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i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 268, 18; esmenes: BOPC 305, 36).
2. Proposta de resolució sobre les àrees de millora empresarial (BID). Tram. 25000784/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de resolució
i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 305, 53; esmenes: BOPC 347, 12).
3. Proposta de resolució de suport al desenvolupament de l’energia eòlica i fotovoltaica. Tram. 250-00793/11. Jordi Munell i Garcia, del Grup Parlamentari de Junts pel
Sí, Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista, Marc Vidal i Pou, del Grup
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4. Proposta de resolució sobre el subministrament elèctric a la Torre de Cabdella.
Tram. 250-00832/11. Jordi Munell i Garcia, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Joan
García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans, Alícia Romero Llano, del Grup
Parlamentari Socialista, Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que
es Pot, Albert Botran i Pahissa, del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació (text presentat: BOPC 327, 39).
5. Proposta de resolució sobre la política energètica. Tram. 250-00880/11. Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació (text presentat: BOPC 345, 36).
6. Proposta de resolució sobre la retirada de les línies d’alta tensió de Nou Barris, a
Barcelona. Tram. 250-00891/11. Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació
(text presentat: BOPC 352, 35).
7. Proposta de resolució sobre l’informe «The EU Regional Competitiveness Index
2016». Tram. 250-00897/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la
Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 352, 41;
esmenes: BOPC 386, 12).
8. Proposta de resolució sobre la promoció del turisme familiar. Tram. 250-00916/11.
Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les
esmenes presentades (text presentat: BOPC 364, 19; esmenes: BOPC 397, 11).
9. Proposta de resolució sobre la defensa dels consumidors davant els incompliments
del servei de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i de Transports Metropolitans
de Barcelona. Tram. 250-00918/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació
(text presentat: BOPC 364, 21).
10. Proposta de resolució sobre l’accés a la universitat dels estudiants que pertanyen
a col·lectius amb risc d’exclusió social. Tram. 250-00926/11. Grup Parlamentari de
Junts pel Sí. Debat i votació (text presentat: BOPC 364, 32).
11. Proposta de resolució sobre l’eliminació de la violència a la universitat. Tram. 25000950/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de resolució
i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 378, 25; esmenes: BOPC 410, 11).
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Punt 1 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes
presentades
Proposta de resolució sobre la regulació de l’economia col·laborativa
250-00687/11
PRESENTACIÓ: GP C’S
Reg. 42005 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2016

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Joan García González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la regulació de
l’economia col·laborativa, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Empresa i Coneixement, amb el text següent:
Exposició de motius

L’economia col·laborativa és un dels resultats sorgits del nou paradigma tecnològic nascut de l’aparició d’Internet. De fet, el naixement d’Internet va suposar al seu
moment l’inici de canvis que han anat més enllà dels tecnològics, per transformar-se
en una realitat cultural i social, una nova manera d’entendre en horitzontal les relacions de tot tipus, també les dels consumidors amb els serveis consumits, generant-se noves oportunitats, en aquest cas, de negoci.
Aquestes oportunitats s’han aprofitat per part del món empresarial i han fet que
avui ens trobem que aquestes arriben a competir amb models de negocis ja existents, consolidats i en molts casos, també fonts d’innovació.
Les noves formes d’economia col·laborativa plantegen clars reptes als marcs normatius ja existents, uns reptes que transformats en dubtes generen incertesa i certs
greuges comparatius que han de ser afrontats amb agilitat i flexibilitat.
Avui dia l’economia col·laborativa és encara poc important en termes absoluts,
però està creixent ràpidament i guanyant quotes importants de mercat en alguns
sectors.
La necessitat de regulació és evident i, per tant, creiem que és ara, en ple creixement d’aquest model de negoci, quan el Govern de la Generalitat ha de prendre
les iniciatives de regulació que la societat catalana i en especial el món empresarial,
estan esperant.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat de Catalunya a:
Elaborar i presentar al Parlament de Catalunya les conclusions dels treballs preparatoris sobre la regulació de l’economia col·laborativa que sembla estar duent a
terme la Comissió Interdepartamental de l’Economia Col·laborativa, seguint les propostes presentades al document «Una agenda europea per la economia col·laborativa» del 2 de juny de 2016 de la Comissió Europea al Parlament Europeu, al Consell,
al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regions, abans de març
de 2017.
Palau del Parlament, 15 de novembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Joan García González, diputat, GP C’s
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ESMENES PRESENTADES
Reg. 46585 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEC, 17.01.2017
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 46585)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació

Presentar al Parlament de Catalunya les conclusions de la Comissió Interdepartamental de l’Economia Col·laborativa sobre la regulació de l’economia col·laborativa el segon semestre de 2017.
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Punt 2 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes
presentades
Proposta de resolució sobre les àrees de millora empresarial (BID)
250-00784/11
PRESENTACIÓ: GP C’S
Reg. 47108 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2017

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup
Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre els Bussiness Improvement Districts (BID), per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Empresa i Coneixement, amb el text següent:
Exposició de motius

En els darrers anys, múltiples factors han minvat la competitivitat del teixit empresarial. El sector del comerç, degut a anys de descens del consum, es troba en
l’actualitat en un procés de necessària reestructuració. Així, hem pogut veure com
els indicadors de fracàs empresarial han estat elevats també en aquest sector tant a
Catalunya com a la resta d’Espanya.
Tot i que els indicadors del últims mesos tendeixen a ser una mica millors, fenòmens com el comerç on-line o la capacitat de comunicació de les grans organitzacions comercials, fa que les pimes i autònoms dedicats al comerç tinguin molt difícil
la seva subsistència. Per això el sector té la necessitat de reinventar-se i de buscar
noves fórmules de gestió que les facin més competitives.
A països com Canadà, Regne Unit o Alemanya, trobem exemples de noves estructures de gestió empresarial concentrades en zones determinades, els Bussiness
Improvement Districts (BID) o Àrees de Promoció de l’Economia Urbana (APEU).
Entitats jurídiques amb un acord de col·laboració per mitjà del qual l’Administració i
la comunitat empresarial d’una localitat poden dur a terme programes en benefici de
la comunitat local. Fórmules d’organització publico-privada que tenint en compte la
recuperació d’alguns índexs al sector com el de l’atur, creiem que s’han d’impulsar
per tal d’ajudar als comerciants a donar un valor afegit als seus negocis i millorar
així la seva competitivitat.
Per tot això és necessari obrir un debat seriós sobre la implantació dels BID
adaptada a la realitat de Catalunya i del conjunt d’Espanya, amb l’objectiu de donar
eines als comerciants perquè puguin competir en igualtat de condicions i que reverteixi en un millor servei per al consumidor.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a
1. Constituir una Taula de Treball específica formada per entitats municipalistes,
patronals, sindicats i organitzacions més representatives del sector del comerç amb
l’objectiu de realitzar aportacions consensuades per la regulació dels BID, fomentant la coordinació entre administracions per tal de treballar un encaix legal amb
les normatives vigents i consensuar possibles modificacions que s’hagin d’efectuar
a la normativa bàsica estatal de l’àmbit comercial, així com a la normativa d’àmbit
local aplicable.
2. Convocar la Taula de Treball per la regulació dels BID en un període màxim
de sis mesos des de l’aprovació d’aquesta proposta de resolució.
Palau del Parlament, 9 de gener de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu¸Laura Vílchez Sánchez, diputada, GP C’s
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ESMENES PRESENTADES
Reg. 52187 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEC, 28.02.2017
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 52187)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
D’addició al punt 1

