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Punt 11 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el projecte BCN World
302-00007/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 9825 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.02.2016

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Alejandro Fernández Álvarez, diputat del 

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 158 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Inter-
pel·lació al Govern sobre el projecte BCN World (tram. 300-00008/11).

Moció
1. El Parlament de Catalunya constata que el projecte BCN World és una oportunitat 

de desenvolupament econòmic intens a Tarragona i la resta de Catalunya.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a. Desistir en la intenció de portar a cap un referèndum o consulta respecte al pro-

jecte BCN World tot garantint-ne la continuïtat i a evitar més endarreriments.
b. Continuar amb la tramitació del Pla Director Urbanístic del Centre Recreatiu i 

Turístic de Vila-seca i Salou per tal que sigui aprovat de forma definitiva, el més aviat 
possible i poder avançar en el desplegament del projecte BCN World.

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Alejandro Fernández Álvarez, diputat, GP PPC

ESMENES PRESENTADES

Reg. 12127, 12160 i 12174, 12163 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 02.03.2016

Esmenes presentades pel GP SOC (reg. 12127)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parla-

mentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Par-
lament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el projecte BCN World (tram. 302-00007/11).

Esmena 1, GP SOC

De modificació del punt 1
«1. El Parlament de Catalunya constata que el projecte Centre Recreatiu Turístic de 

Vila-Seca i Salou és una oportunitat de desenvolupament econòmic intens a Tarragona 
i la resta de Catalunya.»
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Esmena 2, GP SOC

De modificació del punt 2
«2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Accelerar la tramitació del text refós del Pla Director Urbanístic del Centre Re-

creatiu Turístic de Vila-Seca i Salou per a la seva aprovació provisional, per tal que el 
Consorci del CRT l’informi favorablement i pugui ser elevat a aprovació definitiva del 
Govern abans del proper mes de juny de 2016, de forma que faci possible l’ampliació 
del CRT.

b) Desistir en la intenció de portar a terme un referèndum, però en cas que es plan-
tegés hauria de ser com a molt als municipis afectats o a la comarca del Tarragonès.»

Palau del Parlament, 29 de febrer de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, diputat, GP SOC 

Esmenes presentades pel GP C’S (reg. 12160 i 12174)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parlamen-

tari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parla-
ment, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el projecte BCN World (tram. 302-00007/11).

Esmena 1, GP C’s

D’addició d’un nou punt
3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a dur a terme, en el 

termini de tres mesos des de l’aprovació de la present moció, una campanya informati-
va sobre la situació actual i la previsió de desenvolupament del projecte d’ampliació del 
Centre Recreatiu i Turístic de Vila-seca i Salou, adreçada principalment a les adminis-
tracions locals i els agents socials afectats.

Esmena 2, GP C’s

D’addició d’un nou punt
4. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a revertir la rebai-

xa fiscal dels tipus impositius aplicables als casinos i sales de joc a Catalunya, rebaixa 
que va establir la Llei 6/2014, del 10 de juny, de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de 
febrer, sobre centres recreatius turístics, i d’establiment de normes en matèria de tribu-
tació, comerç i joc.

Esmena 3, GP C’s

D’addició d’un nou punt
5. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a comparèixer en 

seu parlamentària, mitjançant el Conseller de Territori i Sostenibilitat i el Conseller 
d’Economia i Hisenda, en el termini màxim de dos mesos des de l’aprovació de la pre-
sent moció, per informar de l’estat actual del projecte d’ampliació del Centre Recreatiu 
i Turístic de Vila-seca i Salou i sobre les previsions d’inversions futures en aquest pro-
jecte.

Palau del Parlament, 1 de març de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Matías Alonso Ruiz, diputat, GP C’s 
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Esmena presentada pel GP CSP (reg. 12163)

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parla-

mentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament 
del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre el projecte BCN World (tram. 302-00007/11).

Esmena 1, GP CSP

De modificació del conjunt de la moció que resta redactada de la següent manera:
1) El Parlament de Catalunya constata que cal revisar i reformular el projecte abans 

anomenat BCN World –atès que l’operador que el va impulsar es va retirar– fent les 
modificacions de fiscalitat, normativa sectorial del joc i aspectes urbanístics que s’es-
caiguin a la Llei 6/2014, del 10 de juny, de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de fe-
brer, sobre centres recreatius, turístics, i d’establiment de normes en matèria de tributa-
ció, comerç i joc.

2) El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) ajustar el Pla Director Urbanístic (PDU) del Centre Recreatiu i Turístic (CRT) de 

Salou i Vilaseca al nou projecte turístic que s’hagi reformulat i redimensionat amb el 
territori, viable, sostenible econòmicament i ecològica i d’acord amb el model de turis-
me familiar que s’ha generat a l’entorn del Port Aventura.

b) A presentar, avaluar i informar l’informe d’al·legacions del PDU, així com els 
informes de les altres administracions en el sí de la Comissió de Seguiment del Pla Di-
rector Urbanístic del Centre Recreatiu i Turístic de Vilaseca i Salou integrada pels re-
presentants dels grups parlamentaris, els agents econòmics i socials i representants de 
la Universitat Rovira i Virgili d’acord amb la Moció 170/X del Parlament de Catalunya.

Palau del Parlament, 1 de març de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Hortènsia Grau Juan, diputada del GP CSP
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Punt 12 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el sistema educatiu
302-00008/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 9847 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.02.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Par-

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parla-
ment, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre el siste-
ma educatiu (tram. 300-00009/11).

Moció
1. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:
a) Incrementar, progressivament, els recursos del sistema educatiu, tal i com esta-

bleix la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’Educació, fins a situar-se com a mínim en el 6% 
del PIB, en els propers cinc anys.

b) Elaborar un calendari per l’execució de les obres de construcció i remodelació 
dels diferents centres escolars a Catalunya amb greus mancances infraestructurals i 
d’adequació, abans de finalitzar el curs 2015-2016, i presentar-lo davant la Comissió 
d’Ensenyament.

c) Mantenir, en el termini d’un mes, un debat davant la Comissió d’Ensenyament 
sobre la millora de la coordinació, els protocols d’acció i els recursos associats necessa-
ris per a la millora de la prevenció, detecció i actuació contra els abusos sexuals i altres 
maltractaments als centres educatius.

d) Programar l’oferta educativa per un període de 5-10 anys, en l’exercici de la cores-
ponsabilitat dels ens locals i en el diàleg amb la comunitat educativa.

e) Reconsiderar el mapa d’oferta escolar i, concretament, el tancament de totes les lí-
nies de l’escola pública previstes pel Departament d’Ensenyament, acordant amb el món 
local i la comunitat educativa la planificació de línies als centres escolars públics de Ca-
talunya per al proper curs 2016-17 previstes pel Departament d’Ensenyament, atenent 
el principi de coresponsabilitat amb els ens locals i la comunitat educativa, tal com es-
tableixen els articles 44, 45, 159 i 162 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’Educació, i 
tenint en compte els projectes educatius consolidats, les necessitats socials i les realitats 
territorials, garantint, en tot cas, que no es suprimeixi cap línia de manera unilateral.

f) Programar i crear línies públiques de secundària d’acord amb les necessitats de-
mogràfiques, i promoure el model de l’institut-escola que garanteix la continuïtat pe-
dagògica, especialment a les zones on hi hagi pendent la construcció de nous centres 
escolars de secundària.

g) Baixar la ràtio d’alumnes per classe per al proper curs 2016-2017 per tal de garan-
tir la qualitat educativa als centres escolars de Catalunya.

h) Mantenir totes les línies educatives en el procés de preinscripció per garantir el 
dret de les famílies a escollir el centre escolar que volen per als seus fills.

i) Recuperar la sisena hora en tots els centres públics d’educació primària de Cata-
lunya, d’acord amb allò que estableix a l’article 54.4 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, 
d’Educació.

j) Presentar davant la Comissió d’Ensenyament, abans del final del curs 2015-2016, 
una avaluació dels projectes pilots de la compactació de la jornada implantats fins el 
moment a educació infantil i primària.

2. El Parlament de Catalunya constata que és necessari recuperar la coresponsabili-
tat del Govern de la Generalitat en el finançament del servei públic de les escoles bres-
sol municipals i garantir el pagament del deute pendent als ajuntaments.

3. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a garantir, tal i com 
estableix la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, un finançament a les escoles bres-
sol de Catalunya que cobreixi, com a mínim, un mòdul econòmic de 1.600 € per plaça/any, 
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i comprometre’s a augmentar-ho progressivament fins als 1.800 € plaça/any, acordats 
amb els ajuntaments de Catalunya.

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, diputada, GP SOC

ESMENES PRESENTADES

Reg. 11671, 11676, 12162, 12172, 12176 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 

02.03.2016

Esmenes presentades pel GP C’s (reg. 11671)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Par-
lament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el sistema educatiu (tram. 302-00008/11).

Esmena 1, GP C’s

D’addició al punt 1.i
1.i) Recuperar la sisena hora en tots els centres públics d’educació primària de Ca-

talunya, d’acord amb allò que estableix l’article 54.4 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, 
d’Educació, tot i assegurant un bon ús d’aquest recurs i que no acabi repercutint negati-
vament en altres recursos com ara els desdoblaments de grups.

Esmena 2, GP C’s

De modificació del punt 1.j, que resta redactat de la següent manera
1.j) Presentar davant la Comissió d’Ensenyament, abans del final del curs 2015-16, 

una avaluació des del punt de vista pedagògic dels projectes pilots de compactació de la 
jornada tot i tenint en compte l’opinió de tota la comunitat educativa i on es comparin 
els resultats amb el centres on no s’ha aplicat aquesta compactació.

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Sonia Sierra Infante, diputada, GP C’s 

Esmena presentada pel GP PPC (reg. 11676)

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, María José García Cuevas, diputada del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 158 
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre el sistema educatiu (tram. 302-00008/11).

Esmena 1, GP PPC

D’addició d’un nou apartat 4
«4. Garantir la provisió de places de docents i de inspectors educatius mitjançant la 

convocatòria urgent de las corresponents oposicions.»

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; María José García Cuevas, diputada, GP PPC
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Esmenes presentades pel GP CSP (reg. 12162)

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Jéssica Albiach Satorres, diputada del Grup Par-

lamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Re-
glament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la inter-
pel·lació al Govern sobre el sistema educatiu (tram. 302-00008/11).

Esmena 1, GP CSP

De modificació de la lletra a del punt 1.
«a) Incrementar, 1 punt anual, els recursos del sistema educatiu, tal i com estableix 

la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’Educació, fins a situar-se com a mínim en el 6% del 
PIB, en els propers cinc anys.»

Esmena 2, GP CSP

De modificació de la lletra h del punt 1.
«h) Mantenir totes les línies educatives en el procés de preinscripció per assegurar 

la possibilitat de les famílies a escolir...»

Esmena 3, GP CSP

D’addició al final de la lletra j del punt 1.
«i) Recuperar la sisena hora [...], d’Educació, i de manera que no empitjori les condi-

cions laborals del professorat dels centres.»

Palau del Parlament, 1 de març de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Jéssica Albiach Satorres, diputada, GP CSP 

Esmenes presentades pel GP JS (reg. 12172)

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb 

el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents esme-
nes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el sistema educatiu (tram. 
302-00008/11).

Esmena 1, GP JS

De modificació del punt 1b
«b) Continuar establint quines són les actuacions prioritàries, tant per la construc-

ció com per les ampliacions o adequacions, d’acord amb les disponibilitats pressupostà-
ries i les necessitats d’escolarització del conjunt del territori, i presentar un informe a la 
Comissió d’Ensenyament.»

Esmena 2, GP JS

De modificació del punt 1c
«1c) Revisar el protocol de prevenció, detecció i actuació contra els abusos sexuals 

i altres maltractaments als centres educatius i donar-ne compte a la Comissió d’Ense-
nyament.»

Esmena 3, GP JS

De modificació del punt 1d
«1d) Programar l’oferta educativa en l’exercici de la coresponsabilitat dels ens lo-

cals i en el diàleg amb la comunitat educativa fent anàlisi i prospectiva més enllà de 5 
anys.»

Esmena 4, GP JS

De modificació de refosa dels punts 1e i 1h
«1e) Treballar en les taules territorials de planificació l’oferta inicial de places es-

colars per a la preinscripció atenent al principi de coresponsabilitat amb els ens locals 
i la comunitat educativa, tal com estableixen els articles 44, 45, 159 i 162 de la Llei 
12/2009, del 10 de juliol, d’Educació, i tenint en compte els projectes educatius conso-
lidats, les necessitats socials i les realitats territorials, garantint, en tot cas, que no es 
suprimeixi cap línia de manera unilateral.»
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Esmena 5, GP JS

De modificació del punt 1f
«1f) Donar resposta a l’increment de l’alumnat de secundària a partir de la creació 

de noves línies d’ESO. A aquest efecte es tindran en compte diversos escenaris com són 
el model d’institut-escola, la convivència en espais físics propers d’una escola i d’un ins-
titut o la creació de nous centres de secundària.» 

Esmena 6, GP JS

De modificació del punt 1g
«1g) Fixar una ràtio màxima inferior a l’establerta en els grups de P3 de centres ubi-

cats en entorns d’alta complexitat per al curs 2016-2017, de manera acordada a les tau-
les mixtes de planificació.»

Esmena 7, GP JS

De modificació del punt 1i
«1i) Fer un debat aprofundit a partir dels treballs del Consell Assessor per a la Re-

forma Horària del Govern i de la ponència conjunta sobre la reforma horària consti-
tuïda al Parlament sobre la necessitat d’una nova reorganització dels horaris en l’àmbit 
educatiu, del temps escolar, del temps lectiu, millorar-ne la qualitat i diversificar les 
estratègies d’aprenentatge, tenint en compte allò que estableix a l’article 54.4 de la Llei 
12/2009, del 10 de juliol, d’Educació.»

Esmena 8, GP JS

De modificació del punt 1j
«1j) Presentar davant la Comissió d’Ensenyament, un cop es disposi de tots els ele-

ments necessaris de valoració amb garanties, una avaluació dels projectes pilots de la 
compactació de la jornada implantats fins al moment a educació infantil i primària.»

Esmena 9, GP JS

De modificació de refosa dels punts 2 i 3
«2. El Parlament de Catalunya constata que és necessari que el Departament d’En-

senyament recuperi la coresponsabilització en el finançament del servei públic de les 
llars d’infants de titularitat municipal i que acordi en el marc de la Comissió Mixta una 
proposta de coresponsabilització de costos i de sosteniment de places basada en la Llei 
5/2004, de 9 de juliol, de creació de llars d’infants de qualitat, i la Llei d’educació de 
Catalunya, i la proposta d’establir els preus de les llars d’infants en funció de la renda 
de les famílies, amb respecte, en qualsevol cas, al principi d’autonomia local.»

Palau del Parlament, 1 de març de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

Esmena presentada pel GP CUP-CC (reg. 12176)

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Pilar Castillejo Medina, diputada del Grup Par-

lamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que 
estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el sistema educatiu (tram. 302-
00008/11).

Esmena 1, GP CUP-CC

De supressió i addició
«3. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a garantir, tal i com 

estableix la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, un finançament a les escoles bres-
sol de Catalunya que cobreixi, com a mínim, un mòdul econòmic de 1.600 € per plaça/
any, i comprometre’s a augmentar-ho progressivament fins als 1.800 € plaça/any, acor-
dats amb els ajuntaments de Catalunya.»

«3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a incloure una do-
tació addicional de 15 milions d’euros per a escoles bressol als Pressupostos 2016 en 
compliment del Pla de xoc pactat entre Junts pel Sí i la CUP. Aquesta dotació es podrà 
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destinar tant a ampliar el número de places existents com a reduir la quota que actual-
ment abonen les famílies.»

Palau del Parlament, 2 de març de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Pilar Castillejo Medina, diputada, GP CUP-CC 
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Punt 13 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les noves mesures 
per a garantir la protecció dels menors en l’àmbit educatiu i altres espais 
formatius
302-00009/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 9985 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.02.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta del 

Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 
del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació 
al Govern sobre les noves mesures per a garantir la protecció dels menors en l’àmbit 
educatiu i altres espais formatius (tram. 300-00007/11).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1) Modificar el Protocol d’Actuació entre els Departaments de Benestar Social i Fa-

mília i d’Ensenyament, de detecció, notificació, derivació i coordinació de les situacions 
de maltractament infantil i adolescent en l’àmbit educatiu, en els següents aspectes:

a) Garantir l’obligat compliment del protocol per part dels centres, de manera que no 
fer-ho comportaria unes conseqüències que estarien també tipificades.

b) Millorar i actualitzar, amb l’assessorament d’especialistes, les pautes d’observació 
de la vida infantil a l’escola.

c) Introduir l’obligatorietat per part dels centres de comunicar no tan sols a DGAIA  
sinó també al Departament d’Ensenyament el cas d’abusos sexuals o maltractament de-
tectat.

d) Garantir una especial atenció a menors amb discapacitat intel·lectual i/o proble-
mes de salut mental atès que són una població de risc per patir abusos sexuals o mal-
tractaments.

