
PLE
DOSSIER

Sessió 16, dimecres 18 de maig de 2016

Primera part

ORDRE DEL D IA

1. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el 18 de maig, a les 10.00 h).

2. Comunicació al Ple de la composició de les meses de les comissions (article 49.2 
del Reglament)

3. Projecte de pressupost del Parlament de Catalunya per al 2016. Tram. 230-00001/11. 
Mesa ampliada. Debat i votació.

4. Projectes de pressupostos del Consell de Garanties Estatutàries, del Síndic de 
Greuges i de la Sindicatura de Comptes per al 2016. Tram. 230-00002/11. Mesa am-
pliada. Debat i votació.

5. Proposició de llei de modificació de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, pel 
que fa als criteris de tancament de centres. Tram. 202-00004/11. Grup Parlamentari 
de Catalunya Sí que es Pot. Debat de totalitat i votació de l’esmena a la totalitat (text 
presentat: BOPC 19, 4)

6. Proposició de llei del sistema educatiu de Catalunya. Tram. 202-00063/10. Comis-
sió Promotora. Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat (text presentat: 
BOPC 375/X, 159) (aquest punt es debatrà el 18 de maig, a les 15.30 h).

7. Projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 i de modificació de la Llei 
23/1998, del 30 de desembre, d’estadística de Catalunya. Tram. 200-00005/11. Go-
vern de la Generalitat. Debat de totalitat (text presentat: BOPC 104, 26) (aquest punt 
es debatrà el 19 de maig, a partir de les 11.00 h).

8. Interpel·lació al Govern sobre el desplegament de la Llei 10/2015, de formació i 
qualificació professionals. Tram. 300-00049/11. Grup Parlamentari Socialista. Subs-
tanciació.

9. Interpel·lació al Govern sobre una república amb corrupció zero. Tram. 300-
00050/11. Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. 
Substanciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre la política fiscal. Tram. 300-00051/11. Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre les mesures immediates per a fer front a l’emergèn-
cia en l’àmbit de l’habitatge. Tram. 300-00052/11. Grup Parlamentari de Catalunya Sí 
que es Pot. Substanciació.

12. Interpel·lació al Govern sobre la política sanitària. Tram. 300-00053/11. Grup Par-
lamentari de Ciutadans. Substanciació.

13. Interpel·lació al Govern sobre la política empresarial. Tram. 300-00054/11. Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

14. Interpel·lació al Govern sobre la política turística. Tram. 300-00055/11. Grup Par-
lamentari de Junts pel Sí. Substanciació.
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15. Interpel·lació al Govern sobre les inversions del Govern de l’Estat i la puntualitat 
dels trens. Tram. 300-00056/11. Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Substanciació.

16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de salut laboral. 
Tram. 302-00038/11. Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació.

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques d’atenció a la 
infància i l’adolescència. Tram. 302-00041/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. De-
bat i votació.

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la qualitat de l’aire. Tram. 
302-00039/11. Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació.

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la seguretat ambiental. Tram. 
302-00040/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.

20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques d’agricultura, 
ramaderia i pesca. Tram. 302-00042/11. Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya. Debat i votació.

21. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la judicialització de la política. 
Tram. 302-00043/11. Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació.

22. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el deute de la Generalitat. 
Tram. 302-00044/11. Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent. Debat i votació.
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Punt 1 | Substanciació

Relació de preguntes a respondre oralment en el Ple

SERAN SUBSTANCIADES EL DIA 18 DE MAIG DE 2016, A LES 10.00 H

Preguntes al Govern
1. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política de rega-

dius. Tram. 310-00064/11. Mireia Boya e Busquet, del Grup Parlamentari de la Can-
didatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Substanciació.

2. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la suspensió de la 
Llei d’igualtat efectiva de dones i homes pel Tribunal Constitucional. Tram. 310-
00070/11. Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Substan-
ciació.

3. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’impuls de l’activi-
tat i la competitivitat territorial del món local. Tram. 310-00071/11. Marta Rovira i 
Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Substanciació.

4. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la relació del model 
d’urbanisme amb la cohesió social i la sostenibilitat ambiental. Tram. 310-00072/11. 
Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Substanciació.

5. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política fiscal amb 
relació als pressupostos del 2016. Tram. 310-00065/11. Joan Coscubiela Conesa, del 
Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Substanciació.

6. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política aeropor-
tuària. Tram. 310-00067/11. Josep Enric Millo i Rocher, del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya. Substanciació.

7. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política fiscal. 
Tram. 310-00068/11. Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Substanciació.

8. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política de patri-
moni. Tram. 310-00069/11. Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciu-
tadans. Substanciació.

9. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Consorci per a la 
Normalització Lingüística. Tram. 310-00066/11. Eva Granados Galiano, del Grup 
Parlamentari Socialista. Substanciació.

Preguntes al president de la Generalitat
10. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre 

la situació política i social. Tram. 317-00045/11. Mireia Boya e Busquet, del Grup 
Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Substanciació.

11. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la 
situació política. Tram. 317-00048/11. Xavier García Albiol, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.

12. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre 
la situació política. Tram. 317-00046/11. Josep Lluís Franco Rabell, del Grup Parla-
mentari de Catalunya Sí que es Pot. Substanciació.

13. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre 
la situació política. Tram. 317-00047/11. Eva Granados Galiano, del Grup Parlamen-
tari Socialista. Substanciació.

14. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la 
situació política. Tram. 317-00044/11. Inés Arrimadas García, del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans. Substanciació.
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15. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre 
els darrers esdeveniments polítics. Tram. 317-00049/11. Jordi Turull i Negre, del 
Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Substanciació.
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Punt 2 | Coneixement

Comunicació al Ple de la composició de les meses de les comissions 
(article 49.2 del Reglament)

Comissions legislatives

Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat (CMAS)
President:  Germà Bel Queralt
Vicepresident:  Josep Lluís Franco Rabell
Secretari:  David Rodríguez i González
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Punt 3 | Debat i votació

Projecte de pressupost del Parlament de Catalunya per al 2016
230-00001/11

DICTAMEN

Al Ple del Parlament
La Mesa Ampliada del Parlament, en la sessió tinguda el 19 d’abril de 2016, ha 

estudiat el projecte de pressupost del Parlament per al 2016 i, d’acord amb els apar-
tats 3.g i 4 de l’article 37 del Reglament del Parlament, ha aprovat el següent

Dictamen
La Mesa Ampliada del Parlament acorda: 
a) Aprovar el projecte de pressupost del Parlament per al 2016 i trametre’l al Ple 

perquè, si escau, l’aprovi.
b) Trametre al Ple la següent proposta d’article perquè, si escau, l’aprovi i la 

incorpori al Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 
2016: 

«1. La Mesa del Parlament ha d’incorporar el romanent de crèdit de l’exercici 
2015 de la secció PA, servei pressupostari PA 01, als mateixos capítols del pressu-
post per al 2016.

