificació i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa


Al punt 3


«3. Mantenir la paralització de l’expedient de remoció 
dels actuals directors i responsables de parcs naturals, 
conseqüència de la relació de llocs de treball aprova-
da pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca 
Alimentació i Medi Natural, de canvi de nom, nivell 
I complement específic dels llocs de treball de «direc-
ció de parc nacional i natural», tal com recull recollia 
l’esmena presentada pel GP d’ICV-EUiA a la Moció 
215/X del Parlament de Catalunya, sobre les condici-
ons laborals, de salut i de seguretat dels treballadors.»


4 Esmena 4
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa


«4. Aprovar el Projecte de Llei de Biodiversitat i del Pa-
trimoni Natural.»


4. El Parlament reprova el Govern per l’incompliment 
del punt t de la Moció 83/X, aprovada el 27 de febrer 
de 2014 i que el comprometia a Presentar, durant el 
2014, la memòria preliminar de la llei de la biodiversi-
tat i el patrimoni natural.


Lamenta que no s’aprofitessin les dues oportunitats 
d’impulsar l’esmentada llei a partir de proposicions de 
llei presentades pel GP d’ICV-EUiA a la a la IX Legis-
latura el 7 d’abril de 2011 i a la X Legislatura el 10 de 
gener de 2013.»


Palau del Parlament, 20 de juliol de 2015


Dolors Camats i Luis Hortènsia Grau Juan
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 
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PUNT 31 | DEBAT I VOTACIÓ


Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’actuació del Departament 
d’Economia i Coneixement en el procés de 
licitació d’Aigües Ter Llobregat
Tram. 302-00309/10


Presentació
GP ICV-EUiA


Reg. 120825 / Admissió a tràmit: 


Mesa del Parlament, 14.07.2015


A la Mesa del Parlament


Dolors Camats i Luis, portaveu, Salvador Milà i Solso-
na, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a 
la Interpel·lació al Govern sobre l’actuació del Depar-
tament d’Economia i Coneixement en el procés de li-
citació d’Aigües Ter Llobregat (tram. 300-00324/10).


Moció


1) El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 


a) No recórrer en cassació contra les Sentències dic-
tades per la Secció Cinquena de la Sala contenciosa-
administrativa del Tribunal superior de Justícia de Ca-
talunya en el recursos números 14, 28 i38 de 2013 que 
declaren la nul·litat del acord d’adjudicació del con-
tracte de gestió del servei d’abastament d’aigua en al-
ta del Sistema Ter-Llobregat i a demanar-ne l’execució 
provisional prevista en l’article 91.1 de la Llei 29/1998 
reguladora de la Jurisdicció contenciosa-administrati-
va, en el cas que cap altra part intervinent interposi re-
curs de cassació contra les mateixes.


b) Assumir l’explotació i la gestió directa del servei 
per mitjà de l’Agència Catalana de l’Aigua durant el 
termini que sigui necessari per adoptar el mitjà de 
gestió directa del servei que sigui més idoni, garantint 
la plena titularitat pública del servei i la participació 
de les entitats local del àmbit territorial en que es pres-
ta el servei.


2) El Parlament de Catalunya encarrega a la Sindicatu-
ra de Comptes per tal que, de conformitat amb el pre-
vist en els articles 1 apartats 1 i 2; i 2 apartats a i f de 
la seva llei 18/2010 de 7 de juny remeti a aquest Parla-
ment un informe detallat en relació a: 


a) Els Efectes econòmics, en termes d’indemnitzaci-
ons, compensacions i costos financers que hauria d’as-
sumir la Generalitat de Catalunya en el cas que fi-
nalment s’hagin d’executar, per esdevenir fermes, les 
Sentències dictades per la Secció Cinquena de la Sa-
la contenciosa-administrativa del Tribunal superior de 


Justícia de Catalunya en el recursos números 14, 28 i 
38 de 2013 que declaren la nul·litat del acord d’adjudi-
cació del contracte de gestió del servei d’abastament 
d’aigua en alta del Sistema Ter-Llobregat.