2) Revisar el Protocol Marc d’Actuacions en casos d’abusos sexuals i altres maltrac-
taments greus a menors pel que fa a la resta de departaments implicats, de tal manera 
que la formació presencial i obligatòria per detectar abusos sexuals i maltractaments 
i també per conèixer el drets dels infants l’hagin de dur a terme el personal sanitari. 
A més, millorar la situació jurídic dels treballadors/res de la sanitat quan hagin de pre-
sentar una denúncia.

3) Desenvolupar el servei d’atenció especialitzada als infants i adolescents víctimes 
d’abús sexual previst a l’article 93 de la Llei 14/2010 dels Drets i les Oportunitats en la 
Infància i l’Adolescència.

4) Garantir formació presencial i obligatòria al professorat, educadors/res, moni-
tors/res i catequistes que, d’una banda, els permeti reconèixer els indicadors d’abusos 
sexuals i maltractaments i, de l’altra, els ajudi a conèixer el drets dels infants i a com-
prendre que són inalienables, irrenunciables i imprescindibles per a una bona infància.

5) Millorar la situació jurídica del treballador/ra (davant de l’ocupador o d’altres) 
perquè pugui dur a terme la seva tasca de protegir l’interès superior dels infants, garan-
tint el degut acompanyament institucional.

6) Ampliar els programes d’educació emocional des de P3 fins a 4rt d’ESO per in-
cloure, entre d’altres, coneixements els relacionats amb la invasió de la seva intimitat. 
Aquests programes haurien de comprendre des del reconeixement de situacions abusi-
ves i la manipulació emocional que fa l’abusador fins a respostes que poden donar els i 
les menors i a quines persones poden acudir per rebre ajuda.

7) Portar a terme una campanya de conscienciació per a la societat en general i per a 
les famílies en particular, per tal d’ajudar en la prevenció i detecció de casos i per tal de 
lluitar contra el tabú que acompanya els abusos sexuals a menors.

8) Introduir als centres xerrades per a pares i mares per tal de sensibilitzar sobre els 
abusos i maltractaments i ajudar a detectar-los.
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9) Elaborar un estudi de prevalença de la victimització infantil i juvenil a Catalunya.

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta, GP CSP

ESMENES PRESENTADES

Reg. 12125, 12146, 12157, 12173 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 02.03.2016

Esmenes presentades pel GP SOC (reg. 12125)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parla-

mentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parla-
ment, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les noves mesures per a garantir la protecció dels menors en l’àmbit educatiu 
i altres espais formatius (tram. 302-00009/11).

Esmena 1, GP SOC

D’addició d’un apartat e al punt 1
«e) Introduir en el protocol la prevenció dels abusos sexuals i la reparació de danys.»

Esmena 2, GP SOC

De modificació i addició al punt 1, apartat a
«a) Garantir l’obligat compliment del protocol per part de tots els centres (de titu-

laritat pública i privada, inclosos els de primer cicle d’educació infantil), de manera 
que no fer-ho comportaria unes conseqüències que estarien també tipificades.»

Esmena 3, GP SOC

De modificació i addició
«4) Garantir formació presencial i obligatòria al professorat, educadors/res, moni-

tors/res, catequistes i personal sanitari que, d’una banda, els permeti reconèixer els in-
dicadors d’abusos sexuals i maltractaments i, de l’altra, els ajudi a conèixer el drets dels 
infants i a comprendre que són inalienables, irrenunciables i imprescindibles per a una 
bona infància.»

Palau del Parlament, 29 de febrer de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, diputada, GP SOC

Esmenes presentades pel GP C’s (reg. 12146)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Par-
lament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les noves mesures per a garantir la protecció dels menors en l’àmbit educatiu 
i altres espais formatius (tram. 302-00009/11).

Esmena 1, GP C’s

D’addició al punt 1.a
«El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1) Modificar el Protocol d’Actuació entre els Departaments de Benestar Social i Fa-

mília i d’Ensenyament, de detecció, notificació, derivació i coordinació de les situacions 
de maltractament infantil i adolescent en l’àmbit educatiu, en els següents aspectes: 

a) Garantir l’obligat compliment del protocol per part dels centres, de manera que no 
fer-ho comportaria unes conseqüències punibles que estarien també tipificades.
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Esmena 2, GP C’s

D’addició al punt 1.c
c) Introduir l’obligatorietat per part dels centres de comunicar no tan sols a DGAIA  

sinó també al Departament d’Ensenyament, a la Fiscalia i a les persones que detenen la 
pàtria potestat o la tutela del menor en cas d’abusos sexuals o maltractament detectat.

Esmena 3, GP C’s

D’addició d’un nou punt 1.e
1.e) Incloure en el protocol uns apartats específics que tractin la prevenció dels abu-

sos i també la restauració dels danys psicològics causats.

Esmena 4, GP C’s

D’addició d’un nou punt 1.f
1.f). Incloure l’obligatorietat de garantir l’aplicació d’aquest protocol a tots els cen-

tres públics, concertats i privats, inclosos els centres educatius que escolaritzen alumnes 
d’educació infantil de primer cicle.

Esmena 5, GP C’s

De supressió i addició al punt 2
2) Revisar el Protocol Marc d’Actuacions en casos d’abusos sexuals i altres maltrac-

taments greus a menors pel que fa a la resta de departaments implicats, de tal manera 
que la formació presencial i obligatòria per detectar abusos sexuals i maltractaments i 
també per conèixer el drets dels infants l’hagin de dur a terme el personal sanitari. espe-
cialitzat. A més, millorar la situació jurídica dels treballadors/res de la sanitat de qual-
sevol àmbit implicat quan hagin de presentar una denúncia.

Esmena 6, GP C’s

D’addició d’un nou punt 2.bis
2 bis. Fer constar al mateix protocol que «El no-compliment de les obligacions que 

fixa el protocol pels agents implicats donarà lloc a les corresponents sancions de tipus 
disciplinari».

Esmena 7, GP C’s

D’addició d’un nou punt 2 ter
2 ter. Implicar al Departament de Salut en el Protocol d’Actuació entre els Departa-

ments d’Afers Socials i Ensenyament per a la detecció, notificació, derivació i coordina-
ció de les situacions de maltractament infantil i adolescent en l’àmbit educatiu.

Esmena 8, GP C’s

D’addició al punt 3
3) Desenvolupar el servei d’atenció especialitzada als infants i adolescents víctimes 

d’abús sexual previst a l’article 93 de la Llei 14/2010 dels Drets i les Oportunitats en la 
Infància i l’Adolescència. Igualment, fomentar els programes per a la detecció i l’aten-
ció del maltractament a infants i adolescents previst a l’article 94 de la Llei 14/2010 dels 
Drets i les Oportunitats en la Infància i l’Adolescència.

Esmena 9, GP C’s

D’addició al punt 4
4) Garantir formació presencial i obligatòria al professorat, educadors/res, monitors/res 

i catequistes, personal sanitari i personal judicial que, d’una banda, els permeti reco-
nèixer els indicadors d’abusos sexuals i maltractaments i, de l’altra, els ajudi a conèixer 
el drets dels infants en cada situació en la que estiguin implicats i a comprendre que són 
inalienables, irrenunciables i imprescindibles per a una bona infància.

Esmena 10, GP C’s

D’addició d’un nou punt 10
10. Incentivar els propis centres i els consells escolars dels ens locals, on participen 

personal docent, personal d’administració i serveis, AMPAS i alumnes, a elaborar els 
seus propis protocols detallats per a cada centre, en el marc del protocol general, per tal 
d’agilitar els processos i afavorir la conscienciació de la comunitat educativa.
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Esmena 11, GP C’s

D’addició d’un nou punt 11
11. Sol·licitar al Govern d’Espanya que revisi els terminis per a la prescripció dels 

delictes per tal d’evitar que aquests quedin impunes pel transcurs del temps, així com 
garantir el compliment íntegre de les condemnes i l’establiment de mesures posteriors al 
compliment de la condemna per a evitar la reincidència.