»2. Els romanents resultants de la liquidació del pressupost del Parlament són 
recursos financers propis d’aquesta institució, l’aplicació dels quals, per a atendre 
necessitats del Parlament, correspon a la Mesa.

»3. La Tresoreria de la Generalitat ha de lliurar les dotacions pressupostàries de 
la secció PA, servei pressupostari PA 01, trimestralment, de manera anticipada i en 
ferm, i a nom del Parlament.

»4. La Mesa del Parlament pot acordar modificacions de crèdit de la secció 
PA, servei pressupostari PA 01, sense limitacions, la qual cosa ha de comunicar al 
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, i pot acordar criteris de 
vinculació dels crèdits diferents dels que estableix aquesta llei.»

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2016
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i 

Lluís
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Projecte de pressupost del Parlament de Catalunya per al 2016

Cap. Art. Conc. Aplicació Nom

Import 

concepte Import article

Import total 

i per capítol

TOTAL PRESSUPOST PARLAMENT DE CATALUNYA (PA01) 53.152.112,84

               

1     REMUNERACIONS DEL PERSONAL     26.623.624,23

  10   ALTS CÀRRECS   7.077.649,10  

    100   Alts càrrecs 7.077.649,10    

    1000001 Retribucions bàsiques 7.077.649,10    

           

  11   PERSONAL EVENTUAL   713.900,88  

    110   Personal eventual 713.900,88    

    1100001 Retribucions bàsiques 473.106,82    

    1100002 Retribucions complementàries 240.794,06    

           

  12   PERSONAL FUNCIONARI   13.966.150,58  

    120   Retribucions bàsiques 10.132.714,70    

    1200001 Retribucions bàsiques 10.132.714,70    

   
121   Retribucions complementàries 3.833.435,88    

    1210001 Retribucions complementàries 3.833.435,88    

           

  13   PERSONAL LABORAL   20.293,47  

    131   Personal laboral temporal 20.293,47    

    1310001 Retribucions bàsiques 14.595,36    

    1310002 Retribucions complementàries 5.698,11    

           

  15   INCENTIUS AL RENDIMENT I 

ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES

  95.000,00

 

    150   Incentius al rendiment 0,00    

    1500001 Productivitat 0,00    

    151   Activitats extraordinàries 95.000,00    

    1510001 Gratificacions serveis extraordinaris 95.000,00    

           

  16   ASSEGURANCES I COTITZACIONS 

SOCIALS   4.223.930,20  

    160   Quotes socials 4.223.930,20    

    1600001 Seguretat Social 4.193.570,20    

    1600002 MUFACE 7.850,00    

    1600004 Altres règims de previsió social 22.510,00    
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Cap. Art. Conc. Aplicació Nom

Import 

concepte Import article

Import total 

i per capítol

  17   PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS 

SOCIALS   526.700,00  

    171   Aportacions a plans de pensions 0,00    

    1710001 Aportacions a plans de pensions 0,00    

    172   Altres prestacions socials 443.200,00    

    1720001 Prestacions complementàries 443.200,00    

    173   Despeses socials 83.500,00    

    1730001 Despeses socials 83.500,00    

2     DESPESES CORRENTS DE BÉNS I 

SERVEIS     9.696.396,34

           

  20   LLOGUERS I CÀNONS   338.311,11  

    200   Lloguers i cànons de terrenys, 

béns naturals, edificis i altres 

construccions 105.629,53    

    2000002 Altres lloguers i cànons de terrenys, 

béns naturals, edificis i altres 

construccions 105.629,53    

   
201   Lloguers i cànons de material 

transport 40.133,28    

    2010001 Lloguers i cànons de material de 

transport 40.133,28    

   
202   Lloguers i cànons d’equips per 

a procés de dades, programari i 

reprografia 150.941,60    

    2020001 Lloguers i cànons d’equips per a 

procés de dades 140.941,60    

    2020002 Lloguers d’equips reprografia i de 

fotocopiadores 10.000,00    

   
203   Lloguers i cànons d’altre immobilitzat 

material 41.606,70    

    2030001 Lloguers i cànons d’altre immobilitzat 

material 41.606,70    

           

 
21   CONSERVACIÓ I REPARACIÓ   1.245.548,01  

 
  210   Conservació, reparació i manteniment 

terrenys, béns naturals, edificis i 

altres construccions 1.000,00    

    2100001 Conservació, reparació i manteniment 

de terrenys, béns naturals, edificis i 

altres construccions 1.000,00    
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Cap. Art. Conc. Aplicació Nom

Import 

concepte Import article

Import total 

i per capítol

    211   Conservació, reparació i manteniment 

material transport 8.500,00    

    2110001 Conservació, reparació i manteniment 

material transport 8.500,00    

   
212   Conservació, reparació i manteniment 

d’equips procés de dades, programari 

i reprografia 645.336,77    

    2120001 Conservació, reparació i manteniment 

d’equips per a procés de dades 197.431,33    

    2120002 Conservació, reparació i manteniment 

equips reprografia i fotocopiadores 54.300,00    

    2120003 Manteniment aplicacions informàtiques 393.605,44    

   
213   Conservació, reparació i manteniment 

d’altre immobilitzat material 551.042,49    

    2130001 Conservació, reparació i manteniment 

d’altre immobilitzat material 551.042,49    

   
214   Altres despeses de conservació, 

reparació i manteniment 39.668,75    

    2140001 Altres despeses de conservació, 

reparació i manteniment 39.668,75    

           