b) La resolució interpretativa de data 5 de juliol de 
2013 dels Honorables Consellers de Territori i Soste-
nibilitat i d’Economia i Coneixement en resposta a la 
petició formulada per l’empresa ATLL Concessionària 
de la Generalitat de Catalunya, en escrit de 7 de juny 
de 2013, en relació a la resolució de l’Òrgan Adminis-
tratiu de Recursos Contractual 1/2013 de 2 de gener, 
en concret: si dita resolució interpretativa en els seus 
apartats 1; 2, a i c suposa una sobre-garantia, en ter-
mes de preveure o fer possible una major compensa-
ció que la correspondria a l’adjudicatària del contrac-
te de gestió del referit servei i als entitats financeres 
que tinguin constituïda penyora sobre els seus drets 
de crèdit front a l’administració, en relació a la que 
els correspondria aplicant les disposicions de la llei 
de contractes del sector públic, les directives europees 
sobre Contractes del sector públic i demés disposició 
aplicable, en el cas que s’hagin d’executar les Sentèn-
cies dictades per la Secció Cinquena de la Sala con-
tenciosa-administrativa del Tribunal superior de Justí-
cia de Catalunya en el recursos números 14, 28 i38 de 
2013 que declaren la nul·litat del acord d’adjudicació 
del contracte de gestió del servei d’abastament d’aigua 
en alta del Sistema Ter-Llobregat


3) El Parlament de Catalunya encarrega al Síndic de 
Greuges per tal que, de conformitat amb el previst en 
els articles 3. apartat 1 i 4. Apartats c (bona adminis-
tració), f i j de la seva llei 24/2009 de 23 de desembre, 
emeti informe sobre la resolució interpretativa de da-
ta 5 de juliol de 2013 dels Hbles. Consellers de Ter-
ritori i Sostenibilitat i d’Economia i Coneixement en 
resposta a la petició formulada per l’empresa ATLL 
Concessionària de la Generalitat de Catalunya, en es-
crit de 7 de juny de 2013, en relació a la resolució 
de l’Òrgan Administratiu de Recursos Contractual 
1/2013 de 2 de gener, en concret:  Si dita resolució in-
terpretativa en els seus apartats 1; 2, a i c suposa una 
sobre-garantia, en termes de preveure o fer possible 
una major compensació que la correspondria a l’ad-
judicatària del contracte de gestió del referit servei i 
als entitats financeres que tinguin constituïda penyora 
sobre els seus drets de crèdit front a l’administració, 
en relació a la que els correspondria aplicant les dis-
posicions de la llei de contractes del sector públic, les 
directives europees sobre Contractes del sector pú-
blic i demés disposició aplicable, en el cas que s’ha-
gin d’executar les Sentències dictades per la Secció 
Cinquena de la Sala contenciosa-administrativa del 
Tribunal superior de Justícia de Catalunya en el re-
cursos números 14, 28 i 38 de 2013 que declaren la 
nul·litat del acord d’adjudicació del contracte de ges-
tió del servei d’abastament d’aigua en alta del Sistema 
Ter-Llobregat
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4) El Parlament de Catalunya censura l’actuació que 
han tingut tant les Conselleries de Territori i Sosteni-
bilitat com la d’Economia i Coneixement en la prepa-
ració, tramitació, adjudicació, interpretació i demés ac-
tuacions posteriors del contracte de gestió del servei 
d’abastament d’aigua en alta del Sistema Ter-Llobregat.


Palau del Parlament, 8 de juliol de 2015


Dolors Camats i Luis Salvador Milà i Solsona
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 


Esmenes presentades
Reg. 121141 / Admissió a tràmit: 


Presidència del Parlament: 21.07.2015 


Esmenes presentades pel GP ERC (reg. 121141)


A la Mesa del Parlament


Marta Rovira i Vergés, portaveu, Marc Sanglas i Al-
cantarilla, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, d’acord amb el que esta-


bleix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre l’actuació del Depar-
tament d’Economia i Coneixement en el procés de li-
citació d’Aigües Ter Llobregat (tram. 302-00309/10).