1. Constituir i convocar una Taula de Treball específica formada per entitats municipalistes, patronals, sindicats i organitzacions més representatives del sector del
comerç amb l’objectiu de realitzar aportacions consensuades per la regulació dels
BID, fomentant la coordinació entre administracions per tal de treballar un encaix
legal amb les normatives vigents i consensuar possibles modificacions que s’hagin
d’efectuar a la normativa bàsica estatal de l’àmbit comercial, així com a la normativa d’àmbit local aplicable, una vegada aprovada la Llei de comerç, serveis i fires.
Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De supressió del punt 2

2. Convocar la Taula de Treball per la regulació dels BID en un període màxim
de sis mesos des de l’aprovació d’aquesta proposta de resolució.
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Punt 3 | Debat i votació
Proposta de resolució de suport al desenvolupament de l’energia
eòlica i fotovoltaica
250-00793/11
PRESENTACIÓ: JORDI MUNELL I GARCIA, DEL GP JS, ALÍCIA ROMERO
LLANO, DEL GP SOC, MARC VIDAL I POU, DEL GP CSP; PORTAVEUS A LA
CEC. GP PPC
Reg. 47621 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2017

A la Mesa del Parlament

Jordi Munell i Garcia, portaveu a la Comissió d’Empresa i Coneixement del
Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Alícia Romero Llano, portaveu a la Comissió
d’Empresa i Coneixement del Grup Parlamentari Socialista, Marc Vidal i Pou, portaveu a la Comissió d’Empresa i Coneixement del Grup Parlamentari de Catalunya
Sí que es Pot, Alejandro Fernández Álvarez, portaveu del Grup Parlamentari del
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució de suport al desenvolupament de l’energia eòlica i fotovoltaica, per tal que sigui substanciada davant la
Comissió d’Empresa i Coneixement, amb el text següent:
Exposició de motius

L’energia eòlica i l’energia solar fotovoltaica són fonts gratuïtes i inesgotables
d’energia elèctrica renovable. A diferència dels combustibles fòssils com el carbó,
el gas o el petroli, que són recursos finits i suposen un gran cost mediambiental ja
des de llur extracció, els aerogeneradors i les plaques solars aprofiten un subministrament il·limitat d’energia cinètica i fotoelèctrica en forma de vent i radiació solar.
L’addició de l’energia eòlica i solar al mix energètic:
– Diversifica el subministrament d’energia.
– Redueix la dependència dels combustibles importats.
– Estabilitza el preu de l’electricitat, reduint la vulnerabilitat als pics de preus i
les interrupcions i reforçant la seguretat del nostre subministrament energètic.
La inversió en l’energia eòlica i solar fotovoltaica no comporta només un mix
elèctric més autòcton i net, reducció d’emissions i menys dependència energètica.
També contribueix amb força a la creació de poder tecnològic i industrial, així
com generació de llocs de treball i augment dels ingressos locals.
Ara bé, a partir del 2013, es va produir una frenada en sec de la instal·lació de
nova capacitat de generació eòlica i fotovoltaica, a Catalunya no s’ha posat en servei cap nou parc eòlic des de finals de 2012 ni tampoc cap instal·lació solar al terra.
La paralització de la indústria eòlica i fotovoltaica pot comprometre el compliment dels objectius climàtics i energètics acordats per la Unió Europea per l’any
2020, amb la possibilitat d’imposició d’una multa per part de la Comissió Europea.
Efectivament, a partir de les consideracions (8) i (9) del seu Preàmbul, l’article 3
de la Directiva 2009/28/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’abril de
2009, de foment de l’ús de l’energia procedent de fonts renovable, s’imposa als Estats membres objectius globals nacionals obligatoris, amb la finalitat que, el 2020,
es faci efectiu l’objectiu que, com a mínim, el 20% del consum final brut d’energia
de la Unió Europea provingui de fonts renovables.
A aquests efectes, l’Annex 1.A de la Directiva estableix els objectius globals a
assolir el 2020.
La reactivació i creixement de la indústria a Catalunya requereix poder disposar
d’una legislació que permeti desenvolupar projectes de més de 10 MW, així com,
disposar d’emplaçaments amb un recurs eòlic que faci rendibles aquests projectes
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només amb els ingressos procedents de la venda de l’electricitat al preu del mercat,
sense incentius.
Pel que fa a la reactivació de projectes solars fotovoltaics que es puguin implementar en el terra, aportant potències superiors a 3 MW requereix de replantejar
les obligacions dels usos del sòl al que aquests es veuen sotmesos per a poder ser
autoritzats respectant sempre els requeriments ambientals i les figures de protecció
del sol existents.
Per aquests motius, presenta la següent:
Proposta de resolució

Primer: El Parlament de Catalunya manifesta el seu suport al desenvolupament
de l’energia eòlica i fotovoltaica donat que, d’entre les noves energies renovables, són
les tecnologies més madures, tant tecnològicament com econòmica, i es per això que
Segon: El Parlament de Catalunya insta el govern de la Generalitat a:
a. Realitzar les modificacions necessàries de la legislació catalana per tal que es
permeti desenvolupar nous projectes de parcs eòlics de més de 10 MW.
b. Realitzar les modificacions necessàries de la legislació catalana per reduir els
costos d’implantació de l’energia fotovoltaica a terra i permetre així que part de les
noves instal·lacions solars que surtin a subhasta es puguin implementar a Catalunya.
c. Crear una comissió de treball en la qual participin els òrgans i els organismes
dels diferents Departaments de la Generalitat més involucrats en la tramitació dels
parcs eòlics i parcs fotovoltaics al terra - energia, medi ambient i urbanisme i altres
entitats representatives del sector amb la finalitat de:
1. Estudiar i determinar totes aquelles actuacions que siguin necessàries per a fer
possible assolir els objectius de capacitat de generació d’electricitat d’origen eòlic i
fotovoltaic establertes en el Pla Nacional per la Transició Energètica.
2. Revisar el sistema de tramitació actual, i fer les millores que s’escaiguin com
la inclusió de protocols d’actuació per resoldre traves administratives i l’establiment
de terminis raonables en les diverses fases de la tramitació per tal d’agilitar-la.
3. Coordinar amb REE la planificació de la connexió dels objectius de potència
eòlica i fotovoltaica que es determini pels anys 2020 i 2030.
d. Preveure els mecanismes necessaris perquè es pugui seguir, coordinar i agilitzar, les tasques i responsabilitats de tots els Departament de la Generalitat, en les
tramitacions dels parcs eòlics i els parcs fotovoltaics
Palau del Parlament, 12 de gener de 2017
Jordi Munell i Garcia, GP JS; Alícia Romero Llano, GP SOC; Marc Vidal i
Pou, GP CSP, portaveus a la CEC. Alejandro Fernández Álvarez, portaveu GP PPC