 
22   MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I 

ALTRES   3.447.637,22  

 
  220   Material d’oficina 156.797,00    

    2200001 Material ordinari no inventariable 103.697,00    

    2200002 Premsa, revistes, llibres i altres 

publicacions 53.100,00    

   
221   Subministraments 562.613,60    

    2210001 Aigua i energia 432.000,00    

      2210002 Combustible per a mitjans de transport 7.000,00    

      2210003 Vestuari 32.413,60    

    2210005 Productes farmacèutics i analítiques 2.500,00    

    2210006 Compres de mercaderies i matèries 

primeres 30.000,00    

    2210089 Altres subministraments 58.700,00    

   
222   Comunicacions 160.564,08    

    2220001 Despeses postals, missatgeria i altres 

similars 13.500,00    

    2220003 Comunicacions mitjançant serv. veu i 

dades adquirits altres entitats 147.064,08    

   
223   Transports 5.000,00    

    2230001 Transports 5.000,00    
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Cap. Art. Conc. Aplicació Nom

Import 

concepte Import article

Import total 

i per capítol

    224   Despeses d’assegurances 402.186,45    

    2240001 Despeses d’assegurances 402.186,45    

   
225   Tributs 400,00    

    2250001 Tributs 400,00    

   
226   Despeses diverses 488.166,00    

    2260001 Exposicions, certàmens i altres 

activitats promoció 2.000,00    

    2260002 Atencions protocol·làries i 

representatives 79.010,00    

    2260007 Publicacions i edictes als diaris oficials 8.000,00    

    2260011 Formació del personal propi 40.100,00    

    2260040 Inscripció com a soci 4.750,00    

    2260089 Altres despeses diverses 354.306,00    

   
227   Treballs realitzats persones físiques o 

jurídiques 982.996,81    

    2270001 Neteja i sanejament 646.296,81    

    2270005 Estudis i dictàmens 500,00    

    2270008 Intèrprets i traductors 47.500,00    

    2270089 Altres treballs realitzats per persones 

físiques o jurídiques 288.700,00    

   
228   Serveis informàtics 688.913,28    

    2280001 Solucions Tecnològiques adquirides al 

CTITI 1.000,00    

    2280002 Serveis informàtics realitzats per altres 

entitats 687.913,28    

           

 
23   INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL 

SERVEI   4.031.900,00  

 
  230   Dietes, locomoció i trasllats 40.800,00    

    2300001 Dietes, locomoció i trasllats 40.800,00    

   
231   Altres indemnitzacions 3.991.100,00    

    2310001 Altres indemnitzacions 3.991.100,00    

           

 
24   DESPESES DE PUBLICACIONS   633.000,00  

 
  240   Despeses de publicacions 633.000,00    

    2400001 Despeses de publicacions 633.000,00    
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Cap. Art. Conc. Aplicació Nom

Import 

concepte Import article

Import total 

i per capítol

4     TRANSFERÈNCIES CORRENTS     15.843.900,00

           

  48   A FAMÍLIES, INSTITUCIONS SENSE 

FI DE LUCRE I ALTRES ENS 

CORPORATIUS   15.843.900,00  

    482   A altres institucions sense fi de lucre 15.843.900,00    

    4820001 A altres institucions sense fi de lucre i 

a altres ens corporatius 6.000,00    

    4820006 A grups parlamentaris 15.837.900,00    

               

           

6     INVERSIONS REALS     978.192,27

           

  61   INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS   538.670,64  

    610   Inversions en edificis i altres 

construccions 538.670,64    

    6100001 Inversions en edificis i altres 

construccions per compte propi 538.670,64    

           

  62   INVERSIONS EN MAQUINÀRIA, 

INSTAL·LACIONS I UTILLATGE   171.021,63  

    620   Inversions en maquinària, 

instal·lacions i utillatge 171.021,63    

    6200001 Inversions en maquinària, instal·lacions 

i utillatge 171.021,63    

           

 
64   INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS   10.000,00  

 
  640   Inversions en mobiliari i estris 10.000,00    

    6400001 Inversions en mobiliari i estris 10.000,00    

           

 
65   INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS 

DE DADES I TELECOMUNICACIONS   97.000,00  

 
  650   Inversions en equips de procés de 

dades i telecomunicacions 97.000,00    

    6500001 Inversions enequips de procés de 

dades 97.000,00    
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Cap. Art. Conc. Aplicació Nom

Import 

concepte Import article

Import total 

i per capítol

  67   INVERSIONS EN ALTRE 

IMMOBILITZAT MATERIAL   36.500,00  

 
  670   Inversions en altre immobilitzat 

material 36.500,00    

    6700001 Inversions en altre immobilitzat material 36.500,00    

           

 
68   INVERSIONS EN IMMOBILITZAT 

IMMATERIAL   125.000,00  

 
  680   Inversions en immobilitzat immaterial 125.000,00    

    6800002 Inversions en aplicacions informàtiques 1.000,00    

    6800005 Desenvolupament sistemes informació 124.000,00    

           

8     VARIACIÓ D’ACTIUS FINANCERS     10.000,00

           

  83   CONCESSIÓ DE PRÉSTECS I 

BESTRETES FORA DEL SECTOR 

PÚBLIC   10.000,00  

    830   Concessió de préstecs i bestretes 

fora del sector públic 10.000,00    

    8300001 Préstecs i bestretes concedits al 

personal
10.000,00    
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Punt 4 | Debat i votació 

Projectes de pressupostos del Consell de Garanties Estatutàries, del 
Síndic de Greuges i de la Sindicatura de Comptes per al 2016
230-00002/11

TRAMESA AL PLE

Al Ple del Parlament
La Mesa Ampliada del Parlament, en la sessió tinguda el 19 d’abril de 2016, 

d’acord amb la disposició addicional vint-i-vuitena de la Llei 5/2012, del 20 de març, 
de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les es-
tades en establiments turístics, ha estudiat els pressupostos del Consell de Garanties 
Estatutàries, del Síndic de Greuges i de la Sindicatura de Comptes per al 2016, a fi 
d’elevar-los al Ple perquè els aprovi.

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2016
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

Projecte de pressupost any 2016. Consell de Garanties Estatutàries Núm. Orgànic: CC

APLICACIÓ

EXPLICACIÓ DE LA DESPESA Total per 

conceptes

Total per 

articles i 

capítolsEconòmica Funcional

      CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DE PERSONAL    

      ARTICLE 10. ALTS CÀRRECS    

100     Alts càrrecs    

    100.0001 Retribucions bàsiques 387.526,74  

    100.0002 Retribucions complementàries 770.356,58 1.157.883,32

           

      ARTICLE 11. PERSONAL EVENTUAL    

110     Personal eventual    

    110.0001 Retribucions bàsiques 6,00  

    110.0002 Retribucions complementàries 6,00 12,00

           

      ARTICLE 12. PERSONAL FUNCIONARI    

120     Retribucions bàsiques    

    120.0001 Retribucions bàsiques 375.583,27  

121     Retribucions complementàries    

    121.0001 Retribucions complementàries 573.065,78 948.649,05

           

      ARTICLE 13. PERSONAL LABORAL    

130     Personal laboral fix    

    130.0001 Retribucions bàsiques 6,00  

    130.0002 Retribucions complementàries 6,00  

    130.0003 Altres remuneracions 6,00  

131     Personal laboral temporal    

    131.0001 Retribucions bàsiques 76.753,88  

    131.0002 Retribucions complementàries 7.336,56  

    131.0003 Altres remuneracions 1.625,01 85.733,45
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APLICACIÓ

EXPLICACIÓ DE LA DESPESA Total per 

conceptes

Total per 

articles i 

capítolsEconòmica Funcional

      ARTICLE 15. INCENTIUS AL RENDIMENT  

I ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES    

151     Activitats extraordinàries    

    151.0001 Gratificacions serveis extraordinaris 4.000,00 4.000,00

           