1 Esmena 1
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Del punt 1.b


«1.b. Un cop finalitzats de manera ferma els proces-
sos judicials existents pel que fa a l’adjudicació, i a la 
vista de la sentència o sentències, dur a terme les ac-
cions necessàries per assumir l’explotació i la gestió 
directa del servei d’aigües Ter-Llobregat, garantint la 
plena titularitat pública del servei i la participació de 
les entitats locals de l’àmbit territorial en què presta el 
servei.»


Palau del Parlament, 20 de juliol de 2015


Marta Rovira i Vergés Marc Sanglas i Alcantarilla
Portaveu GP ERC  Diputat GP ERC 
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PUNT 32 | DEBAT I VOTACIÓ


Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el procés d’adjudicació d’Aigües 
Ter Llobregat i la repercussió en les finances 
de la Generalitat
Tram. 302-00310/10


Presentació
GP C’s


Reg. 120826 / Admissió a tràmit: 


Mesa del Parlament, 14.07.2015


A la Mesa del Parlament


Albert Rivera Díaz, president, José Manuel Villegas 
Pérez, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent moció, sub-
següent a la Interpel·lació al Govern sobre el procés 
d’adjudicació d’Aigües Ter Llobregat i la repercussió 
en les finances de la Generalitat (tram. 300-00328/10).


Moció


1. El Parlament de Catalunya reprova el Conseller 
d’Economia i Coneixement, Honorable Sr. Andreu 
Mas-Colell, per la gestió de tot el procediment de lici-
tació i adjudicació d’Aigües Ter-Llobregat.


2. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la 
Generalitat a comparèixer, abans de finalitzar l’actu-
al període de sessions i en sessió extraordinària de la 
Comissió d’Economia i Finances, i donar explicacions 
sobre:


a) L’import que el Govern haurà de pagar a Acciona, 
SA, per l’anul·lació de l’adjudicació de la gestió d’Ai-
gües Ter-Llobregat.


b) Com i quan pensa el Govern pagar la indemnització 
milionària a Acciona, SA, per l’anul·lació de l’adjudi-
cació de la gestió d’Aigües Ter-Llobregat.


c) Els acords signats pel Govern per a pagar aquesta 
indemnització a Acciona, SA, en conceptes com ara 
lucre cessant, costos financers o inversions realitzades.


d) Si ha procedit l’empresa concessionària de la gestió 
d’Aigües Ter-Llobregat a pagar el 4% de la concessió 
de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes 
Jurídics Documentals, i que contempla expressament 
el propi plec de clàusules administratives de la conces-
sió, i que suposa uns 40 M€.


e) Les mesures que pensa prendre el Govern per a 
compensar econòmicament als Ajuntaments afectats 
per la suspensió de l’adjudicació de la gestió d’aigua 
en alta de la xarxa de proveïment Ter-Llobregat a l’em-
presa Acciona, els quals es poden veure afectats per 
conceptes com inversions en infraestructures de gestió 
de l’aigua en baixa realitzades, augment del cànon de 
l’aigua o venda d’actius públics municipals


3. Encarregar una auditoria externa independent que 
quantifiqui els riscos econòmics que afrontaria la Ge-
neralitat si es confirma la darrera sentència del TSJC, 
que declara nul el procés d’adjudicació d’Aigües Ter-
Llobregat.


Palau del Parlament, 8 de juliol de 2015


Albert Rivera Díaz José Manuel Villegas Pérez
President GP C’s Diputat GP C’s
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PUNT 33 | DEBAT I VOTACIÓ


Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les prioritats de l’acció del Govern
Tram. 302-00311/10


Presentació
GP PPC


Reg. 120863 / Admissió a tràmit: 


Mesa del Parlament, 14.07.2015


A la Mesa del Parlament


Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 139 del Reglament del Par-
lament, presenta la següent moció, subsegüent a la 
Interpel·lació al Govern sobre les prioritats de l’acció 
del Govern (tram. 300-00329/10).


Moció


1. El Parlament de Catalunya constata que els quasi 
tres anys d’aquesta X Legislatura el Govern de la Ge-
neralitat ha centrat els seus esforços en accions que no 
han estat la lluita contra la crisi i els seus efectes, la ge-
neració de llocs de treball i oportunitats pels catalans, 
així com prendre mesures per pal·liar les conseqüènci-
es que la crisi ha generat en la societat.