Dossier

7

CEC 26
22 de juny de 2017

Punt 4 | Debat i votació
Proposta de resolució sobre el subministrament elèctric a la Torre de
Cabdella
250-00832/11
PRESENTACIÓ: JORDI MUNELL I GARCIA, DEL GP JS; JOAN GARCÍA
GONZÁLEZ, DEL GP C’S; ALÍCIA ROMERO LLANO, DEL GP SOC; MARC VIDAL
I POU, DEL GP CSP; ALBERT BOTRAN I PAHISSA, DEL GP CUP-CC
Reg. 49795 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

A la Mesa del Parlament

Els grups sotasignants, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el subministra
elèctric a la Torre de Cabdella, per tal que sigui substanciada davant la Comissió
d’Empresa i Coneixement, amb el text següent:
Exposició de motius

Des del primer intent seriós de producció d’electricitat a Catalunya –que es
va portar a terme l’any 1873 amb la instal·lació a Barcelona de la primera fàbrica
d’energia elèctrica de l’Estat espanyol– i fins a començament del segle xx, aquesta
energia s’havia de generar molt a prop dels centres de consum perquè la tecnologia
(corrent continu) no permetia el seu transport a molta distància.
Per això, durant la segona meitat del segle xix es van construir arreu del territori
nombroses petites centrals o instal·lacions hidroelèctriques per satisfer necessitats
locals, fonamentalment per a l’enllumenat públic o les instal·lacions fabrils existents,
situades en bona part en els rius o cursos d’aigua propers als nuclis de població del
país i en els rius de les zones amb una forta implantació industrial (Llobregat, Cardener, Ter i Freser).
A Barcelona, principal centre de consum energètic de Catalunya, s’experimentà
un fenomen semblant però basat en la producció i la utilització de l’energia termoelèctrica. Aquest procés inicial va culminar en els darrers anys del segle xix amb
la creació de dues empreses: la Compañía Barcelonesa de Electricidad (1894) i la
Central Catalana de Electricidad (1896).
El període de predomini de la termoelectricitat en el subministrament de Barcelona es dóna per acabat cap a 1913, quan la hidroelectricitat va agafar el relleu com
a font energètica fonamental. Aquest nou cicle, que perdura fins a la Guerra Civil, ja
s’havia iniciat a començament de segle, quan els avenços tecnològics (corrent alterna i alta tensió) van possibilitar el transport de l’energia elèctrica a grans distàncies
i a uns costos assumibles.
La nova situació va permetre fer front a les necessitats energètiques creixents de
Barcelona i el seu entorn mitjançant la producció d’electricitat a gran escala aprofitant les característiques i el potencial dels rius catalans de la conca de l’Ebre, i molt
especialment dels situats a les comarques nord-occidentals de Catalunya. Aquests
rius eren els més verges, en no haver-hi gaires aprofitaments hidràulics o industrials
en el seu recorregut, com sí que succeïa en els rius de les conques orientals.
D’ençà de la segona dècada del segle xx, les comarques occidentals de Catalunya (Conca de l’Ebre) s’han convertit en territoris de producció i subministrament
d’electricitat destinada a satisfer les necessitats energètiques de les grans àrees de
consum del país, fonamentalment la ciutat de Barcelona i la seva conurbació. El procés ha tingut diverses etapes al llarg del segle, amb una pèrdua progressiva de pes
de l’energia hidroelèctrica respecte a la producció total d’electricitat, però és en el
període 1911-1940 quan la seva aportació esdevingué fonamental i imprescindible.
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Les primeres intervencions que es van portar a terme en aquestes comarques per
a la construcció de grans instal·lacions de la producció hidroelèctrica s’inicien l’any
1911, des del moment mateix de la creació de les dues grans empreses que pràcticament monopolitzaran la producció i la distribució a partir de llavors: Riegos y Fuerza del Ebro la Canadenca) i Energía Eléctrica de Cataluña.
Per fer possible la implantació d’aquest conjunt de infraestructures, la companyia elèctrica, va ocupar terrenys comunals i particulars, per tot això, la companyia
va signar contractes de diferent format, a diferents punts del Pirineu, establint-hi el
preu de l’energia elèctrica. Tant sols el pas dels anys, ha abaratit el preu de l’energia
en aquests llogarets.
Al 2009 amb la nova normativa del mercat energètic (apliquen la tarifa TUR) i
una consulta vinculant de la DG de Tributs del 2010 i que l’empresa va esgrimir en
diferents seus judicials, aquesta consulta i segons la llei s’ha de complir per que els
afecta, i així ho faran, sota amenaces de tall de comptador, pel desacord en la base
imposable i la negativa de pagar, a pesar del contracte.
Al 2015, el govern de Madrid canvia la llei de l’IVA per adaptar-la a normativa
Europea de 2006, on s’estableix la norma nova de tributar conceptes gratuïts i intercanvis de béns.
Arrel d’això, l’Ajuntament i els veïns de la Torre de Cabdella, demanen una nova
consulta vinculant a la DG de Tributs de l’Estat espanyol sobre com ha de tributar
els seu contracte i a primers de novembre de 2016, respon favorablement als veïns
de la Torre de Cabdella.
Per aquests motius, presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya, en relació a la contractació de subministrament elèctric entre Endesa Distribución i l’Ajuntament i els veïns de la Torre de Cabdella,
insta al Govern de la Generalitat a demanar a l’empresa Endesa Distribución que:
1. Compleixi amb el que la DG de Tributs va resoldre el novembre de 2016 en
la consulta vinculant efectuada per l’Ajuntament i els veïns de la Torre de Cabdella
i apliqui la forma de tributar que en ella s’especifica en quan a la base imposable.
2. Respecti les condicions contractuals establertes en els contractes de subministrament entre ambdues parts en el passat.
Palau del Parlament, 18 de gener de 2017
Jordi Munell i Garcia, GP JS; Joan García González, GP C’s; Alícia Romero
Llano, GP SOC; Marc Vidal i Pou, GP CSP; Albert Botran i Pahissa, GP CUP-CC,
portaveus a la CEC
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Punt 5 | Debat i votació
Proposta de resolució sobre la política energètica
250-00880/11
PRESENTACIÓ: GP JS
Reg. 52151 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.02.2017

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Jordi
Munell i Garcia, portaveu a la Comissió d’Empresa i Coneixement del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la política energètica, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Empresa i Coneixement,
amb el text següent:
Exposició de motius