Palau del Parlament, 1 de març de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Laura Vílchez Sánchez, diputada, GP C’s 

Esmena presentada pel GP PPC (reg. 12157)

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Marisa Xandri Pujol, diputada del Grup Par-

lamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 158 del 
Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la in-
terpel·lació al Govern sobre les noves mesures per a garantir la protecció dels menors en 
l’àmbit educatiu i altres espais formatius (tram. 302-00009/11).

Esmena 1, GP PPC

De modificació de l’apartat 6
«6) Ampliar els programes d’educació emocional des de primària fins a 4rt 

d’ESO per incloure, entre d’altres, coneixements els relacionats amb la invasió de la 
seva intimitat. Aquests programes haurien de comprendre des del reconeixement de si-
tuacions abusives i la manipulació emocional que fa l’abusador fins a respostes que po-
den donar els i les menors i a quines persones poden acudir per rebre ajuda.»

Palau del Parlament, 1 de març de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Marisa Xandri Pujol, diputada, GP PPC 

Esmenes presentades pel GP JS (reg. 12173)

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb 

el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents esme-
nes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les noves mesures per a 
garantir la protecció dels menors en l’àmbit educatiu i altres espais formatius (tram. 
302-00009/11).

Esmena 1, GP JS

De modificació del punt 1.a
«1.a) Garantir l’obligat compliment del protocol per part dels centres, de manera que 

no fer-ho comporta unes conseqüències tipificades en el marc legislatiu vigent.»

Esmena 2, GP JS

De modificació del punt 3
«3. Continuar desenvolupant el servei d’atenció especialitzada als infants i adoles-

cents víctimes d’abús sexual previst a l’article 93 de la Llei 14/2010 dels Drets i les 
Oportunitats en la Infància i l’Adolescència.»

Esmena 3, GP JS

De supressió del punt 4
«4. Garantir la informació i facilitar la formació al professorat, educadors/es i mo-

nitors/es i catequistes que, d’una banda, els permeti reconèixer els indicadors d’abusos 
sexuals i maltractaments i, de l’altra, els ajudi a conèixer el drets dels infants i a com-
prendre que són inalienables, irrenunciables i imprescindibles per a una bona infància.» 
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Esmena 4, GP JS

De modificació del punt 5
«5. Garantir el degut acompanyament institucional del treballador/a (davant de 

l’ocupador o d’altres) perquè pugui dur a terme la seva tasca de protegir l’interès supe-
rior dels infants.»

Esmena 5, GP JS

D’addició del punt 6
«6. Ampliar els programes o actuacions orientades a promoure l’educació emocio-

nal des de P3 fins a 4rt d’ESO per incloure, entre d’altres coneixements, els relacionats 
amb la invasió de la seva intimitat. Aquests programes o actuacions haurien de com-
prendre des del reconeixement de situacions abusives i la manipulació emocional que fa 
l’abusador fins a respostes que poden donar els i les menors i a quines persones poden 
acudir per rebre ajuda.» 

Esmena 6, GP JS

De modificació del punt 7
«7. Portar a terme campanyes i accions de sensibilització i conscienciació per a la 

societat en general i per a les famílies en particular, per tal d’ajudar en la prevenció i 
detecció de casos i per tal de lluitar contra el tabú que acompanya els abusos sexuals a 
menors.» 

Esmena 7, GP JS

D’addició d’un nou punt 10
«10. El Parlament de Catalunya condemna enèrgicament qualsevol tipus d’assetja-

ment i abús sexual i en mostra el seu complet rebuig, considerant que sota cap concep-
te es poden tolerar o encobrir. Són actes totalment inacceptables que atempten contra 
drets fonamentals de les persones i que s’han de prevenir i ser eliminats contundentment 
amb celeritat i fermesa.» 

Palau del Parlament, 1 de març de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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Punt 14 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les concessions de 
l’aigua
302-00010/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 10049 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.02.2016

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Marina Bravo Sobrino, diputada del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Par-
lament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre les 
concessions de l’aigua (tram. 300-00011/11).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a elaborar i presentar 

en seu parlamentària un informe exhaustiu i detallat que contempli, com a mínim, els 
següents elements:

1. Els detalls de les circumstàncies en què es va produir la signatura del contracte 
amb relació a la investigació oberta per l’OARCC relativa a l’adjudicació de la conces-
sió d’ATLL i a l’automàtica suspensió sobre el procediment que l’inici d’aquesta inves-
tigació va suposar.

2. L’anàlisi de l’escenari en cas que la resolució final obligués a rescindir el contrac-
te signat i l’estimació de l’import que s’hauria d’abonar a l’empresa adjudicatària, que 
inclogui:

a. L’import ja abonat per l’adjudicatari
b. L’import corresponent a les obres executades i les previstes d’executar durant 

l’any 2016
c. Una estimació de les indemnitzacions establertes al plec de condicions i a la resta 

de documents del contracte
d. L’import dels impostos abonats que s’haurien de retornar
3. L’anàlisi de l’escenari en cas que es confirmessin les conclusions de l’informe de 

l’Oficina Antifrau que considera que el contracte podria rescindir-se per incompliment 
per part de l’adjudicatari de les clàusules del contracte.

4. Les mesures cautelars preses o que cal prendre pel Govern per fer front a qualsse-
vol dels anteriors escenaris, incloent-hi les possibles reserves de pressupost per fer front 
als costos generats.

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Marina Bravo Sobrino, diputada, GP C’s

ESMENES PRESENTADES

Reg. 12144 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 02.03.2016

Esmenes presentades pel GP CSP (reg. 12144)

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parla-

mentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre les concessions de l’aigua (tram. 302-00010/11).

Esmena 1, GP CSP

D’addició a l’apartat 2, d’una nova lletra e, que resta redactat de la manera següent: 
«e) Una valoració de si la Resolució Interpretativa de data 5 de juliol de 2013 dels 

Departaments de Territori i Sostenibilitat i d’Economia i Coneixement suposa una so-
bregarantia, en termes de preveure o fer possible una major compensació econòmica 
que la que correspondria a l’adjudicatària d’ATLL i a les entitats financeres que tinguin 
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constituïda penyora sobre els seus drets de crèdit front a l’administració, respecte a la 
que correspondria si s’apliqués la normativa vigent.»

Esmena 2, GP CSP

De modificació a l’apartat 3, que resta redactat de la manera següent: 
«3. En l’anàlisi de l’escenari en que es confirmessin les conclusions de l’Informe 

151-22072015/065 de l’Oficina Antifrau, “plantejar l’inici del procediment de resolució 
del contracte per la causa imputable a la societat concessionària prevista en l’article 
53f del Plec de Clàusules Administratives” (pag. 16 Informe) atès què obrir un expedient 
informatiu sobre uns fets palesats és una manera de guanyar temps.»

Esmena 3, GP CSP

D’addició d’un nou apartat 5, que resta redactat de la manera següent: 
«5. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a estudiar jurídi-

cament l’opció de denunciar al Ministeri Fiscal les irregularitats constatades en l’In-
forme 151-22072015/065 emès per l’Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) el 8 de febrer 
de 2016 i que algunes podrien ser susceptibles de frau (factures emeses per treballs no 
realitzats durant el 2013, 2014 per un import de 12’13 milions d’euros i refacturades el 
2015).»

Palau del Parlament, 1 de març de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Hortènsia Grau Juan, diputada GP CSP 
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Punt 15 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les prerrogatives 
d’alguns polítics
302-00011/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 10050 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.02.2016

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, 
subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre les prerrogatives d’alguns polítics (tram. 
300-00010/11).

Moció
1. El Parlament de Catalunya constata la necessitat de suprimir l’aforament de tots 

els càrrecs públics catalans que avui en disposen.
2. El Parlament de Catalunya considera, per tal de fer efectiva una total despolitit-

zació de la justícia, que cal eliminar la participació dels òrgans legislatius i executius 
en el nomenament o en la proposta de nomenament dels integrants de qualsevol òrgan 
judicial.