2. El Parlament de Catalunya manifesta que la inesta-
bilitat política a la que ha sotmès el Govern als cata-
lans ha generat frustració, desafecció i esgotament en 
la societat, condemnant-la a una paràlisi que lastra les 
opcions de consolidació de la recuperació.


3. El Parlament de Catalunya considera que els en-
frontaments i la manca de voluntat del Govern de la 
Generalitat d’entendre’s amb el Govern d’Espanya ha 
dificultat la cooperació i la recerca de sinergies con-
juntes per a treballar en un objectiu comú, la sortida 
de la crisi.


4. El Parlament de Catalunya manifesta que el Govern 
de la Generalitat encara està a temps de modificar les 
seves prioritats i que és necessari que l’acció de go-
vern, en el que resta de legislatura, es centri en les au-
tèntiques prioritats dels catalans.


5. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 


a. Centrar tota la seva atenció i esforços en lluitar per 
superar la crisi econòmica i els seus efectes per tal de 
generar llocs de treball i oportunitats.


b. Comprometre’s amb l’estabilitat política i crear un 
marc propici per la recuperació de la confiança de la 
societat en les institucions.


c. Crear un clima de cooperació amb el govern de l’Es-
tat i les administracions locals amb l’objectiu priorita-
ri de restablir els mecanismes de cooperació política.


d. Negociar de forma lleial amb el Govern de l’Estat, i 
en el marc del Consell de Política Fiscal i Financera de 
les Comunitats Autònomes, una revisió del model de 
finançament sota els principis d’ordinalitat, solidaritat, 
subsidiarietat i lleialtat institucional.


e. Complir la legislació vigent pel que fa als terminis 
de pagament de les administracions públiques i a mi-
llorar-los a PIMEs i autònoms fent efectius els paga-
ments en un termini no superior a 30 dies.


f. Presentar el projecte de llei de pressupostos de la 
Generalitat per l’any 2016, d’acord amb el termini que 
estableix la Llei de Finances Públiques de Catalunya 
per tal de donar confiança a creditors, proveïdors, tre-
balladors públics i al conjunt dels ciutadans com en 
tant que beneficiaris de l’acció de l’administració.


g. Crear un marc d’estabilitat i disciplina en la despesa 
que garanteixi la viabilitat i la sostenibilitat de les fi-
nances públiques.


h. Reforçar les polítiques de recuperació de l’ocupació 
com a millor eina de lluita contra la pobresa i la desi-
gualtat, sense oblidar les accions pal·liatives.


i. Incloure en els pressupostos de la Generalitat per 
l’any 2016 les dotacions pressupostàries necessàries 
que facin possible incrementar la inversió en equipa-
ments educatius i la finalització dels equipaments en 
construcció i compromesos amb la comunitat educa-
tiva i el món local.


j. Suprimir els barracons a les escoles catalanes de tal 
forma que en dos anys no hi hagin cap barracó en els 
centres educatius sostinguts amb fons públics substitu-
int-los amb instal·lacions dignes.


k. Implantar en l’educació sostinguda amb fons pú-
blics el trilingüisme, garantint que català i castellà tin-
guin la mateixa presència.


l. Oferir, en el curs 2015-2016, el castellà com a llen-
gua vehicular en els centres sostinguts amb fons pú-
blics eliminant, en qualsevol cas, l’atenció lingüística 
individualitzada en castellà.


m. Donar puntual compliment als compromisos de pa-
gament de la factura farmacèutica a les oficines de far-
màcia de Catalunya i transferir en temps i forma les 
aportacions del govern de l’Estat realitza a la Genera-
litat per poder realitzar els pagaments a les farmàcies 
catalanes i saldar el deute pendent.


n. Crear un servei específic d’atenció i assessorament a 
les famílies, als treballadors i als empresaris, destinat 
a promoure mesures de conciliació de la vida laboral 
amb la vida familiar en l’entorn empresarial.