      ARTICLE 16. ASSEGURANCES I COTITZACIONS 

SOCIALS    

160     Quotes Socials    

    160.0001 Seguretat Social 277.239,52  

    160.0002 MUFACE 6,00  

    160.0004 Altres règims de previsió social 4.000,00 281.245,52

           

     
ARTICLE 17. PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS 

SOCIALS    

172     Altres prestacions socials    

    172.0001 Prestacions complementàries 6,00  

173     Despeses socials    

    173.0001 Despeses socials 6,00 12,00

     
 TOTAL CAPÍTOL 1 2.477.535,34 2.477.535,34

           

           

     
CAPÍTOL 2. DESPESES CORRENTS DE BÉNS  

I SERVEIS    

      ARTICLE 20. LLOGUERS I CÀNONS    

200     Lloguers i cànons de terrenys, béns naturals, 

edificis i altres construccions    

    200.0002 Altres lloguers i cànons de terrenys, béns naturals, 

edificis i altres construccions 10.600,00  

202     Lloguers i cànons d’equips per a procés de 

dades, programari i reprografia    

    202.0001 Lloguers i cànons d’equips per a procés de dades 6,00  

    202.0002 Lloguers d’equips de reprografia i fotocopiadores 6,00  

203     Lloguers i cànons d’altre immobilitzat material    

    203.0001 Lloguers i cànons d’altre immobilitzat material 6,00 10.618,00

           

      ARTICLE 21. CONSERVACIÓ I REPARACIÓ    

210     Conservació, reparació i manteniment de 

terrenys, béns naturals, edificis i altres 

construccions    

    210.0001 Conservació, reparació i manteniment de terrenys, 

béns naturals, edificis i altres construccions 8.400,00  
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EXPLICACIÓ DE LA DESPESA Total per 
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Total per 

articles i 

capítolsEconòmica Funcional

211     Conservació, reparació i manteniment de 

material de transport    

    211.0001 Conservació, reparació i manteniment de material 

de transport 6,00  

212     Conservació, reparació i manteniment d’equips 

per a procés de dades, programari i reprografia    

    212.0001 Conservació, reparació i manteniment d’equips per 

a procés de dades 1.050,00  

    212.0002 Conservació, reparació i manteniment d’equips de 

reprografia i fotocopiadores 2.100,00  

    212.0003 Manteniment d’aplicacions informàtiques 1.400,00  

213     Conservació, reparació i manteniment d’altre 

immobilitzat material    

    213.0001 Conservació, reparació i manteniment d’altre 

immobilitzat material 69.200,00  

214     Altres despeses de conservació, reparació  

i manteniment    

    214.0001 Altres despeses de conservació, reparació i 

manteniment 6.000,00 88.156,00

           

      ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENT I 

ALTRES    

220     Material d’oficina    

    220.0001 Material ordinari no inventariable 15.000,00  

    220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 32.000,00  

221     Subministraments    

    221.0001 Aigua i energia 101.000,00  

    221.0002 Combustible per a mitjans de transport 6,00  

    221.0003 Vestuari 2.000,00  

    221.0089 Altres subministraments 1.100,00  

222     Comunicacions    

    222.0001 Despeses postals, missatgeria i altres similars 5.200,00  

    222.0003 Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades 

adquirits a altres entitats 22.000,00  

223     Transports    

    223.0001 Transports 6,00  

224     Despeses d’assegurances    

    224.0001 Despeses d’assegurances 27.300,00  

225     Tributs    

    225.0001 Tributs 5.800,00  
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226     Despeses diverses    

    226.0002 Atencions protocol·làries i representatives 5.000,00  

    226.0004 Jurídics i contenciosos 6,00  

    226.0005 Organització de reunions, conferències i cursos 15.000,00  

    226.0006 Oposicions i proves selectives 2.000,00  

    226.0010 Premis 6,00  

    226.0011 Formació del personal propi 20.000,00  

    226.0089 Altres despeses diverses 14.000,00  

227     Treballs realitzats per persones físiques o 

jurídiques    

    227.0001 Neteja i sanejament 84.300,00  

    227.0002 Seguretat 76.600,00  

    227.0005 Estudis i dictàmens 6,00  

    227.0008 Intèrprets i traductors 2.000,00  

    227.0011 Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i destrucció 2.226,00  

    227.0013 Treballs tècnics 9.000,00  

228     Serveis informàtics    

    228.0001 Solucions tecnològiques adquirides al CTTI 6,00  

    228.0002 Serveis informàtics realitzats per altres entitats 52.500,00 494.062,00

           

      ARTICLE 23. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL 

SERVEI    

230     Dietes, locomoció i trasllats    

    230.0001 Dietes, locomoció i trasllats 25.000,00  

231     Altres indemnitzacions    

    231.0001 Altres indemnitzacions 10.000,00 35.000,00

           

      ARTICLE 24. DESPESES DE PUBLICACIONS    

240     Despeses de publicacions    

    240.0001 Despeses de publicacions 27.500,00 27.500,00

           

     
 TOTAL CAPÍTOL 2 655.336,00 655.336,00

           

     
CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS    

      ARTICLE 61. INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS    

610     Inversions en edificis i altres construccions    

    610.0001 Inversions en edificis i altres construccions per 

compte propi 40.000,00 40.000,00
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      ARTICLE 63. INVERSIONS EN MATERIAL DE 

TRANSPORT    

630     Inversions en material de transport    

    630.0001 Inversions en material de transport 6,00 6,00

           

      ARTICLE 64. INVERSIONS EN MOBILIARI I 

ESTRIS    

640     Inversions en mobiliari i estris    

    640.0001 Inversions en mobiliari i estris per compte propi 15.000,00 15.000,00

           

      ARTICLE 65. INVERSIONS EN EQUIPS DE 

PROCÉS DE DADES I TELECOMUNICACIONS    

650     Inversions en equips de procés de dades i 

telecomunicacions    

    650.0001 Inversions en equips de procés de dades 35.000,00 35.000,00

           

      ARTICLE 67. INVERSIONS EN ALTRE 

IMMOBILITZAT MATERIAL    

670     Inversions en altre immobilitzat material    

    670.0001 Inversions en altre immobilitzat material 55.000,00 55.000,00

           

     
 TOTAL CAPÍTOL 6 145.006,00 145.006,00

           

           