L’any 2007 el govern de l’Estat espanyol va publicar una legislació (RD661/2007)
per a incentivar el desenvolupament de l’energia solar fotovoltaica i complir amb els
compromisos amb Europa i amb Kyoto. La llei garantia una tarifa regulada als petits inversors en energia solar durant tota la vida de la planta.
El mateix IDAE va promocionar la inversió en energia solar fotovoltaica al·legant
que la rendibilitat era raonable i suggerint als ciutadans finançar fins al 80% de les
instal·lacions en energia solar fotovoltaica al·legant que els inversors en aquesta energia contribuirien al desenvolupament sostenible de la seva comunitat.
Emparats per les garanties d’una llei d’un estat de dret Europeu i seguint les recomanacions del IDAE, 4.300 famílies a Catalunya van invertir en energia solar fotovoltaica, utilitzant els seus bens personals com a garantia davant el banc.
Segons les dades de la patronal de productors d’energia solar fotovoltaica Anpier, durant aquests anys les 4.300 famílies productores d’energia solar fotovoltaica
han evitat que s’alliberessin a l’atmosfera 742.988 tones de CO2 des del 2007 fins a
dia d’avui.
No obstant, sense cap mena de consideració cap a la seguretat jurídica d’aquests
productors d’energia solar, el govern espanyol ha retallat fins a 5 cops de forma
retroactiva i amb afectes acumulatius les garanties legals que els hi atorgava el
RD661/2007 a partir de les següents legislacions:
1. RD 1565/2010 i RDL 14/2010: El govern del PSOE limita el dret a percebre
tarifa regulada.
2. Llei 15/2012: El govern del Partit Popular imposa un impost del 7% a la producció d’energia solar.
3. RDL 2/2013: El govern del Partit Popular desvincula la tarifa regulada dels
productors d’energia solar del IPC.
4. RD 413/2014: La reforma del mercat del Partit Popular elimina el sistema de
tarifa regulada i estableix una formulació extremadament complexa per a calcular
una suposada «Rendibilitat raonable» per a retallar 750 milions addicionals de forma arbitrària a tots el productors d’energia solar fotovoltaica de l’Estat Espanyol. La
reforma utilitza pagaments passats a les instal·lacions fotovoltaiques per a calcular
pagaments futurs i constitueix un clar cas de retroactivitat pròpia.
5. Ordre ministerial del RD 413/2014: estableix un coeficient de cobertura per
a demorar els pagaments als productors d’energia fotovoltaica, al·legant que han de
contribuir a la sostenibilitat d’un dèficit tarifari que ja existia molt abans de l’arribada dels productors en energia solar fotovoltaica.
Com a resultat d’aquestes retallades, milers de famílies a Catalunya, que tant han
contribuït en la lluita contra el canvi climàtic, s’han convertit després de tants anys
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de mala praxis legal en els «preferentistes de l’energia». Molts d’aquests productors
ja no poden afrontar els seus compromisos de pagament amb la banca, ja que l’estat
Espanyol no paga els seus propis compromisos cap els productors d’energia solar
fotovoltaica.
Aquestes retallades es produeixen al mateix temps que el govern espanyol es deixava prescriure 622 milions que les grans elèctriques devien als consumidors catalans en concepte de Costos de Transició a la Competència (CTC)2. Aquestes grans
elèctriques han anunciat anualment beneficis de milers de milions d’euros, utilitzant
tecnologies sobre compensades, tal com afirma la UE4, a expenses d’un encariment
constant del rebut de la llum i d’una creixent pobresa energètica en el nostre país.
Per aquests motius, presenta la següent:
Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya lamenta que el Govern de l’Estat no hagi fet honor
als compromisos de pagament cap a les 4.300 famílies productores d’energia solar
fotovoltaica a Catalunya.
2. El Parlament de Catalunya insta al Govern de l’Estat Espanyol a:
a) Restituir la seguretat jurídica, derogant les normes que han perjudicat als
productors d’energia solar fotovoltaica a Catalunya i recuperant en la seva totalitat el marc legal a partir dels qual aquests productors van basar la seva inversió
(RD661/2007).
b) D’acord amb l’article 133 de l’Estatut, realitzar una auditoria reguladora, en el
termini de 6 mesos de la retribució reconeguda legalment a cada tecnologia del sistema elèctric espanyol, incloent també les retribucions a determinades tecnologies
per garantia de capacitat i regulació.
c) Investigar els recursos condonats a les companyies elèctriques provinents dels
costos de transició a la competència (CTC) així com els costos reconeguts i no
afrontats corresponents al comerç d’emissions del període 2005-2012, amb la participació de diferents actors.
Palau del Parlament, 21 de febrer de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu; Jordi Munell i Garcia, portaveu a la CEC, GP JS
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Punt 6 | Debat i votació
Proposta de resolució sobre la retirada de les línies d’alta tensió de
Nou Barris, a Barcelona
250-00891/11
PRESENTACIÓ: GP JS
Reg. 52454 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Jordi Munell i Garcia, portaveu a la Comissió
d’Empresa i Coneixement del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Anna Figueras i
Ibàñez i Gerard Gómez del Moral i Fuster Diputats del Grup Parlamentari de Junts
pel Sí d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la retirada de les línies d’alta tensió
de Nou Barris, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Empresa i Coneixement, amb el text següent:
Exposició de motius

El districte de Nou Barris de Barcelona, que limita amb el Parc Natural de Collserola, té des de fa més de 30 anys una cicatriu que la travessa: quatre línies d’alta
tensió que recorren d’oest a est tota la serra, finalitzant unes al transformador situat
a Roquetes i altres creuant les autopistes fins al barri de Vallbona.
Fa més de 30 anys que els veïns de Roquetes, Torre Baró, Ciutat Meridiana i Trinitat Nova demanen el soterrament d’aquestes línies que passen a una alçada de 30
metres pel costat dels seus habitatges.
Aquestes línies provoquen contaminació acústica, visual, ambiental i problemes
de salut, i han estat objecte d’estudi i demanda de retirada per part d’organitzacions
ecologistes i entitats veïnals.
Les línies d’alta tensió travessen una zona densament poblada i una zona protegida que és el Parc Natural de Collserola, i han acabat provocant incendis puntuals
degut a la caiguda del cablejat –el darrer fou el 22 de Juny del 2015.
Seguint alguns dels criteris esmentats, Endesa ja ha retirat d’altres parts del Parc
torres i línies d’alta tensió –com les cinc torres que creuaven la carretera de les aigües–, bàsicament per temes paisatgístics, però no ho ha fet amb les que encara avui
passen per aquesta zona de la ciutat.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Junts pel Sí presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Sol·licitar a Endesa la racionalització i agrupació de les quatre línies existents
i l’eliminació de les torres que estiguin obsoletes o siguin innecessàries.
2. Sol·licitar la creació d’un pla de soterrament de les línies restants que passen
pel districte de Nou Barris.
Palau del Parlament, 23 de febrer de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu; Jordi Munell i Garcia, portaveu a la CEC;
Anna Figueras i Ibàñez, Gerard Gómez del Moral i Fuster, diputats, GP JS