3. El Parlament de Catalunya subratlla la conveniència de suprimir els següents 
drets actualment reconeguts a la figura del cap de l’oposició:

– Els tractaments protocol·laris específics
– Els drets econòmics derivats de tal condició
– Els mitjans materials i humans addicionals actualment reconeguts per la condició 

de cap de l’oposició
4. El Parlament de Catalunya troba adient endegar un debat sobre les circumstàncies 

i casos en els quals pugui ser acceptable la compatibilitat de càrrecs públics en un ma-
teix diputat del Parlament de Catalunya.

5. El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat de prioritzar les despeses so-
cials per sobre de les despeses dedicades a partides protocol·làries dels càrrecs públics i, 
en aquest sentit, constata que cal suprimir els recursos econòmics i personals destinats 
a l’oficina dels ex presidents de la Generalitat.

6. El Parlament de Catalunya troba adient la necessitat d’arribar a un compromís po-
lític entre tots els grups parlamentaris per tal que cap càrrec públic imputat per corrup-
ció política no pugui continuar exercint el seu càrrec.

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP C’s

ESMENES PRESENTADES

Reg. 12126, 12145, 12158, 12177 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 02.03.2016

Esmenes presentades pel GP SOC (reg. 12126)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup 

Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre les prerrogatives d’alguns polítics (tram. 302-00011/11).

Esmena 1, GP SOC

De modificació del punt 1
«1. El Parlament de Catalunya constata la necessitat de suprimir l’aforament dels di-

putats i diputades del Parlament de Catalunya.
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Esmena 2, GP SOC

De modificació de tot el text del punt 2, nou text
2. El Parlament de Catalunya considera necessari revisar els mecanismes de nome-

nament dels membres de l’òrgan de govern del Poder Judicial, per tal de reforçar-ne la 
seva independència i assegurar la primacia dels principis de mèrit i capacitat, així com 
revisar els mecanismes de nomenament dels membres del Tribunal Constitucional, amb 
idèntic objectiu.

Esmena 3, GP SOC

De supressió del punt 5
5. El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat de prioritzar les despeses so-

cials per sobre de les despeses dedicades a partides protocol·làries dels càrrecs públics i, 
en aquest sentit, constata que cal suprimir els recursos econòmics i personals destinats 
a l’oficina dels ex presidents de la Generalitat.

Esmena 4, GP SOC

De modificació del punt 6
6. El Parlament de Catalunya troba adient la necessitat d’arribar a un compromís 

polític entre tots els grups parlamentaris per tal que cap càrrec públic investigat pels 
delictes de finançament il·legal de partits polítics o pels delictes contra l’Administració 
Pública previstos al Títol XIX del Llibre Segon del Codi Penal no pugui continuar exer-
cint el seu càrrec.

Esmena 5, GP SOC

D’addició d’un nou punt 7
7. El Parlament de Catalunya subratlla la necessitat d’eliminar la possibilitat d’in-

dult pel que fa als tipus penals esmentats en el punt anterior, així com en el cas d’aquells 
previstos en els articles 605 a 607 bis del Codi Penal.

Palau del Parlament, 29 de febrer de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP SOC 

Esmenes presentades pel GP CSP (reg. 12145)

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 

Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les prerroga-
tives d’alguns polítics (tram. 302-00011/11).

Esmena 1, GP CSP

De modificació total del conjunt de la moció que queda redactada de la manera se-
güent: 

«1. El Parlament de Catalunya constata la necessitat de debatre sobre el manteni-
ment de determinades figures institucionals relacionades amb càrrecs públics i si s’es-
cau promoure les necessàries reformes legals a Catalunya i en el conjunt de l’Estat Es-
panyol.

2. El Parlament de Catalunya considera necessari derogar de l’actual legislació la 
figura de l’aforament, per evitar l’ús abusiu que se n’ha fet, limitant els càrrecs públics 
sotmesos a aforament, limitant les actuacions que donin lloc a l’aforament i excloent ex-
pressament d’aquesta figura tots els actes relacionats amb delictes de corrupció.

3. El Parlament de Catalunya acorda impulsar un acord institucional a fi i efecte de 
determinar les conseqüències que, sens perjudici del respecte a la presumpció d’inno-
cència, haurien d’assumir els càrrecs públics que hagin estat imputats o investigats per 
delictes de corrupció. Al mateix temps que s’acorda les conseqüències que en l’àmbit de 
la contractació pública han de tenir les empreses que siguin investigades per actes il·lí-
cits relacionats amb la seva relació contractual amb les administracions públiques.

4. El Parlament de Catalunya considera imprescindible la determinació d’aquells 
supòsits d’exclusió en la contractació amb les administracions públiques de les empre-
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ses que directament o a través de filials operin des de països considerats com a jurisdic-
cions no cooperadores (paradisos fiscals).

5. El Parlament de Catalunya constata la necessitat de reconsiderar els supòsits de 
compatibilitat dels diputats/des amb càrrecs públics i també amb activitats privades, i 
les conseqüències que aquestes compatibilitats tenen en el règim retributiu dels dipu-
tats/des.

6. El Parlament de Catalunya considera necessari obrir un debat sobre l’oportunitat 
de mantenir la figura del cap de l’oposició i en el seu cas dels drets reconeguts com in-
herents a aquesta figura institucional. Suprimir o limitar els drets reconeguts a la figura 
del cap de l’oposició.

7. El Parlament de Catalunya constata l’oportunitat de debatre, en el marc de l’ac-
tual situació d’ajust pressupostari, el volum i destí dels recursos econòmics i personal 
destinats a l’oficina dels expresidents de la Generalitat.»

Palau del Parlament, 1 de març de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu GP CSP

Esmenes presentades pel GP PPC (reg. 12158)

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Esperanza García González, diputada del 

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subse-
güent a la interpel·lació al Govern sobre les prerrogatives d’alguns polítics (tram. 302-
00011/11).

Esmena 1, GP PPC

De modificació de l’apartat 1
«1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a promoure la modi-

ficació legal per tal de suprimir l’aforament de tots els càrrecs públics catalans que avui 
en disposen.»

Esmena 2, GP PPC

De supressió de l’apartat 2
«2. El Parlament de Catalunya considera, per tal de fer efectiva una total despolitit-

zació de la justícia, que cal eliminar la participació dels òrgans legislatius i executius 
en el nomenament o en la proposta de nomenament dels integrants de qualsevol òrgan 
judicial.»

Esmena 3, GP PPC

De modificació de l’apartat 3
«3. El Parlament de Catalunya legislarà per a suprimir l’actual figura del cap de 

l’oposició.»

Esmena 4, GP PPC

De modificació de l’apartat 4
«4. El Parlament de Catalunya impulsarà un debat sobre les circumstàncies i casos 

en els quals pugui ser acceptable la compatibilitat de càrrecs públics en un mateix dipu-
tat del Parlament de Catalunya.»

Esmena 5, GP PPC

De modificació de l’apartat 5
«5. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a prioritzar les des-

peses socials per sobre de les despeses dedicades a partides protocol·làries dels càrrecs 
públics i, en aquest sentit, insta a suprimir els recursos econòmics i personals destinats 
a l’oficina dels ex presidents de la Generalitat.»
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Esmena 6, GP PPC

De modificació de l’apartat 6
«6. El Parlament de Catalunya exigeix assolir un compromís entre els partits polí-

tics, federacions i coalicions electorals amb representació parlamentària per tal que cap 
càrrec públic imputat per corrupció política no pugui continuar exercint el seu càrrec.»

Palau del Parlament, 1 de març de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Esperanza García González, diputada, GP PPC 

Esmenes presentades pel GP JS (reg. 12177)

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb 

el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents esme-
nes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les prerrogatives d’alguns 
polítics (tram. 302-00011/11).

Esmena 1, GP JS

De modificació del punt 1
«1. El Parlament de Catalunya troba adient endegar en el si de la Comissió d’Estudi 

de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per a la Regeneració Democràtica, un de-
bat sobre els aforaments dels càrrecs públics catalans.» 

Esmena 2, GP JS

De modificació del punt 2
«2. El Parlament de Catalunya constata que a l’Estat espanyol existeix una politit-

zació de la justícia, i per tant el Parlament troba adient endegar un debat per tal de fer 
efectiva la despolilització de la mateixa.»

Esmena 3, GP JS

De modificació del punt 5
«5. El Parlament manifesta la necessitat de prioritzar les despeses socials per so-

bre de les despeses dedicades a partides protocol·làries dels càrrecs públics i, en aquest 
sentit, constata els avenços que ha comportat l’aprovació el 18 de Juliol del 2015 de la 
modificació de la Llei dels Expresidents de la Generalitat de Catalunya, que va incorpo-
rar un nou règim d’incompatibilitats i mecanismes de transparència.»