     
CAPÍTOL 8. VARIACIÓ D’ACTIUS FINANCERS    

      ARTICLE 83. CONCESSIÓ DE PRÉSTECS  

I BESTRETES FORA DEL SECTOR PÚBLIC    

831     Préstecs i bestretes de qualsevol tipus de deute 

no documentada en títols de valors a curt termini    

    831.0001 Préstecs i bestretes concedits al personal a curt 

termini 6.000,00 6.000,00

     
 TOTAL CAPÍTOL 8 6.000,00 6.000,00

           

       TOTAL PRESSUPOST 3.283.877,34 3.283.877,34
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Cap. Art. Conc. Aplicació Nom
Import 

concepte 
Import article

Import total 

i per capítol

TOTAL PRESSUPOST 6.199.980,45

1     REMUNERACIONS DEL PERSONAL     5.401.106,79

           

  10   ALTS CÀRRECS   364.826,20  

    100   Retribucions bàsiques i altres 

remuneracions      

    1000001 Retribucions bàsiques alts càrrecs 172.488,04    

    1000002 Retribucions complementàries alts 

càrrecs 192.338,16    

           

 
11     PERSONAL EVENTUAL   2.012.294,54  

 
  110   Personal eventual      

    1100001 Retribucions bàsiques 623.709,52    

    1100002 Retribucions complementàries 1.388.585,02    

           

 
12   PERSONAL FUNCIONARI   2.113.986,05  

 
  120   Retribucions bàsiques      

    1200001 Retribucions bàsiques 886.246,75    

   
121   Retribucions complementàries      

    1210001 Retribucions complementàries 1.227.739,30    

           

 
13   PERSONAL LABORAL   0,00  

 
  131   Personal laboral temporal      

    1310001 Retribucions bàsiques 0,00    

    1310002 Retribucions complementàries 0,00    

           

 
15   INCENTIUS AL RENDIMENT I 

ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES   0,00  

 
  150   Incentius al rendiment      

    1500001 Productivitat 0,00    

   
151   Activitats extraordinàries      

    1510001 Gratificacions serveis extraordinaris 0,00    

           

 
16   ASSEGURANCES I COTITZACIONS 

SOCIALS   910.000,00  

 
  160   Quotes socials      

    1600001 Seguretat Social 910.000,00    
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Cap. Art. Conc. Aplicació Nom
Import 
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Import article

Import total 

i per capítol

  17   PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS 

SOCIALS   0,00  

 
  171   Pensions      

    1710001 Aportacions a plans de pensions 0,00    

               

2     DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE 

SERVEIS     720.784,30

           

  20   LLOGUERS I CÀNONS   21.441,50  

    200   Lloguers i cànons de terrenys, béns 

naturals, edificis i altres construccions      

    2000002 Altres lloguers i cànons de terrenys, 

béns naturals, edificis i altres 

construccions 100,00    

   
201   Lloguers i cànons de material 

transport      

    2010001 Lloguers i cànons de material de 

transport 11.000,00    

   
202   Lloguers i cànons d’equips per a 

procés de dades i programari      

    2020001 Lloguers i cànons d’equips per a 

procés de dades i programari 100,00    

    2020002 Lloguer equips reprografia i fotocopies 9.000,00    

   
203   Lloguers i cànons d’altre immobilitzat 

material      

    2030001 Lloguers i cànons d’altre immobilitzat 

material 1.241,50    

           

 
21   CONSERVACIÓ I REPARACIÓ   77.348,66  

 
  210   Conservació, reparació i manteniment 

terrenys, béns naturals, edificis i altres 

construccions      

    2100001 Conservació, reparació i manteniment 

de terrenys, béns naturals, edificis i 

altres construccions 28.766,58    

   
212   Conservació, reparació i manteniment 

d’equips procés de dades      

    2120001 Manteniment maquinari 7.194,08    

    2120002 Conservació, reparació i manteniment 

equips reprografia i fotocopiadores 3.000,00    

    2120003 Manteniment aplicacions informàtiques 36.388,00    
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    214   Altres despeses de conservació, 

reparació i manteniment      

    2140001 Altres despeses de conservació, 

reparació i manteniment 2.000,00    

           

 
22   MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I 

ALTRES   548.035,16  

 
  220   Material d’oficina      

    2200001 Material ordinari no inventariable 4.000,00    

    2200002 Premsa, revistes, llibres i altres 

publicacions 15.000,00    

   
221   Subministraments      

    2210001 Aigua i energia 64.200,00    

      2210002 Combustible per a mitjans de transport 0,00    

      2210003 Vestuari 100,00    

    2210089 Altres subministraments 7.000,00    

   
222   Comunicacions postals, telefòniques  

i altres      

    2220001 Comunicacions postals, missatgeria 

i altres 37.100,00    

    2220002 Comunicacions mitjançant ser. veu  

i dades adquirits entitats Generalitat 9.942,92    

    2220003 Comunicacions mitjançant serv. veu  

i dades adquirits altres entitats 19.000,00    

   
224   Despeses d’assegurances      

    2240001 Despeses d’assegurances 8.515,21    

   
225   Tributs      

    2250001 Tributs 200,00    

   
226   Despeses diverses      

    2260002 Atencions protocolàries i 

representatives 1.000,00    

    2260003 Publicitat, difusió i campanyes 

institucionals 25.740,20    

    2260004 Jurídics i contenciosos 8.000,00    

    2260005 Organitzacions reunions,conferències i 

cursos 50.000,00    

    2260009 Funcionament consells i òrgans 

col·legiats 29.000,00    

    2260011 Formació de personal propi 17.000,00    

    2260033 Desenvolupament programes seguretat 

i salut laborals en el treball per 

prevenció de riscos laborals 5.000,00    

    2260039 Despeses per serveis bancaris 300,00    

    2260089 Altres despeses diverses 6.394,77    
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i per capítol

    227   Treballs realitzats per altres empreses      

    2270001 Neteja i sanejament 118.520,00    

    2270002 Seguretat 19.034,90    

    2270005 Estudis i dictàments 84.700,00    

    2270008 Intèrprets i traductors 10.000,00    

    2270011 Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i 

destrucció 1.000,00    

    2270013 Treballs tècnics 6.287,16    

    2270089 Altres treballs realitzats per persones 

físiques o jurídiques 1.000,00    

           

 
23   INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL 

SERVEI   60.000,00  

 
  230   Dietes, locomoció i trasllats      

    230001 Dietes, locomoció i trasllats 60.000,00    

   
232   Ajuts menjar      

    2320001 Ajuts menjar 0,00    

   
233   Fons d’acció social      

    2330001 Fons d’acció social 0,00    

           

 
24   DESPESES DE PUBLICACIONS   13.958,98  

 
  240   Despeses de publicacions      

    2400001 Despeses de publicacions 13.958,98    

           

4     TRANSFERÈNCIES CORRENTS     17.896,36

           