Dossier

12

CEC 26
22 de juny de 2017

Punt 7 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes
presentades
Proposta de resolució sobre l’informe «The EU Regional
Competitiveness Index 2016»
250-00897/11
PRESENTACIÓ: GP C’S
Reg. 52771 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

A la Mesa del Parlamento

Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Laura Vílchez Sánchez, diputada, Joan García González, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 165 del Reglamento del Parlamento, presentan la
Propuesta de resolución sobre el informe «The EU Regional Competitiveness Index
2016», para que sea sustanciada ante la Comissió d’Empresa i Coneixement, con el
siguiente texto:
Exposición de motivos

Según el informe «The EU Regional Competitiveness Index 2016», elaborado
por la Comisión Europea y presentado en Bruselas el pasado 27 de febrero, Cataluña pierde posiciones en numerosos indicadores de referencia. A modo de ejemplo,
se destaca el notable retroceso de la comunidad autónoma catalana en innovación.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a
1. Elaborar y presentar en sede parlamentaria un plan de acción, con medidas
concretas y tangibles, para revertir esta tendencia
2. Ejercer sus funciones de interlocución y reunirse con representantes tanto de
la patronal catalana como de los sindicatos catalanes para analizar y valorar los datos que aparecen en este informe.
3. Adoptar medidas para mejorar la eficiencia de la economía catalana, un ámbito clave en el desarrollo de un mercado laboral más eficaz, y que tiene en cuenta los
siguientes factores: la educación superior; la formación y el aprendizaje permanente;
y la eficiencia del mercado laboral y el tamaño del mercado.
4. Adoptar acuerdos en materia de innovación con el Gobierno de España u otras
administraciones públicas competentes.
Palacio del Parlamento, 2 de marzo de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Laura Vílchez Sánchez, Joan García González, diputados, GP Cs

ESMENES PRESENTADES
Reg. 56271; 56421 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEC, 07.04.2017
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 56271)

Esmena 1
GP Socialista (1)
D’addició en el punt 1

1. Elaborar i presentar, en els propers tres mesos, en seu parlamentària, i concretament en la Comissió d’Empresa i Coneixement, un anàlisi de l’estudi, un pla d’acció, amb mesures concretes i tangibles, per a revertir aquesta tendència.
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Esmena 2
GP Socialista (2)
D’addició en el punt 2

2. Exercir les seves funcions d’interlocució i reunir-se amb representants de les
Universitats catalanes i dels centres de recerca, tant de la patronal catalana com dels
sindicats catalans per analitzar i valorar les dades que apareixen en aquest informe.
Esmena 3
GP Socialista (3)
De modificació en el punt 3

3. Adoptar mesures per millorar l’eficiència de l’economia catalana, un àmbit
clau en el desenvolupament d’un mercat laboral de més qualitat, i que tingui en
compte els factors següents: l’educació superior; la formació i l’aprenentatge permanent; i la eficiència i qualitat del mercat laboral i la mida del mercat.

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 56421)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació del punt 1

1. Accelerar l’elaboració del Pacte nacional per a la Indústria amb els agents
econòmics, socials i institucionals i presentar-lo en seu parlamentària amb mesures
concretes i tangibles, per a impulsar la competitivitat de l’economia catalana.
Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació del punt 2

2. Fer seguiment, a través del Consell Català de l’Empresa i la seva Executiva
Permanent, dels diferents informes que analitzen el posicionament competitiu de
l’economia catalana.
Esmena 3
GP de Junts pel Sí (3)
De modificació

3. Seguir impulsant mesures per a millorar l’eficiència de l’economia catalana, un
àmbit clau en el desenvolupament d’un mercat laboral més eficaç, i que té en compte
els següents factors: l’educació superior, la formació i l’aprenentatge permanent, i
l’eficiència del mercat laboral i la mida del mercat.
Esmena 4
GP de Junts pel Sí (4)
D’addició d’un nou punt 5

5. Fer front comú davant del Govern de l’Estat per tal d’impulsar definitivament
el projecte del Corredor Mediterrani, atès que està definit el seu impacte sobre la
competitivitat d’aquests territoris i que es tracta d’un projecte que porta un endarreriment de 10 anys.
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Punt 8 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes
presentades
Proposta de resolució sobre la promoció del turisme familiar
250-00916/11
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 53859 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.03.2017

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup
Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la promoció del
turisme familiar, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Empresa i Coneixement, amb el text següent:
Exposició de motius

El turisme familiar es una tendència que va en augment i que mou més de 16.000
milions d’euros a l’any, i Espanya és el destí líder en aquest tipus de turisme.
Catalunya a més, ha estat pionera en Europa en la creació d’una marca específica
que identifiqui i garanteixi l’oferta destinada a un targeta específic de mercat turístic
com es el turisme familiar.
Compartim amb la marca DTF (Destinació Turisme Familiar) que ofereix
l’Agència Catalana de Turisme la importància estratègica que s’ha de donar a aquest
nínxol de mercat que suposa el tercer mercat amb més rellevància del turisme espanyol mantenint durant la última dècada una taxa de creixement del 2% anual i
mantenint-se líder al sector amb una quota del 15% segons dades del World Travel
Monitor superant l’any 2016 als Estats Units com a destí turístic.
Malgrat la baixa natalitat, els canvis socials i els canvis de model de família en
nombrosos països d’Europa, els viatges familiars continuen mostrant-se amb una
salut estable, que fa que 78 milions de turistes europeus viatgin en vacances familiars a l’estranger d’on se’n treuen dades per les que manifesten preferir en un 40%
dels casos les platges i els llacs i el 50% opten per l’hotel com a modalitat d’allotjament preferent valorant entre els principals motius de decisió per escollir un destí
la qualitat del menjar.
Per tot això, podem confirmar que el segment familiar és un turisme madur en
demanda però incipient en oferta. Oferta que hauria de ser interessant, saludable, divertida i a bons preus i que fa que l’administració hagi de donar la importància que
es mereix a la difusió de la oferta cultural i natural del territori.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a
1. Realitzar una campanya de difusió del segell DTF (Destinació Turisme Familiar) dirigida a municipis i establiments per incrementar l’adhesió i poder configurar un directori més ric i ampli que el que ofereix l’actual pàgina web de l’Agència
Catalana de Turisme.
2. Redefinir i concretar amb més nivell de detall els requisits per l’adhesió al
segell DTF (Destinació Turisme Familiar) on facin constar els serveis que faciliten
dirigits al públic familiar com ara canviadors de bolquers, zones de lactància o primera alimentació, activitats especifiques per a infants i joves menors de 15 anys o
zones de joc segures i si compten amb monitors o no.
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3. Millorar la pàgina web de l’Agencia Catalana de Turisme en el seu apartat de
Turisme familiar per tal de fer-la més fàcilment accessible i intuïtiva.
Palau del Parlament, 14 de març de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Laura Vílchez Sánchez, diputada, GP Cs