Esmena 4, GP JS

De modificació del punt 6
«6. El Parlament troba adient acordar entre les formacions polítiques un protocol 

comú pel tractament de les persones sotmeses a un procés penal per corrupció política 
i per fixar en quin moment processal ha de comportar la suspensió del càrrec, i també 
s’acordi la rehabilitació pública en cas d’exculpació.» 

Palau del Parlament, 1 de març de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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Punt 16 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la memòria històrica, 
la simbologia i la nomenclatura feixista a l’espai públic
302-00012/11

PRESENTACIÓ: GP CUP-CC

Reg. 10053 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.02.2016

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Uni-

tat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament 
del Parlament, presenta la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern so-
bre la memòria històrica, la simbologia i la nomenclatura feixista a l’espai públic (tram. 
300-00012/11).

Moció
1. Condemnar totes les formes de feixisme, inclosa la dictadura franquista.
2. Advocar per l’inici d’una autèntica transició política, que condueixi al poble cata-

là a un marc realment democràtic pel que fa a l’exercici dels drets individuals i col·lec-
tius.

3. Aplicar l’article 54 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya que fa referència a la 
memòria històrica i desenvolupar les polítiques públiques necessàries per tal de do-
nar-hi compliment.

4. Aplicar la Llei 52/2007, de memòria històrica, especialment de l’article 15.1, i 
desenvolupar les polítiques públiques necessàries per tal de donar-hi compliment.

5. Sobre el Memorial Democràtic:
a. Aplicar la Llei 13/2007, de creació del Memorial Democràtic i impulsar les políti-

ques públiques de memòria necessàries per tal de donar-hi compliment.
b. Revisar el Decret 326/2011, de 26 d’abril, per tal de definir clarament les funcions 

del Memorial Democràtic i de la Subdirecció General de Memòria i Pau d’acord amb el 
nou context polític en el qual ens trobem, i per tal d’optimitzar la dinàmica de treball, 
reduir duplicitats entre aquestes i amb altres institucions públiques de memòria històri-
ca i optimitzar els recursos.

c. Rellançar la institució del Memorial Democràtic per tal de dur a terme polítiques 
públiques de memòria en base a criteris científics i tècnics.

d. Internacionalitzar la institució del Memorial Democràtic amb la inserció en xar-
xes internacionals de memòria i l’establiment de vincles de col·laboració amb altres ins-
titucions memorials.

e. Impulsar la recerca pública acadèmica en temes de memòria històrica, així com 
una programació cultural per tal de donar-la a conèixer i establir vincles de connexió i 
treball conjunt amb el Departament d’Ensenyament per tal que les activitats i publicaci-
ons del Memorial Democràtic tinguin ressò en l’àmbit docent.

f. Impulsar la Xarxa d’Espai de Memòria existent, amb una dotació pressupostària 
que permeti col·locar noves senyalitzacions i restituir les malmeses.

g. Reforçar les relacions i les col·laboracions del Memorial Democràtic amb el 
MUME i el COMEBE.

h. Establir polítiques de col·laboració entre el Memorial Democràtic i el Centre d’in-
terpretació de Lluis Companys del Tarròs i l’Espai Macià de les Borges Blanques.

6. Sobre els represaliats polítics:
a. Demanar a la Fiscalia General de l’Estat que procedeixi de forma immediata 

i amb caràcter prioritari a la persecució davant Jutjats i Tribunals pertinents de totes 
aquelles persones que van ocupar càrrecs de responsabilitat durant el franquisme, per 
dilucidar les responsabilitats penals en les que haguessin pogut incórrer.

b. Demanar l’anul·lació dels processos il·legals duts a terme pel franquisme, que van 
conduir a la tortura, assassinat o exili de ciutadanes i ciutadans catalans.

c. Donar suport a la creació d’un banc d’ADN públic per tal de poder identificar tots 
els desapareguts durant la Guerra Civil i la dictadura franquista.
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d. Millorar i ampliar la informació del mapa de fosses comunes i llocs de repressió 
de Catalunya.

7. Recolzar les entitats memorialistes existents, als centres d’estudis locals i comar-
cals i a aquelles iniciatives que treballen per la recuperació i difusió de la memòria his-
tòrica.

8. Sobre la simbologia i nomenclatura feixista a l’espai públic:
a. Acabar cens de simbologia franquista iniciat pel Memorial Democràtic.
b. Impulsar la realització del cens de carrers (nomenclàtor) per part del Memorial 

Democràtic.
c. Instar a tots els Ajuntaments de Catalunya a substituir immediatament la nomen-

clatura del carrers relacionats amb personatges o fets lligats al cop d’Estat de 1936, la 
Guerra Civil o la dictadura franquista, en base a l’inventari realitzat pel Memorial De-
mocràtic, i amb un procés participatiu posterior per tal de decidir la nova nomenclatura.

d. Instar a tots els Ajuntaments de Catalunya a retirar immediatament els títols de 
fill adoptiu o altres condecoracions a tots aquells personatges relacionats amb el cop 
d’Estat de 1936, la Guerra Civil i la dictadura franquista.

e. Instar al govern de la Generalitat i a tots els Ajuntaments de Catalunya a retirar 
immediatament tots els monuments i símbols de caire feixista, autoritari i antidemocrà-
tic encara existents a Catalunya, en base a l’inventari realitzat pel Memorial Democràtic 
i seguint els protocols d’actuació marcats per aquesta institució.

f. Instar a l’Ajuntament de Tortosa a retirar immediatament el monument comme-
moratiu de la batalla de l’Ebre ubicat a la pilastra de l’antic pont de la Cinta de Tortosa, 
sense cap mena de consulta o dilació, per a la seva posterior museïtzació en un espai de 
memòria, tal i com indica el protocol elaborat pel Memorial Democràtic.

g. Instar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a canviar el 
nom de l’IES Joaquim Bau de Tortosa.

h. Instar al govern de la Generalitat de Catalunya, a l’Ajuntament de Barcelona i a 
l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs a honorar els 1717 executats al Camp de la Bota 
amb un espai de memòria adient.

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta GP CUP-CC

ESMENES PRESENTADES

Reg. 12128, 12159, 12161, 12171, 12175 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 

02.03.2016

Esmenes presentades pel GP SOC (reg. 12128)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup 

Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la memòria històrica, la simbologia i la nomenclatura feixista a l’espai pú-
blic (tram. 302-00012/11).

Esmena 1, GP SOC

De modificació de tot el text del punt 2, nou text: 
2. Advocar per la persecució permanent de la construcció d’una societat presidida 

pels valors de la llibertat, la igualtat i la solidaritat, aprofundint sempre en el seu ca-
ràcter democràtic, i en el caràcter social de l’Estat, per tal de remoure tots els obstacles 
que dificultin la plena igualtat i llibertat de les persones que viuen a Catalunya, per tal 
de disposar les condicions materials que facin possible a tothom desplegar els seus pro-
jectes de vida amb autèntica autonomia i dignitat, així com garantir i fomentar el ple 
exercici dels seus drets col·lectius.
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Esmena 2, GP SOC

De modificació de tot el text del punt 4, nou text
4. Aplicar la Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la que es reconeixen i s’amplien 

drets i s’estableixen mesures en favor dels que van patir persecució o violència durant la 
Guerra Civil i la dictadura, coneguda com a Llei de memòria històrica, especialment el 
que estableix l’article 15.1, i desenvolupar les polítiques públiques necessàries per tal de 
donar-hi compliment.

Esmena 3, GP SOC

De modificació i supressió del punt 5b
b. Revisar el Decret 45/2016, de 19 de gener, per tal de definir clarament les fun-

cions del Memorial Democràtic i de la Subdirecció General de Memòria i Pau d’acord 
amb el nou context polític en el qual ens trobem, i per tal d’optimitzar la dinàmica de 
treball, reduir duplicitats entre aquestes i amb altres institucions públiques de memòria 
històrica i optimitzar els recursos.

Esmena 4, GP SOC

De modificació del punt 5c
c. Reforçar la institució del Memorial Democràtic per tal de dur a terme polítiques 

públiques de memòria en base a criteris científics i tècnics, replantejant-se els aspectes 
necessaris per a la seva potenciació.