  49   A L’EXTERIOR   17.896,36  

   
490   A l’exterior      

    4900001 A l’exterior 17.896,36    

           

6     INVERSIONS REALS     52.193,00

           

  61   INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS   4.000,00  

    610   Inversions en edificis i altres 

construccions      

    6100001 Inversions en edificis i altres 

construccions 4.000,00    
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  62   INVERSIONS EN MAQUINÀRIA, 

INSTAL·LACIONS I UTILLATGE   8.000,00  

 
  620   Inversions en maquinària, 

instal·lacions i utillatge      

    6200001 Inversions en maquinària, instal·lacions 

i utillatge 8.000,00    

           

 
64   INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS   1.000,00  

 
  640   Inversions en mobiliari i estris      

    6400001 Inversions en mobiliari i estris 1.000,00    

           

 
65   INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS 

DE DADES I TELECOMUNICACIONS   14.491,44  

 
  650   Inversions equips procés de dades i 

telecomunicacions      

    6500001 Inversions equips procés de dades i 

telecomunicacions 14.491,44    

           

 
67   INVERSIONS EN ALTRE 

IMMOBILITZAT MATERIAL   2.000,00  

 
  670   Inversions en altre immobilitzat 

material      

    6700001 Inversions en altre immobilitzat material 2.000,00    

           

 
68   INVERSIONS IMMOBILITZAT 

IMMATERIAL   22.701,56  

 
  680   Inversions immobilitzat immaterial      

    6800002 Inversions en aplicacions informàtiques 22.701,56    

           

8     ACTIUS FINANCERS     8.000,00

           

 
83   CONCESSIÓ DE PRÉSTECS I 

BESTRETES FORA DEL SECTOR 

PÚBLIC   8.000,00  

 
  830   Concessió de préstecs i bestretes fora 

del sector públic      

      8300001 Préstecs i bestretes concedits al 

personal 8.000,00    
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Projecte de pressupost per a l’exercici 2016. Sindicatura de Comptes de Catalunya

SERVEI ÚNIC / ESTAT DE DESPESES NÚMERO ORGÀNIC 03.01

Aplicació econòmica  Explicació de la despesa
Total per 

conceptes

Total per articles  

i capítols

1     CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL 

PERSONAL     8.049.953,62 

         

  10 ARTICLE 10. ALTS CÀRRECS     990.511,48 

1 100 Retribucions Bàsiques i Altres 

Remuneracions   990.511,48  

  100.000100 Retribucions bàsiques alts càrrecs 415.441,88    

  100.000200 Retribucions complementàries alts 

càrrecs 575.069,60    

         

  11 ARTICLE 11. PERSONAL EVENTUAL     65.970,24 

1 110 Personal Eventual   65.970,24  

  110.000100 Retribucions bàsiques personal 

eventual 22.866,00    

  110.000200 Retribucions complementàries personal 

eventual 43.104,24    

         

  12 ARTICLE 12. FUNCIONARIS     5.838.971,90 

1 120 Retribucions Personal   3.338.694,26  

  120.000100 Retribucions bàsiques funcionaris 3.338.694,26    

1 121 Retribucions Complementàries   2.500.277,64  

  121.000100 Retribucions complementàries 

funcionaris 2.500.277,64    

         

  15 ARTICLE 15. INCENTIUS RENDIMENT  

I ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES     2.000,00 

1 150 Incentius al Rendiment   0,00  

  150.000100 Productivitat 0,00    

1 151 Activitats Extraordinàries   2.000,00  

  151.000100 Gratificacions Serveis Extraordinaris 2.000,00    

         

  16 ARTICLE 16. ASSEGURANCES  

I PRESTACIONS SOCIALS     1.152.500,00 

1 160 Quotes Socials   1.152.500,00  

  160.000100 Seguretat Social 1.150.000,00    

  160.000200 Quotes MUFACE 2.500,00    

         

  17 ARTICLE 17. PENSIONS I ALTRES 

PRESTACIONS SOCIALS     0,00 

  170 Pensions   0,00  

  170.0001 Pensions 0,00    
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Aplicació econòmica  Explicació de la despesa
Total per 

conceptes

Total per articles  

i capítols

2 CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS 

CORRENTS I DE SERVEIS     2.387.430,00 

  20 ARTICLE 20. LLOGUERS     1.473.000,00 

  201     12.000,00  

  201.000100 Lloguer de béns mobles 12.000,00    

  200     1.450.000,00  

  200.000200 Lloguer de béns immobles 1.450.000,00    

  202     11.000,00  

  202.000200 Lloguer equips de reprografia  

i fotocopiadores 11.000,00    

         

  21 ARTICLE 21. CONSERVACIÓ  

I REPARACIÓ     125.200,00 

  210   25.000,00  

  210.000100 Conservació, reparació i manteniment 

terrenys, b. naturals, edificis 25.000,00    

  211   6.000,00  

  211.000100 Conservació, reparació i manteniment 

materials de transport 6.000,00    

  212   94.200,00  

  212.000200 Conservació, reparació i manteniment 

equips reprografia i fotocopiadores 4.200,00    

  212.000300 Manteniment aplicacions informàtiques 90.000,00    

         

  22 ARTICLE 22. MATERIAL, 

SUBMINISTRAMENTS I ALTRES     664.230,00 

  220 Material d’Oficina 100.000,00  

  220.000100 Material ordinari no inventariable 50.000,00    

  220.000200 Premsa , revistes, llibres i altres 

publicacions 50.000,00    

  221 Subministraments de Béns i Serveis   69.000,00  

  221.000100 Aigua i energia 59.000,00    

  221.000200 Combustible per a mitjans de transport 1.800,00    

  221.000300 Vestuari 4.200,00    

  221.000500 Productes farmacèutics i analítiques 2.500,00    

  221.008900 Altres subministraments 1.500,00    

  222   52.000,00  

  222.000100 Despeses postals, missatgeria i altres 

similars 10.000,00    

  222.000300 Comunicacions 42.000,00    

  223     55.000,00  

  223.000100 Transports 55.000,00    

  224     50.000,00  

  224.000100 Despeses d’assegurances 50.000,00    

  225     230,00  

  225.000100 Tributs 230,00    
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  226 Despeses Diverses   109.000,00  

  226.000200 Atencions protocol·làries i 

representatives 20.000,00    

  226.000500 Organització de reunions i conferències 15.000,00    

  226.001000 Premis 1.000,00    

  226.001100 Formació i promoció del personal 50.000,00    

  226.008900 Altres despeses diverses 10.000,00    

  226.000600 Oposicions i proves selectives 6.000,00    

  226.000700 Publicació anuncis oficials 7.000,00    

  227 Treballs Realitzats per Altres Empreses   229.000,00  

  227.000100 Neteja i Sanejament 76.000,00    

  227.000200 Seguretat 3.000,00    

  227.001100 Custòdia, dipòsit i emmagatzematge 20.000,00    

  227.000500 Estudis i treballs tècnics 10.000,00    

  227.001300 Treballs tècnics 10.000,00    

  227.008900 Altres treballs realitzats per altres 

empreses 110.000,00    

               