ESMENES PRESENTADES
Reg. 57782 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEC, 26.04.2017
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 57782)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació del punt 1

1. Continuar amb les campanyes de difusió del nou sistema de segells de turisme
familiar de l’Agència Catalana de Turisme (ACT), dirigides a municipis, empreses i
professionals per incrementar-ne l’adhesió i poder configurar a través de l’ACT, una
oferta de turisme familiar més rica i diversa.
Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació del punt 2

2. Redefinir i concretar amb detall els requisits d’adhesió al nou sistema de segells de turisme familiar de l’Agència Catalana de Turisme, on s’hi facin constar el
conjunt de serveis i activitats específiques oferts al públic familiar, en coordinació
amb els patronats de turisme de les Diputacions i Turisme de Barcelona.
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Punt 9 | Debat i votació
Proposta de resolució sobre la defensa dels consumidors davant
els incompliments del servei de Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya i de Transports Metropolitans de Barcelona
250-00918/11
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 53861 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.03.2017

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Joan García González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la defensa dels
consumidors davant dels incompliments del servei de FGC i de TMB, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Empresa i Coneixement, amb el text següent:
Exposició de motius

L’accés a les xarxes i per tant l’ús d’aquestes com a mitjà de difusió de la informació que les diferents administracions han de fer arribar al conjunt de la ciutadania
ha incrementat la immediatesa i la capacitat d’interacció entre ciutadans i administració.
Veiem essencial, doncs, que hi hagi una ordenació d’aquestes aplicacions i una
definició de les necessitats que a través de diferents requeriments puguin realitzar
els ciutadans a les administracions que les posen al seu abast.
El passat mes de gener el Govern presentava un canvi en l’aplicació que la Agència Catalana de Consum té desenvolupada per diferents plataformes i que permet als
ciutadans actualitzar avisos de consum i a consumidors i interaccionar amb l’Agència.
Aquest canvi, que és clarament visible només entrar a l’aplicació, permet formalitzar qualsevol incidència relacionada amb el servei de rodalies de Renfe i d’aquesta manera fer arribar a través d’un telèfon mòbil al moment, una situació de greuge
que es pugui estar patint en un trajecte d’aquest servei transferit al Govern de la
Generalitat.
Creiem encertada aquesta iniciativa i per tant, implementable a altres serveis de
mobilitat que també són competència en matèria de consum de la Generalitat, implementació que permetrà salvaguardar millor els drets dels usuaris.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a
1. Crear dins l’aplicació que l’Agència Catalana del Consum té desenvolupada
per diferents plataformes de mòbil una nova funcionalitat que permeti tramitar denúncies de incidències per incompliment del servei de Ferrocarrils de la Generalitat
i Transports Metropolitans de Barcelona.
2. Introduir una nova funcionalitat dins d’aquesta aplicació que faciliti la gestió amb
l’Agència Catalana de Consum de qualsevol incidència o consulta relacionada amb els
serveis contractats amb les companyies aèries que operen a un aeroport català.
Palau del Parlament, 14 de març de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Joan García González, diputat, GP Cs
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Punt 10 | Debat i votació
Proposta de resolució sobre l’accés a la universitat dels estudiants
que pertanyen a col·lectius amb risc d’exclusió social
250-00926/11
PRESENTACIÓ: GP JS
Reg. 54137 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.03.2017

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Jordi Munell i Garcia, diputat, Gerard Gómez
del Moral i Fuster, diputat, Antoni Castellà i Clavé, diputat, Anna Simó i Castelló,
diputada del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el que estableixen els
articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució
sobre l’accés a la universitat dels estudiants que pertanyin a col·lectius amb risc d’exclusió social, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Empresa i Coneixement, amb el text següent:
Exposició de motius

L’article 42.7 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya estableix que els poders públics han de garantir el reconeixement de la cultura del poble gitano com a salvaguarda de la seva realitat històrica.
Les institucions catalanes han considerat com a objectiu prioritari la plena integració del poble romaní a Catalunya, i han adoptat històricament diverses mesures
de suport a la població d’aquest col·lectiu, fent també difusió dels seus valors i de la
seva contribució a la cultura de Catalunya. Entre aquestes mesures cal destacar els
diferents Plans aprovats pel Govern de la Generalitat que posen en valor de manera
integral el poble gitano.
Actualment és vigent el III Pla integral del poble gitano 2014-2016, que pretén
mantenir i intensificar els aspectes positius del Pla anterior i millorar-ne d’altres, de
manera que sigui factible assolir resultats millors quant a la participació, l’eficiència
i l’impacte social de les accions afirmatives positives que s’hi estableixen.
L’eix vertebrador del Pla es basa en 4 elements principals: La implicació de la
població gitana en tot el procés; la contextualització en el marc europeu, estatal i català de les polítiques públiques adreçades al poble gitano; la col·laboració i el diàleg
permanent amb les autoritats locals i, per últim, la consonància amb els resultats de
les recerques de major impacte, que estan contribuint a la millora de la situació del
poble gitano. Els objectius generals d’aquest Pla, encara que tenen en compte els de
l’anterior Pla, presenten un important canvi d’enfocament: es basen en actuacions
avalades per la comunitat científica internacional. Aquests objectius han sorgit tant
de les veus de la comunitat gitana com de les conclusions de les investigacions i informes consultats i especificats anteriorment.
El III Pla marca quatre objectius generals bàsics, entre els quals desenvolupar
estratègies per implementar actuacions d’èxit en l’àmbit de l’educació. En aquest
àmbit estratègic calen mesures concretes i efectives, i el Pla les estableix, tenint en
compte el Marc Europeu Estratègia 2020, de polítiques públiques adreçades al poble
gitano. En són objectius destacats: 1. Incrementar el nombre d’estudiants que cursin
estudis postobligatoris i universitaris, 2. Analitzar els canvis normatius necessaris
per poder articular mesures d’acció afirmativa per a la població gitana, 3. Estudiar
la incorporació de criteris addicionals en els requisits d’accés a les beques d’estudis
postobligatoris, 4. Formació per a l’accés a la universitat per a majors de 25 anys,
5. Acompanyament en el procés previ i posterior a l’accés a la universitat per a majors de 25 anys i seguiment de la trajectòria acadèmica dels estudiants, 6. Facilitar
l’accés dels estudiants gitanos als estudis de formació del professorat.
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Per al desenvolupament de mesures concretes per a l’acompliment d’aquests objectius, ha estat constituït un grup de treball que té, entre d’altres funcions, la d’analitzar els canvis normatius i procedimentals per poder articular mesures d’acció
afirmativa per a la població gitana, i un major accés a les beques per part de la seva
població estudiant.
Dels primers resultats del grup de treball se’n desprèn la necessitat d’instar al
Govern de l’Estat a introduir canvis normatius, atès que en l’actual marc competencial vigent en matèria d’universitats, algunes d’aquestes mesures s’han d’articular
mitjançant la seva incorporació a la normativa bàsica, especialment el RD 412/2014,
de 6 de juny, pel qual s’estableix la normativa bàsica dels procediments d’admissió
als ensenyaments universitaris oficials de grau, i el RD 1721/2007, de 21 de desembre, pel qual s’estableix el règim de beques i ajuts a l’estudi personalitzats, de manera que incorporin les especials necessitats del poble gitano i altres ètnies que siguin
objecte de plans i accions d’inclusió dins de l’Estratègia 2020 de la Unió Europea.
Altres accions poden desenvolupar-se per l’Administració de la Generalitat i les administracions locals de Catalunya.
La Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè
Econòmic i Social i al Comitè de les Regions, titulada «Un marc europeu d’estratègies nacionals d’inclusió dels gitanos fins el 2020» aprovada a Brussel·les, COM
2011, considera que millorar la situació dels gitanos és un imperatiu social i econòmic per a la Unió i els seus Estats membres. Per altra banda, l’Estratègia 2020 de la
Unió Europea cap a noves polítiques de creixement intel·ligent, sostenible i integrador, posa en valor la integració del poble gitano com a benefici social i econòmic
que afavoreix, més enllà del propi col·lectiu, les comunitats de les que formen part.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Junts pel Sí presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern a dur a terme les accions necessàries
davant del Govern de l’Estat perquè es modifiquin el RD 412/2014, de 6 de juny, pel
qual s’estableix la normativa bàsica dels procediments d’admissió als ensenyaments
universitaris oficials de grau, i el RD 1721/2007, de 21 de desembre, pel qual s’estableix el règim de beques i ajuts a l’estudi personalitzats, de manera que incorporin
les especials necessitats dels col·lectius amb risc d’exclusió social que siguin objecte
de plans i accions d’inclusió dins de l’Estratègia 2020 de la Unió Europea.
Palau del Parlament, 14 de març de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu; Jordi Munell i Garcia, Gerard Gómez del Moral i Fuster, Antoni Castellà i Clavé, Anna Simó i Castelló, diputats, GP JS
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Punt 11 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes
presentades
Proposta de resolució sobre l’eliminació de la violència a la
universitat
250-00950/11
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 55186 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per a l’eliminació de la
violència a la Universitat, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Empresa i Coneixement, amb el text següent:
Exposició de motius