o. Eixugar el deute amb les empreses i entitats del Ter-
cer Sector que gestionen serveis públics d’atenció a les 
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persones tot incloent-les en el proper Pla de Proveïdors 
i articular, amb caràcter urgent, un pla de retorn del 
deute concret amb les entitats del Tercer pel que fa a 
subvencions, concerts, contractes i convenis tot prio-
ritzant en el pagament del Fons de Liquiditat Autonò-
mic corresponent a Catalunya, el pagament a empre-
ses i entitats del Tercer Sector Social.


p. Desplegar en la seva totalitat la legislació social 
de Catalunya mitjançant el desplegament de la Llei 
de Serveis Socials mitjançant l’aprovació d’una nova 
cartera de serveis i un model concertació, ràtios, fun-
cions i coordinació dels professionals adaptats a les 
actuals necessitats socials; el desplegament amb re-
cursos suficients la Llei de la Infància i Adolescència 
establint, en el marc del Pacte de la Infància, els re-
cursos econòmics per la seva implementació i el ple 
compliment de la Llei de Prestacions Socials de Ca-
ràcter Econòmic.


q. Reforçar la xarxa de serveis socials bàsics de cara 
a millorar la capacitat d’intervenció social dels serveis 
socials d’atenció primària i atendre a la saturació en 
l’atenció que pateixen els Serveis Socials municipals.


r. Presentar, durant el proper període de sessions, un 
paquet de mesures legislatives que inclogui almenys: 


i. Una reforma fiscal que redueixi els trams de la quota 
autonòmica de l’IRPF harmonitzant-los amb els esta-
tals i a reduir els tipus impositius.


ii. La reforma de l’administració de la Generalitat de 
Catalunya per tal de completar els processos de sim-
plificació i reducció de les càrregues administratives i 
garantir la transparència en la gestió pública.


iii. Un projecte de llei de suport a l’emprenedoria i 
l’autoocupació.


iv. La reforma de la Llei de suport a les famílies per 
tal de millorar el suport a les famílies, en especial a 
les nombroses.


v. La reforma de la Renda Mínima d’Inserció per ga-
rantir el dret subjectiu a la percepció i recuperar la 
universalitat per a tots aquells que compleixin els re-
quisits establerts.


vi. Modificar la Llei d’educació de Catalunya per ga-
rantir el castellà com a llengua vehicular i suprimir 
l’atenció lingüística individualitzada en castellà.


Palau del Parlament, 9 de juliol de 2015


Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu GP PPC
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PUNT 34 | DEBAT I VOTACIÓ


Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les mesures per a fomentar la 
participació democràtica, l’accessibilitat i la 
simplificació de processos en les eleccions 
al Parlament
Tram. 302-00312/10


Presentació
GP ERC


Reg. 120866 / Admissió a tràmit: 


Mesa del Parlament, 14.07.2015


A la Mesa del Parlament


Marta Rovira i Vergés, portaveu, Roger Torrent i Ra-
mió, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern 
sobre les mesures per a fomentar la participació demo-
cràtica, l’accessibilitat i la simplificació de processos 
en les eleccions al Parlament (tram. 300-00327/10).


Moció


En els darrers mesos, el Parlament de Catalunya ha 
treballat, a través d’una ponència conjunta, en una pro-
posició de llei electoral. El document, si bé no concre-
ta un sistema electoral nou, incorpora tot un seguit de 
mesures destinades a millorar la qualitat democràti-
ca, la promoció de la participació electoral, la reducció 
de despesa i la simplificació de processos. Tot plegat, 
amb la voluntat compartida d’afrontar i lluitar contra 
la desafecció política.


Això no obstant, sembla poc probable que aquest text 
pugui ser aprovat amb prou marge com perquè pugui 
ser aplicat a les properes eleccions previstes (que no 
convocades formalment) per al proper 27 de setembre. 
Per tant, hi haurà aspectes que no podran ser imple-
mentats immediatament i, això no obstant, represen-
tarien millores significatives en l’àmbit de l’accessi-
bilitat, la informació en els mitjans de comunicació 
públics i la reducció de la despesa electoral, per posar 
alguns exemples. En bona part, es tracta d’elements 
que, tot i no disposar de llei específica, es poden pre-
veure en el decret de convocatòria de les eleccions i en 
tot cas, poden ser impulsats pel departament de Go-
vernació de la Generalitat de Catalunya.