  23 ARTICLE 23. INDEMNITZACIONS PER 

RAÓ DEL SERVEI     80.000,00 

  230     80.000,00  

  230.000100 Dietes, locomoció i trasllats 80.000,00    

  231     0,00  

  231.000100 Altres indemnitzacions 0,00    

  232     0,00  

  232.000100 Dotació ajuts menjar 0,00    

  233     0,00  

  233.000100 Dotació Fons d’Ajut Social 0,00    

         

  24 ARTICLE 24. DESPESES DE 

PUBLICACIONS     45.000,00 

  240     45.000,00  

  240.000100 Despeses de publicacions 45.000,00    

         

4 CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES 

CORRENTS     23.000,00 

  ARTICLE 40. AL SECTOR PÚBLIC 

ESTATAL     18.000,00 

  409     18.000,00  

  409.000100 A altres ens dependents del sector 

públic estatal 18.000,00    

         

  44 ARTICLE 44. A EMPRESES PÚBLIQUES  

I D’ALTRES ENS PÚBLICS   0,00 

  449     0,00  

  449.000200 Amb les universitats públiques 0,00    
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Aplicació econòmica  Explicació de la despesa
Total per 

conceptes

Total per articles  

i capítols

  ARTICLE 48. A FAMILIES, INSTITUCIONS  

SENSE FI DE LUCRE I ALTRES ENS CORP   5.000,00 

  482     5.000,00  

  482.000100 A altres institucions sense fi de lucre  

i altres ens corporatius 5.000,00    

         

  49 ARTICLE 49. A L’EXTERIOR     0,00 

  490     0,00  

  490.000100 Programes de cooperació amb altres 

òrgans de control extern 0,00    

       

6 CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS     876.742,00 

  ARTICLE 61. INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS    

  61       628.742,00 

  610     628.742,00  

  610.000100 Inversions en edificis i altres 

construccions 628.742,00    

         

  62 ARTICLE 62. INVERSIONS EN 

MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I 

UTILLATGE     23.000,00 

  620     23.000,00  

  620.000100 Inversions en maquinària, instal·lacions 

i utillatge 23.000,00    

         

  64 ARTICLE 64. INVERSIONS EN 

MOBILIARI I ESTRIS     70.000,00 

  640     70.000,00  

  640.000100 Inversions en mobiliari i estris 70.000,00    

         

  65 ARTICLE 65. INVERSIONS EN EQUIPS 

DE PROCÉS DE DADES     155.000,00 

  650     155.000,00  

  650.000100 Inversions en equips de procés de 

dades 155.000,00    

       

8 CAPÍTOL 8. ACTIUS FINANCERS     31.200,00 

  83 ARTICLE 83. CONCESSIÓ DE 

PRÉSTECS I BESTRETES FORA DEL 

SECTOR PÚBLIC     31.200,00 

  830 Préstecs i Bestretes Concedits al 

Personal   31.200,00  

      830.000100 Préstecs i Bestretes Concedits al 

Personal 31.200,00    
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Total pressupost per a l’any 2016

CAPÍTOL I 8.049.953,62 

CAPÍTOL II 2.387.430,00 

CAPÍTOL IV 23.000,00 

CAPÍTOL VI 876.742,00 

CAPÍTOL VIII 31.200,00 

TOTAL 11.368.325,62
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Punt 5 | Debat de totalitat

Proposició de llei de modificació de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, 
d’educació, pel que fa als criteris de tancament de centres
202-00004/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 885 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.12.2015

El text de la Proposició de llei ha estat publicat en el BOPC 19, pàgina 4, de l’11 
de desembre de 2015.

ESMENA A LA TOTALITAT

Reg. 12121 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.03.2016

ESMENA PRESENTADA PEL GP JS (REG. 12121)

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

amb el que estableixen els articles 113 i següents del Reglament del Parlament, pre-
senta la següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
12/2009, del 10 de juliol, d’educació, pel que fa als criteris de tancament de centres 
(tram. 202-00004/11).

Esmena 1, GP JS
A la totalitat
De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 1 de març de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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Punt 6 | Debat de totalitat

Proposició de llei del sistema educatiu de Catalunya
Tram. 202-00063/10

INICI DE LA TRAMITACIÓ PARLAMENTÀRIA

Reg. 120941 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.07.2015

El text de la Proposició de llei ha estat publicat en el BOPC 640/X, pàgina 34, 
del 15 de juliol de 2015.

ESMENES A LA TOTALITAT

Reg. 14711; 14951 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.03.2016

ESMENA PRESENTADA PEL GP PPC (REG. 14711)

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 113 i següents del Reglament 
del Parlament, presenta la següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei del 
sistema educatiu de Catalunya (tram. 202-00063/10).

Esmena 1, GP PPC
A la totalitat
De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 14 de març de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu GP PPC

ESMENA PRESENTADA PEL GP JS (REG. 14951)

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

amb el que estableixen els articles 113 i següents del Reglament del Parlament, pre-
senta la següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei del sistema educatiu de 
Catalunya (tram. 202-00063/10).

Esmena 1, GP JS
A la totalitat
De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 15 de març de 2016.
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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Punt 7 | Debat de totalitat

Projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 i de 
modificació de la Llei 23/1998, del 30 de desembre, d’estadística de 
Catalunya
200-00005/11

TEXT PRESENTAT

Reg. 19310 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

El text del Projecte de llei ha estat publicat en el BOPC 104, pàgina 26, del 14 
d’abril de 2016.

ESMENA A LA TOTALITAT

Reg. 26003

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 26003)

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

Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 113 i següents del Reglament del Par-
lament, presenta la següent esmena al Projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 
2017-2020 i de modificació de la Llei 23/1998, del 30 de desembre, d’estadística de 
Catalunya (tram. 200-00005/11).

Esmena 1, GP CSP
A la totalitat
De retorn al Govern.

Palau del Parlament, 4 de maig de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu GP CSP
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Segona part

Punt 16 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de 
salut laboral
302-00038/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 26249 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.05.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parla-

mentari 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 polítiques de salut laboral (tram. 300-00040/11).