Esmena 5, GP SOC

D’addició d’un nou punt 5c bis
5c bis. Impulsar la renovació de la direcció del Memorial Democràtic (empresa pú-

blica adscrita al Departament) mitjançant un concurs públic regit pels principis de mè-
rit, capacitat i transparència.

Esmena 6, GP SOC

De modificació del punt 5f
5f. Impulsar la Xarxa d’Espai de Memòria Democràtica de Catalunya, creada per 

l’Ordre IRP/91/2010, de 18 de febrer, renovant la cooperació amb els seus titulars i ges-
tors, principalment els ajuntaments, i dotant-la dels recursos econòmics necessaris per 
renovar les museografies i les senyalitzacions i instal·lar-ne de noves.

Esmena 7, GP SOC

D’addició al punt 5g
5g. Reformar i reforçar les relacions i les col·laboracions del Memorial Democràtic 

amb el MUME i el COMEBE.

Esmena 8, GP SOC

D’addició al punt 5h
5h. Establir polítiques de col·laboració entre el Memorial Democràtic i el Centre 

d’interpretació de Lluis Companys del Tarròs i l’Espai Macià de les Borges Blanques i, 
en general, amb tots els centres i equipaments dedicats a la Memòria Democràtica del 
país, principalment en el si de la Xarxa d’Espais de Memòria Democràtica de Catalu-
nya.

Esmena 9, GP SOC

D’addició al punt 6
6. Sobre els represaliats polítics i socials: 

Esmena 10, GP SOC

De modificació del punt 6a, nou text: 
6.a Reclamar a la Fiscalia General de l’Estat que, de forma immediata i amb caràc-

ter prioritari, investigui d’ofici els delictes de lesa humanitat i d’altres relacionats amb 
la repressió, violència o la persecució exercida contra la dissidència política i social 
durant la Guerra Civil i la dictadura franquista, a fi de dilucidar les responsabilitats 
penals en les que haguessin pogut incórrer les persones que en puguin resultar respon-
sables.
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Esmena 11, GP SOC

De modificació del punt 6b
6b. Reclamar l’anul·lació dels processos i sentències dictades per les autoritats fran-

quistes en persecució de la dissidència social i política durant la Guerra Civil i la Dic-
tadura, per tal de completar la tasca de la Disposició Derogatòria de la Constitució de 
1978, així com de la declaració d’il·legitimitat dels tribunals, jurats i qualssevol altres 
òrgans penals o administratius que durant la Guerra Civil s’haguessin constituït per a 
imposar, per motius polítics, ideològics o de creença religiosa, condemnes i sancions de 
caràcter personal, i de les seves resolucions, feta per la Llei 52/2007, coneguda com a 
Llei de Memòria Històrica, que també declara il·legítims el Tribunal de Repressió de la 
Maçoneria i el Comunisme, el Tribunal d’Ordre Públic, així com els tribunals de res-
ponsabilitats polítiques i consells de guerra constituïts per motius polítics, ideològics o 
de creença religiosa, declarant per últim il·legítimes les condemnes i sancions dictades 
per motius polítics, ideològics o de creença per qualssevol tribunals o òrgans penals o 
administratius durant la Dictadura contra els qui van defensar la legalitat institucional 
republicana, van pretendre el restabliment d’un règim democràtic a Espanya o van in-
tentar viure d’acord amb opcions emparades per drets i llibertats avui reconeguts per la 
Constitució.

Esmena 12, GP SOC

De modificació del punt 6c, nou text
6c. Crear i mantenir un banc genètic d’ADN públic, en conveni amb una o diverses 

institucions científiques de rang universitari de Catalunya, per tal de poder identificar 
els desapareguts durant la Guerra Civil i la dictadura franquista, d’acord amb la mo-
ció 69/X (2013) i la Resolució 776/X (2014), del Parlament de Catalunya, en les que es 
donava suport explícit al Banc d’ADN promogut per la Fundació Bosch i Gimpera i la 
Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona. D’acord igualment amb la moció 
69/X, informar a les famílies del Cens de Desapareguts del projecte i del procediment 
d’obtenció de mostres.

Esmena 13, GP SOC

De modificació del punt 6d, nou text
6d. Actualitzar i millorar la gestió del Mapa de fosses comunes i del Cens de Des-

apareguts durant la Guerra Civil i la dictadura franquista i crear el Mapa de llocs de 
repressió a Catalunya

Esmena 14, GP SOC

D’addició d’un nou punt 6e
6e. Modificar la Llei sobre la localització i la identificació de les persones desapa-

regudes durant la Guerra Civil i la dictadura franquista, i la dignificació de les fosses 
comunes, per tal de, entre d’altres aspectes, prioritzar i facilitar l’obertura de les fosses i 
l’exhumació i identificació de les restes humanes.

Esmena 15, GP SOC

D’addició d’un nou punt 6f
6f. Manifesta la necessitat de modificar la Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la 

que es reconeixen i s’amplien drets i s’estableixen mesures en favor dels que van patir 
persecució o violència durant la Guerra Civil i la dictadura, per tal d’adaptar-la a les 
recomanacions de l’informe del Comitè contra les Desaparicions Forçades de les Naci-
ons Unides del 13 de novembre de 2013, entre d’altres millores que s’hi puguin introduir.

Esmena 16, GP SOC

De modificació del punt 8a
8a. Actualitzar el cens de simbologia franquista iniciat pel Memorial Democràtic.

Esmena 17, GP SOC

D’addició al punt 8b
8b. Impulsar la realització del cens de carrers (nomenclàtor), relacionats amb la 

guerra civil i la dictadura franquista, per part del Memorial Democràtic.



Sessió 10

2 de març de 2016

Dossier del Ple 24

Esmena 18, GP SOC

De modificació al punt 6c
6c. Instar a tots els Ajuntaments de Catalunya a substituir immediatament la nomen-

clatura del carrers relacionats amb personatges o fets lligats al cop d’Estat de 1936, el 
feixisme, el falangisme o la dictadura franquista, en base a l’inventari realitzat pel Me-
morial Democràtic, i amb un procés participatiu posterior per tal de decidir la nova no-
menclatura. 

Esmena 19, GP SOC

D’addició al punt 8h
8h. Instar al govern de la Generalitat de Catalunya, a l’Ajuntament de Barcelona i a 

l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs a honorar els 1717 executats al Camp de la Bota 
amb un espai de memòria adient, que complementi la dignificació, senyalització i monu-
mentalització de l’indret ja efectuats amb la urbanització de la zona, la instal·lació del 
monument «Fraternitat», de l’escultor Miquel Navarro, i la instal·lació l’any 1992 de la 
placa commemorativa amb uns versos del poeta Màrius Torras.

Palau del Parlament, 29 de febrer de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, GP SOC 

Esmenes presentades pel GP PPC (reg. 12159)

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 158 
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre la memòria històrica, la simbologia i la nomenclatura 
feixista a l’espai públic (tram. 302-00012/11).

Esmena 1, GP PPC

De modificació de l’apartat 8,
«8. Sobre la simbologia i nomenclatura totalitària a l’espai públic:»

Esmena 2, GP PPC

De modificació del punt c de l’apartat 8,
«c. Instar a tots els Ajuntaments de Catalunya a substituir immediatament la nomen-

clatura del carrers relacionats amb personatges o fets lligats al cop d’Estat de 1936, i la 
consegüent guerra civil, en base a l’inventari realitzat pel Memorial Democràtic, i amb 
un procés participatiu posterior per tal de decidir la nova nomenclatura.»

Esmena 3, GP PPC

De modificació del punt d de l’apartat 8,
«d. Instar a tots els Ajuntaments de Catalunya a retirar immediatament els títols de 

fill adoptiu o altres condecoracions a tots aquells personatges relacionats amb el cop 
d’Estat de 1936 i la consegüent guerra civil.»

Esmena 4, GP PPC

D’addició d’un nou punt i a l’apartat 8,
«i. Encarregar al Memorial Democràtic l’elaboració d’un cens de noms de carrers i 

monuments que enalteixen personatges que, durant els anys 30, van defensar postulats 
contraris a la democràcia, independentment del perfil ideològic.»

Esmena 5, GP PPC

D’addició d’un nou apartat 9,
«9. Instar el Memorial Democràtic a seguir una política de memòria pública que, en 

la seva nítida promoció dels valors democràtics, incorpori la pluralitat d’experiències i 
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perspectives sobre el nostre passat recent, procurant sempre que la projecció de les me-
mòries no substitueix el resultat i el treball de la investigació històrica crítica.»