La Universitat és un lloc obert a la docència, on s’integra la innovació, el pensament crític, el progrés i la recerca. És per això que la comunitat universitària ha de
ser exemplar en la defensa dels seus valors. El respecte als valors individuals és una
màxima integrada en l’esperit universitari on el tracte respectuós de les persones i
el respecte com a valor general ha d’inspirar tots els comportaments dels seus membres. En la nostra societat ha d’estar presents el respecte per la diversitat en totes les
seves possibles manifestacions, i cal posar en valor sempre la dignitat humana i els
drets humans universals. La Universitat ha de ser exemplar en el compromís i el respecte en l’aplicació de polítiques de gènere, en la promoció i acceptació de la pluralitat cultural des del compromís primordial amb la societat i la cultura. Així mateix
la participació de tota la comunitat en la dinàmica de la universitat, amb els canals
adequats per a la lliure expressió de propostes i les accions necessàries per mantenir
i millorar la nostra activitat, amb el foment del diàleg i el rendiment de comptes a la
comunitat universitària i a la societat han de potenciar-se.
La comunitat universitària té el compromís de difondre en la societat el conjunt de valors associats tradicionalment a l’activitat universitària, com la llibertat, la
igualtat, el diàleg i el sentit crític.
I és per això que aquesta proposta de resolució pretén reflexionar al voltant d’alguns fets que es repeteixen en el temps, com per exemple els del passat 14 de març
de 2017 on un grup d’estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB),
integrants de l’associació Societat Civil Catalana (SCC) que havien instal·lat una
carpa informativa sobre les activitats de la seva associació a la Plaça Cívica de l’esmentada Universitat, van ser insultats, coaccionats i agredits per un grup d’estudiants radicalitzats que volien impedir l’activitat dels joves de SCC.
Aquest incident, en què els violents radicalitzats van sostreure per la força i cremat una bandera nacional, no pot considerar-se un fet aïllat a la UAB. De fet, al
llarg de 2016 se n’han produït d’altres en què el modus operandi dels violents ha
estat similar i que, pel que sembla, no han estat condemnats amb contundència per
la comunitat universitària ni pel rectorat de l’Autònoma. Aquest fet, la inhibició sistemàtica del rectorat de la Universitat davant de la vulneració de drets fonamentals
d’una part dels estudiants, va més enllà de les ocasions en què les agressions es produeixen quan els joves de SCC estan desenvolupant una activitat pròpia. El Rectorat impedeix, de forma reiterada, la participació d’aquesta associació en activitats
universitàries que, incomprensiblement, resten vetades a una part de la comunitat
universitària per motius incomprensibles en una democràcia i en una Universitat que
figura entre les millor valorades d’Espanya.
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En el cas de les agressions patides pels joves de SCC el proppassat 14 de març,
s’han produït diversos fets connexos que motiven la presentació d’aquesta proposta.
D’una banda, la incapacitat manifesta dels serveis de seguretat propis de la UAB
per controlar i impedir l’acció violenta del grup de radicalitzats que van cometre
les agressions verbals i físiques, van robar la bandera nacional i la van cremar amb
absoluta impunitat; d’una altre, la inacció de les forces de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, que no van intervenir en cap moment malgrat la denuncia
reiterada, per via telefònica, dels joves agredits. Aquesta inacció policial s’emparava
en la manca d’autorització per part de la Rectora de la UAB, que no autoritzava la
intervenció policial en l’espai públic del campus.
Pel que fa a la incapacitat del servei d’ordre de la pròpia UAB per controlar l’acció violenta de grups radicalitzats, entra dins de la normalitat donat que els membres
d’aquests serveis no estan equipats ni entrenats per fer front a situacions de violència
com la que van patir les joves de SCC el dimarts 14 de març de 2017.
Altre qüestió és la inacció dels Mossos d’Esquadra, emparant-se en la manca
d’autorització per part de la Rectora de la UAB. Sembla plausible que la Rectora de
la Universitat Autònoma de Barcelona no va autoritzar, en cap moment, la intervenció de les forces d’ordre públic que estaven presents al campus. En aquest sentit, cal
tenir present que, en l’àmbit de la proclamada i reconeguda autonomia universitària,
els propis estatuts de la UAB contemplen que «correspon als òrgans de govern de
la Universitat vetllar pel manteniment i defensa de l’autonomia i també pel compliment de les lleis» (art. 2) i que «per a desenvolupar les seves activitats, la Universitat
Autònoma de Barcelona s’inspira en els principis de llibertat, democràcia, justícia,
igualtat i solidaritat» (art. 3. Principis d’actuació). Tanmateix, no hi ha cap precepte
estatutari que faci preceptiva l’autorització del Rector o Rectora per a que les forces
d’ordre públic puguin intervenir en els espais públics del campus, especialment si és
en cas de delicte flagrant i de risc greu per a la integritat i els drets fonamentals de
membres de la comunitat universitària.
I precisament és aquest el cas. Un grup de joves estudiants, aplegats en el sí
d’una associació legalment constituïda, estava desenvolupant una tasca informativa en un espai públic del campus de la UAB, com és la Plaça Cívica, quan un grup
nombrós de violents radicalitzats, membres també de la comunitat universitària, va
agredir-los verbal i físicament, violant drets fonamentals i atemptant contra símbols
de la Nació i contra el nostre ordenament democràtic. Aquesta conducta reprovable,
que no va poder ser evitada pels membres del servei de seguretat propi de la UAB,
va trobar un espai d’impunitat en la inacció de les forces d’ordre públic desplegades
al campus, que no van intervenir amb l’excusa de que necessitaven una autorització
prèvia per part de la Rectora de la UAB.
Aquesta actitud passiva dels membres de la Policia de la Generalitat - Mossos
d’Esquadra que estaven presents aquell dimarts 14 de març de 2017 al campus de la
UAB, va permetre que un grup nombrós i incontrolat de violents radicalitzats ideològicament agredís impunement a un grup reduït de joves estudiants que desenvolupaven una tasca informativa amb una actitud absolutament pacífica i en l’exercici
del seu dret d’expressió i de la seva llibertat política i ideològica. Uns drets que no
van tenir en cap moment la tutela efectiva ni de la Rectora, que no va prestar la més
mínima atenció als greus incidents que els violents havien provocat, ni de les forces
de seguretat desplegades aquell dia al campus. Una situació que s’està repetint de
forma continuada a la Universitat Autònoma de Barcelona, com ho demostren els
fets similars ocorreguts al llarg de 2016, i que es contraria al nostre ordenament democràtic, a les lleis vigents i als propis estatuts de la Universitat.
Una situació que permet que grups d’estudiants incontrolats i violents atemptin
greument contra drets fonamentals d’altres estudiants de la mateixa comunitat universitària, amb una impunitat aparentment absoluta, sense que els òrgans de govern
de la UAB vetllin pel compliment del deures estatutaris de tots els estudiants, reco21
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llits a l’article 150, que recull no només els deures inherents al compliment de les
lleis, lleis sinó també «respectar la resta de membres de la comunitat universitària,
particularment la seva integritat física i moral i l’exercici dels seus drets».
Així mateix, altres situacions d’alteració de l’ordre públic, d’ocupació d’espais
universitaris per la força, d’amenaces i agressions contra el personal universitari,
estan succeint darrerament.
Davant d’aquesta vulneració de drets i de les normes estatutàries, i de la passivitat de les forces d’ordre públic davant d’aquesta vulneració sistemàtica de drets
fonamentals,
El Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent:
Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya condemna l’actitud violenta del grup d’estudiants
incontrolat que el dia 14 de març de 2017 va impedir, amb agressions físiques i verbals i amb la crema d’una bandera nacional, la activitat informativa que un grup
reduït d’estudiants pertanyents a l’associació Societat Civil Catalana estaven desenvolupant a la Plaça Cívica del Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona.
2. El Parlament de Catalunya insta la Direcció General de la Policia del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya a que revisi els protocols d’actuació
de les forces d’ordre públic en els espais públics de les universitats catalanes, per tal
d’evitar l’aparent impunitat de fets com els ocorreguts a la UAB el proppassat dimarts 14 de març de 2017 i que actuïn en cas que s’estiguin produint incidents greus
que poden afectar a drets fonamentals i a la integritat física de qualsevol persona
que estigui fent ús legítim de l’espai pública universitari, sense esperar una autorització prèvia del Rector de la Universitat, que no és exigible legalment ni estatutàriament.
3. El Parlament de Catalunya insta la Secretaria d’Universitats, a l’Associació
Catalana d’Universitats Públiques, així com als Rectors i als membres de la Comunitat Universitària, que contribueixin a revisar els protocols d’actuació de les forces
d’ordre públic en els espais públics de les universitats catalanes, per tal d’evitar els
actes violents dintre dels recintes universitaris, les amenaces als docents, als alumnes o al PAS, o qualsevol acte que pretengui impedir la llibertat d’expressió, la llibertat de càtedra, i que estableixin circuits d’actuació ràpida en cas que s’estiguin
produint incidents greus que poden afectar a drets fonamentals i a la integritat física
de qualsevol persona que estigui fent ús legítim de l’espai públic universitari.
4. El Parlament de Catalunya insta la Comunitat Universitària de Catalunya a
que refermi el seu compromís amb la llibertat, l’ordenament democràtic, la justícia,
la igualtat i la solidaritat, i a garantir que tots els membres de la comunitat universitària puguin exercir els seus drets conforme a aquests principis democràtics.
Palau del Parlament, 28 de març de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jorge Soler González, diputat, GP Cs