Per tots aquests motius, es proposa al Ple del Parla-
ment l’adopció dels següents acords: 


En allò que fa referència al vot exterior, el Parlament 
de Catalunya insta el Departament de Governació de 
la Generalitat de Catalunya a: 


1. Instar novament, al Govern de l’Estat, que elimini la 
disposició del vot pregat per als residents a l’exterior, 
donat que es tracta d’un instrument que atempta contra 
els més elementals drets electorals.


2. Impulsar, a través de tots els mitjans al seu abast, 
una campanya divulgativa dirigida als/a les catalans/
es residents a l’estranger per tal d’informar dels pas-
sos necessaris per exercir el dret de vot en les prope-
res eleccions al Parlament de Catalunya, especialment 
en allò que fa referència a la necessitat d’inscriure’s al 
ERTA (registre de residència temporal).


3. Posar a disposició dels catalans residents a l’estran-
ger un telèfon i una adreça electrònica on es puguin in-
formar directament dels seus drets democràtics i com 
exercir-los.


En allò que fa referència a la necessitat de garantir, a 
través de les següents mesures, que les persones amb 
discapacitat puguin gaudir, en condicions d’igualtat i 
no discriminació, del dret de participació política i pu-
guin exercir el dret de sufragi actiu i passiu en con-
dicions d’igualtat amb el conjunt de la ciutadania, el 
Parlament de Catalunya insta el Departament de Go-
vernació de la Generalitat a impulsar, com a mínim, 
les següents mesures: 


4. Garantir l’accessibilitat dels locals i meses electorals.


5. Assegurar l’accés en condicions d’igualtat a la infor-
mació electoral de caràcter institucional, tan d’aquella 
que faciliti el Departament de Governació com de les 
diferents juntes electorals.


6. Imprimir sobres de vot amb Braille per als electors 
amb discapacitat visual i sordceguesa. La preparació 
del vot accessible es facilitarà amb la sol·licitud prèvia 
de les persones amb discapacitat visual i sordceguesa.


7. Valorar la inclusió d’un codi QR a cada papereta 
electoral que permeti, mitjançant un lector o un telè-
fon mòbil adaptat, la seva lectura i per tant l’accés al 
contingut de les paperetes amb llistes tancades.


8. Avaluar l’accés en condicions d’igualtat als càrrecs 
de president o vocal de les meses electorals, posant a 
la seva disposició les adaptacions, ajudes tècniques i 
de suport necessaris.


9. Difondre, a través de campanyes institucionals als 
mitjans de comunicació públics i/o privats, portals 
d’internet, xarxes socials i seus administratives, infor-
mació detallada adreçada a l’electorat amb discapaci-
tat visual i sordceguesa sobre l’exercici dels seus drets


10. Promoure entre els partits polítics, coalicions elec-
torals i/o agrupacions d’electors/es l’accessibilitat dels 
programes i informacions electorals, ja sigui a través 
del Braille, lletra ampliada, lectura fàcil, llengua de 
signes o en suport sonor i/o electrònic.


En allò que fa referència a la transparència i publicitat 
electoral, el Parlament de Catalunya insta al Govern 
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de la Generalitat a incentivar als partits polítics, coa-
licions electorals i/o agrupacions d’electors/es per tal 
que: 


11. Facilitin la superació del sistema de blocs electo-
rals en els mitjans de comunicació públics amb l’ob-
jectiu que prevalgui, per sobre de qualsevol altra con-
sideració, el criteri d’interès informatiu en la selecció 
i elaboració de les informacions relacionades amb la 
campanya electoral, alhora que es preserven els prin-
cipis de neutralitat, veracitat, objectivitat i pluralitat 
política, d’acord amb allò que estableix l’article 43.3. 
de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.


12. Promoguin un acord amb tots els mitjans de co-
municació per tal que tots els sondejos electorals i en-
questes que es puguin publicar des de la convocatòria 
d’eleccions fins al darrer dia permès per publicar-les, 
explicitin tota la informació tècnica així com la meto-
dologia emprada per elaborar-les.