Palau del Parlament, 1 de març de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Fernando Sánchez Costa, diputat, GP PPC 

Esmenes presentades pel GP CSP (reg. 12161)

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Joan Josep Nuet i Pujals, diputat del Grup Par-

lamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Re-
glament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la inter-
pel·lació al Govern sobre la memòria històrica, la simbologia i la nomenclatura feixista a 
l’espai públic (tram. 302-00012/11).

Esmena 1, GP CSP

De supressió i addició
f) Instar a l’Ajuntament de Tortosa a realitzar una consulta popular per tal de demo-

cratitzar o retirar el monument commemoratiu de la batalla de l’Ebre ubicat a la pilastra 
de l’antic pont de la Cinta de Tortosa, sense cap mena de consulta o dilació, per la seva 
posterior museïtzació en un espai de memòria, tal i com indica el protocol elaborat pel 
Memorial Democràtic.

Esmena 2, GP CSP

D’addició
g) Instar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a canviar el 

nom de l’IES Joaquim Bau de Tortosa. També retirar tots els vestigis amb simbologia 
franquista de Catalunya tipologitzats al Cens realitzat pel Memorial Democràtic de Ca-
talunya.

Palau del Parlament, 1 de març de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Joan Josep Nuet i Pujals, diputat, GP CSP 

Esmenes presentades pel GP JS (reg. 12171)

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb 

el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents esme-
nes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la memòria històrica, la 
simbologia i la nomenclatura feixista a l’espai públic (tram. 302-00012/11).

Esmena 1, GP JS

D’addició de l’enunciat del punt 5
«5. Sobre el Memorial Democràtic, depenent de les prioritats en polítiques públi-

ques que s’estableixin en l’aprovació dels pressupostos del 2016:» 

Esmena 2, GP JS

De modificació del punt 5.b
«5.b) Revisar el Decret 45/2016, d’acord amb el nou context polític en el qual ens 

trobem, i per tal d’optimitzar la dinàmica de treball, reduir duplicitats entre institucions 
públiques de memòria històrica i optimitzar els recursos.»

Esmena 3, GP JS

De modificació del punt 5.d
«5.d) Aprofundir en la internacionalització de la institució del Memorial Democrà-

tic amb la inserció en xarxes internacionals de memòria i l’establiment de vincles de col-
laboració amb altres institucions memorials.»
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Esmena 4, GP JS

De modificació del punt 5.e
«5.e) Impulsar la recerca pública acadèmica en temes de memòria històrica, així 

com una programació cultural per tal de donar-la a conèixer i aprofundir en els vincles 
de connexió i treball conjunt amb el Departament d’Ensenyament per tal que les activi-
tats i publicacions del Memorial Democràtic tinguin ressò en l’àmbit docent.»

Esmena 5, GP JS

De modificació del punt 6.a
«6.a) Demanar a la Fiscalia General de l’Estat que, mitjançant la intervenció del 

Fiscal en cap de Catalunya, promogui amb caràcter prioritari davant dels Jutjats i Tri-
bunals les accions adreçades a la rendició de comptes de les persones que van ocupar 
càrrecs de responsabilitat durant el franquisme, per dilucidar les responsabilitats penals 
en les que haguessin pogut incórrer.»

Esmena 6, GP JS

De modificació del punt 6.c
«6.c) Impulsar, des del Departament competent en matèria de memòria democrà-

tica, el projecte d’identificació genètica (ADN) de persones desaparegudes durant la 
Guerra Civil i la dictadura franquista.»

Esmena 7, GP JS

De modificació del punt 7
«7. Donar suport a les entitats memorialistes existents, als centres d’estudis locals i 

comarcals i a aquelles iniciatives que treballen per la recuperació i difusió de la memò-
ria històrica.»

Esmena 8, GP JS

De modificació del punt 8.a
«8.a) Acabar el cens de simbologia franquista iniciat pel Memorial Democràtic amb 

la col·laboració del Departament competent en matèria d’Habitatge i de diferents uni-
versitats catalanes.»

Esmena 9, GP JS

De modificació del punt 8.b
«8.b) Impulsar, des del Memorial Democràtic i amb la col·laboració de les institu-

cions municipals o supramunicipals i de les diferents universitats catalanes, la realitza-
ció dels cens de carrers amb nomenclàtor que inclogui referències a la guerra civil i la 
dictadura franquista.» 

Esmena 10, GP JS

De modificació del punt 8.c
«8.c) Sol·licitar a tots els Ajuntaments de Catalunya que substitueixin immediata-

ment la nomenclatura del carrers relacionats amb personatges o fets lligats al cop d’Es-
tat de 1936, la Guerra Civil o la dictadura franquista, en base a l’inventari realitzat pel 
Memorial Democràtic, i amb un procés participatiu posterior per tal de decidir la nova 
nomenclatura.»

Esmena 11, GP JS

De modificació del punt 8.d
«8.d) Sol·licitar a tots els Ajuntaments de Catalunya que retirin immediatament els 

títols de fill adoptiu o altres condecoracions a tots aquells personatges relacionats amb 
el cop d’Estat de 1936, la Guerra Civil i la dictadura franquista.»

Esmena 12, GP JS

De modificació del punt 8.g
«8.g) Sol·licitar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, 

als Ajuntaments, Consells Escolars i direccions de centres educatius públics que por-
tin noms de persones relacionades amb el cop d’estat de 1936 i/o en la dictadura fran-
quista, a canviar-los.»
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Esmena 13, GP JS

De modificació del punt 8.h
«8.h) Demanar al govern de la Generalitat de Catalunya, a l’Ajuntament de Barcelo-

na i a l’Ajuntament de Sant Adrià de Besos que honorin els 1717 executats al Camp de 
la Bota amb un espai de memòria adient.»

Palau del Parlament, 1 de març de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

Esmenes presentades pel GP C’s (reg. 12175)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Sergio Sanz Jiménez, diputat del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Par-
lament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la memòria històrica, la simbologia i la nomenclatura feixista a l’espai públic 
(tram. 302-00012/11).

Esmena 1, GP C’s

De modificació del punt 2, que resta redactat de la següent manera
2. Iniciar un període de reformes institucionals que serveixin per a aprofundir en 

l’exercici dels drets i les llibertats de la ciutadania, d’acord amb el marc i els principis 
recollits a la Constitució i a l’Estatut d’Autonomia, amb l’objectiu d’aconseguir millors 
quotes d’igualtat i justícia social.

Esmena 2, GP C’s

De modificació del punt 6.a, que resta redactat de la següent manera
6.a) Demanar a la Fiscalia General de l’Estat que investigui totes aquelles persones 

que van participar durant el franquisme en la comissió de crims de lesa humanitat, per 
dilucidar les responsabilitats penals en què haguessin pogut incórrer.

Esmena 3, GP C’s

De modificació del punt 6.b, que resta redactat de la següent manera
6.b) Prendre les accions necessàries per aconseguir l’anul·lació dels processos duts 

a terme pel franquisme que van ser declarats il·legítims per la Llei 52/2007 de Memòria 
Històrica, i que van conduir a la tortura, assassinat o exili dels opositors.

Esmena 4, GP C’s

De modificació del punt 8.c, que resta redactat de la següent manera
8.c) Instar a tots els Ajuntaments de Catalunya a substituir amb la major celeritat 

possible la nomenclatura dels carrers que exalten la contribució de determinats perso-
natges o fets al cop d’Estat de 1936, la Guerra Civil o la dictadura franquista.

Esmena 5, GP C’s

De modificació del punt 8.d, que resta redactat de la següent manera
8.d) Instar a tots els Ajuntaments de Catalunya a retirar immediatament els títols de 

fill adoptiu o altres condecoracions atorgades per exaltar la contribució dels seus titu-
lars al cop d’Estat de 1936, a la Guerra Civil i/o al règim franquista.

Esmena 6, GP C’s

De modificació del punt 8.f, que resta redactat de la següent manera
8.f) Instar a l’Ajuntament de Tortosa a resoldre definitivament sobre el monument 

ubicat a la pilastra de l’antic pont de la Cinta de Tortosa d’acord amb del que disposa 
l’article 15 de la Llei 52/2007.

Palau del Parlament, 2 de març de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Sergio Sanz Jiménez, diputat, GP C’s
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