ESMENES PRESENTADES
Reg. 59202; 59248 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEC, 11.05.2017
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 59202)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 1

1. El Parlament de Catalunya condemna qualsevol episodi de violència, intimidació, coacció o vandalisme que pugui produir-se en els campus universitaris, tot
apel·lant al respecte actiu entre els membres de la comunitat universitària.
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Esmena 2
GP de Junts pel Sí
De modificació de refosa dels punts 2 i 3

2. El Parlament insta la Secretaria d’Universitats, el Consell Interuniversitari
de Catalunya, l’Associació Catalana d’Universitats Públiques, les universitats i la
Direcció General de la Policia del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya a revisar, si així es considera oportú, els protocols d’actuació de les forces
d’ordre públic en els espais de les universitats catalanes, tot respectant el principi
d’autonomia universitària, per garantir en tot moment els drets fonamentals i les llibertats individuals i col·lectives de tots els membres de la comunitat universitària.

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA
CONSTITUENT (REG. 59248)

Esmena 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (1)
De modificació del punt 1

1. El Parlament de Catalunya condemna l’actitud violenta d’un grup d’extrema
dreta que es va concentrar al costat de la carpa informativa de Societat Civil Catalana instal·lada al davant de la facultat d’economia de la Universitat Autònoma de
Barcelona el dia 22 d’abril del 2016.
Esmena 2
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (2)
De modificació del punt 2

2. El Parlament de Catalunya insta la Direcció General de la Policia del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya a que investigui la presència de membres d’ultradreta a la UAB i vetlli per evitar que persones d’ideologia feixista puguin
enaltir el feixisme públicament i es respectin els valors democràtics de la universitat
pública, per tal de garantir la convivència al campus.
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