13. Garanteixin que, en cap cas, es limitarà l’accés 
dels mitjans de comunicació en els actes electorals que 
diguin a terme, ni s’imposaran imatges o talls de veu 
pregravats.


En allò que fa referència a la transparència i publicitat 
electoral, el Parlament de Catalunya insta el Govern 
de la Generalitat a: 


14. Encomanar al Consell de l’Audiovisual de Cata-
lunya l’elaboració d’un informe diari sobre la presèn-
cia de cadascuna de les candidatures i/o partits en tots 
els mitjans de comunicació, ja siguin públics o privats. 
Aquest informe serà públic i es donarà a conèixer, di-
àriament, a través del portal web del CAC i inclourà, 
com a mínim, el temps, els horaris d’emissió i l’ac-
tivitat recollida per a cadascuna de les candidatures 
i/o partits. L’informe també abastarà el període trans-
corregut entre la convocatòria i l’inici de la campanya 
electoral, si bé en aquest cas tindrà una periodicitat 
setmanal.


15. Encarregar al Consell de l’Audiovisual de Catalu-
nya un informe qualitatiu sobre la informació propor-
cionada, durant la campanya electoral, per part dels 
mitjans de comunicació públics i privats, incidint es-
pecialment en el principi de l’interès informatiu i el 
respecte al pluralisme polític. Aquest informe s’elabo-
rarà a la meitat i al final de la campanya electoral i es 
donarà a conèixer, com a mínim, a través del portal 
web del CAC de forma puntual.


Finalment, en allò que fa referència a la reducció de 
les despeses electorals, el Parlament de Catalunya ins-
ta el Departament de Governació a: 


16. Impulsar, com a mínim amb els partits polítics amb 
representació parlamentària, un acord per efectuar un 
mailing conjunt. Aquesta única tramesa ha d’incloure 
un full de propaganda electoral de cada candidatura, 
un sobre de votació i una papereta de cadascuna de 


les candidatures que haguessin obtingut representació 
parlamentària i que concorrin a les citades eleccions.


17. Donar compte, de forma periòdica, sobre les mesu-
res incloses en aquesta moció o aquelles altres que es 
puguin impulsar en allò que fa referència a l’accessibi-
litat i la participació electoral, l’estalvi de la despesa i 
la millora de la transparència i la informació.


Palau del Parlament, 9 de juliol de 2015


Marta Rovira i Vergés Roger Torrent i Ramió
Portaveu GP ERC Diputat GP ERC


Esmenes presentades
Reg. 121204, 121209, 121212 / Admissió a 


tràmit: Presidència del Parlament: 21.07.2015 


Esmenes presentades pel GP SOC (reg. 121204)


A la Mesa del Parlament


Maurici Lucena i Betriu, portaveu, David Pérez Ibáñez, 
diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableix l’article 139 del Reglament del Parla-
ment, presenten les següents esmenes a la Moció sub-
següent a la interpel·lació al Govern sobre les mesures 
per a fomentar la participació democràtica, l’accessibi-
litat i la simplificació de processos en les eleccions al 
Parlament (tram. 302-00312/10)


1 Esmena 1
D’addició
GP Socialista


S’addiciona un punt 3 bis, amb la redacció següent: 


«3 bis. Els ajuntaments i els consolats estaran obligats 
a mantenir un servei de consulta del cens electoral vi-
gent durant el termini de 8 dies comptats a partir del 
sisè dia posterior a la convocatòria de les eleccions»


2 Esmena 2
D’addició


S’addiciona un incís al punt 6, amb la redacció se-
güent: 


«6. Imprimir sobres i paperetes de vot amb Braille per 
als electors [...]»


3 Esmena 3
D’addició
GP Socialista


S’addiciona un punt 10 bis, amb la redacció següent: 


«10 bis. Avaluar la possibilitat que es pugui garantir a 
les persones amb discapacitat psíquica els drets polí-
tics i la possibilitat de gaudir dels mateixos en igual-
tat de condicions que la resta de la ciutadania. Per tal 
de garantir aquest dret, l’Administració electoral resta 
subjecte a les obligacions i garanties establertes en la 
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Convenció de Nova York sobre els drets de les persones 
amb discapacitat, de 13 de desembre de 2006.»


4 Esmena 4
D’addició
GP Socialista


S’addiciona un punt 10 ter, amb la redacció següent: 


«10 ter. Facilitar a les persones amb discapacitat físi-
ca transport gratuït adaptat per a accedir als col·legis 
electorals.»


Palau del Parlament, 21 de juliol de 2015


Maurici Lucena i Betriu David Pérez Ibáñez
Portaveu GP SOC Diputat GP SOC 


Esmenes presentades pel GP ICV-EUiA (reg. 121209)


A la Mesa del Parlament


Dolors Camats i Luis, portaveu, Jaume Bosch i Mes-
tres, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les me-
sures per a fomentar la participació democràtica, l’ac-
cessibilitat i la simplificació de processos en les elecci-
ons al Parlament (tram. 302-00312/10).


1 Esmena 1
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa


D’addició a continuació de l’apartat 17


«En allò que fa referència al paper dels mitjans públics 
de comunicació durant la propera campanya electoral, 
en la que es presentaran set candidatures amb repre-
sentació parlamentària (CDC-ERC, PSC, PP, Catalu-
nya sí que es pot, UDC, Cs i CUP), el Parlament re-
comana al Consell de l’Audiovisual de Catalunya i al 
Consell de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals: 


»18. Atès que les properes eleccions al Parlament de 
Catalunya són qualificades segons les diferents forces 
polítiques com a plebiscitàries, constituents o autonò-
miques, els mitjans públics garantiran la més estricta 
neutralitat per tal d’evitar que els mitjans es decantin 
per alguna d’aquestes opcions.


»19. En relació als debats electorals es garantirà el 
màxim número possible de debats, entre ells el tradici-
onal dels caps de llista i també els territorials o secto-
rials entre candidats i candidates, mantenint el format 
d’anteriors campanyes que estructuraven el debat per 
temes, assegurant, en tot cas, que totes les candidatu-


res puguin expressar el seu posicionament sobre el fu-
tur polític de Catalunya, les polítiques a aplicar da-
vant la crisi econòmica, la lluita contra la corrupció, 
i les propostes programàtiques de cada candidatura.


»20. Atès que una de les candidatures ha fet públic que 
el seu candidat a la Presidència de la Generalitat no 
és cap de llista per cap circumscripció, i que aquest 
candidat és l’actual President de la Generalitat, és im-
prescindible que a més dels debats de caps de llista i de 
diversos candidats o candidates esmentats en el punt 
anterior, se’n celebri un entre els candidats o candi-
dates a presidir la Generalitat, com a garantia de la 
màxima informació a la ciutadania i en aplicació del 
principi de l’interès informatiu.


»21. Cal garantir el manteniment de les píndoles in-
formatives, que han existit en darreres conteses electo-
rals, relatives a les propostes programàtiques sectori-
als de cada candidatura.


»22. Cal que els mitjans públics, analitzin, amb criteri 
periodístic, el grau de compliment dels compromisos 
electorals contrets per les candidatures que es van pre-
sentar l’any 2012, tal com demanava la ILP per una 
Llei electoral catalana.»


Palau del Parlament, 21 de juliol de 2015


Dolors Camats i Luis Jaume Bosch i Mestres
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA


Esmenes presentades pel GP CiU (reg. 121212)


A la Mesa del Parlament


Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre les mesures per a fomentar la 
participació democràtica, l’accessibilitat i la simplifi-
cació de processos en les eleccions al Parlament (tram. 
302-00312/10).


1 Esmena 1
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 5


«5. Assegurar l’accés en condicions d’igualtat a la in-
formació electoral de caràcter institucional que faciliti 
el Departament de Governació i instar a les diferents 
juntes electorals a seguir el mateix criteri.»
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2 Esmena 2
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 6


«6. Imprimir material en Braille que permeti el vot ac-
cessible als electors amb discapacitat visual i sordce-
guesa. La preparació del vot accessible es facilitarà 
amb la sol·licitud prèvia de les persones amb discapa-
citat visual i sordceguesa.»


Palau del Parlament, 21 de juliol de 2015


Jordi Turull i Negre
Portaveu GP CiU
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