Moció

En relació a la sinistralitat i la integració de la prevenció
1. Elaborar i presentar en el termini de tres mesos a la comissió corresponent del 

Parlament de Catalunya, amb la participació dels agents socials i la col·laboració de 
tots els estaments implicats, un pla específic per reduir la sinistralitat laboral i pro-
moure la integració de la prevenció a les empreses que inclogui, entre d’altres, les 
següents mesures: 

1.1. Un calendari prioritzat amb una selecció de mesures urgents de prevenció a 
les empreses, dins del III Pla de Seguretat i Salut Laboral 2015-2020, que el govern 
impulsarà per frenar l’increment de la sinistralitat laboral.

1.2. Un programa específic d’actuació de la inspecció de Treball per vigilar el 
compliment de la legalitat en relació a l’avaluació de riscos i plans de prevenció a 
les empreses, així com la declaració, la intervenció i l’aplicació de mesures de pre-
venció d’aquestes, davant dels danys d’origen professional.

1.3. Una campanya, planificada per executar durant el 2016, de revisió de la con-
tractació de serveis de prevenció aliens i del contingut dels contractes per garantir 
una prevenció de qualitat.

1.4. Una campanya, planificada per executar durant el 2016, de comprovació del 
compliment de l’activitat de la formació preventiva als treballadors i treballadores 
de les empreses.

1.5. Una previsió de calendari per a la implementació i el desenvolupament de cada 
una de les mesures previstes en el Marc Estratègic de Seguretat i Salut de Catalunya.
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En relació a la infradeclaració de malalties professionals
2. Elaborar i presentar en el termini de tres mesos un informe de seguiment de la 

despesa sanitària pública dels darrers dos anys susceptible de tenir l’origen en con-
tingències professionals, per tal de reclamar a les mútues que es facin càrrec de tot 
allò que té a veure amb les condicions de treball, amb càrrec a les quotes que ingres-
sen dels empresaris per la cobertura de les contingències professionals.

3. Elaborar i presentar en el termini de tres mesos a la comissió corresponent del 
Parlament de Catalunya, prèvia consulta i participació amb els agents socials, un pla 
específic per fer aflorar les malalties professionals no reconegudes que incorpori, 
entre d’altres, les següents mesures: 

3.1. Un protocol que defineixi el procediment d’actuació i de comunicació per 
part dels serveis de prevenció davant la sospita de dany professional, d’acord amb la 
funció que reconeix la llei i que no està desenvolupada al si de les empreses.

3.2. Un protocol que defineixi el procediment per tal que a les empreses no s’ha-
gi de fer autorització i es garanteixi que sigui sempre la mútua d’accident de treball 
la que en primera instància, quan hi hagi dany, intervingui per que pugui fer-se càr-
rec de l’assistència sanitària i notificar el dany, i tingui l’obligació de presentar un 
informe amb proves i arguments diagnòstics abans de derivar-ho al sistema públic 
en cas que consideri que no és una contingència professional, en compliment del art. 
3 del RD 624/2014.

3.3. Un protocol de sistema d’alertes des de l’atenció primària de l’àmbit sanitari, 
que incorpori un procediment àgil de declaració davant la sospita de contingència 
professional i que contingui un programa de formació i d’informació als professio-
nals de l’assistència primària i del sistema públic per dur-ho a terme.

3.4. Un programa de reforçament de les Unitats de Salut Laboral en tres de les 
seves funcions: 

3.4.1. Com a referents per tractar, diagnosticar i fer seguiment de la investigació 
i intervenció preventiva sobre les condicions de treball davant d’un dany laboral.

3.4.2. Com a suport a l’atenció primària i a les unitats de Vigilància de la Salut 
tant de serveis de prevenció propis com aliens en la seva tasca preventiva recollint 
bones pràctiques i fent difusió.

3.4.3. Com a suport a l’ICAM en la tasca de valoració de l’aptitud laboral dels 
treballadors que són inspeccionats, donat que l’alta mèdica s’ha de fer en relació a 
les condicions de treball i són aquestes USL qui poden aportar o fer aportar als ser-
veis de prevenció propi aquesta informació i valorar possibles incompatibilitats o 
fer recomanacions de reincorporació progressiva en relació a alguns riscos i tasques 
laborals.

En relació als nous riscos de naturalesa laboral
4. Impulsar l’acord, en el marc del diàleg social, d’un Pacte Català per encarar 

els nous riscos de naturalesa laboral i per estimular el registre de la malaltia rela-
cionada amb el treball no reconeguda, amb la participació de les administracions 
laboral i sanitària i agents econòmics i socials relacionats.

5. Presentar en el termini de tres mesos un programa d’actuació específic davant 
l’aparició de les següents afectacions d’origen laboral: 

5.1. La prevenció en origen de les malalties múscul-esquelètiques donada la seva 
especial incidència i infradeclaració en els resultats estadístics a Catalunya.

5.2. L’anàlisi, la recerca i la prevenció en origen de les incidències de càncer la-
boral per l’alarmant infradeclaració que té al nostre país, fent especial esment en el 
tractament dels silestones i dels formaldehids.

5.3. La prevenció en origen de nous casos en relació a l’amiant, i un programa de 
visibilització dels casos ja afectats.

5.4. Un procediment per a facilitar el reconeixement de les exposicions laborals 
a l’amiant i altres productes similars on no es carregui tota la responsabilitat de la 
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prova a l’afectat o la família, sinó que l’administració i les empreses hagin de fer 
actuacions per acreditar-ho, facilitant així el reconeixement dels drets als exposats.

5.5. La prevenció en origen de la fibromiàlgia i la síndrome de fatiga crònica. En 
aquest sentit, el Parlament de Catalunya referma, dóna validesa, i insta el compli-
ment de la Resolució 1137/X, sobre les síndromes de sensibilització central, aprova-
da durant la passada legislatura.

Palau del Parlament, 5 de maig de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Marc Vidal i Pou, diputat, GP CSP 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 27105, 27461, 27507, 27517, 27542 / Admissió a tràmit: Presidència del 

Parlament, 17.05.2016

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 27105)

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Mireia Vehí i Cantenys, diputada del Grup 

Parlamentari 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 les polítiques de 
salut laboral (tram. 302-00038/11).

Esmena 1, GP CUP-CC
D’addició d’un nou punt
«Revisió dels criteris d’aplicació de la Resolució del 23 de juliol de 2013 de la 

Secretaria General Tècnica per part de l’ICAM amb l’objectiu de garantir que es 
mantenen els criteris mèdics de gestió de la incapacitat temporal utilitzats durant 
els dos primers anys d’aplicació del “Convenio de colaboración con la Generalitat 
de Cataluña para el control de la incapacidad temporal durante el periodo 2013 a 
2016” que es va signar amb l’INSS.»

Palau del Parlament, 13 de maig de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Mireia Vehí i Cantenys, diputada, GP CUP-

CC 

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 27461)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamen-

tari 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 
Govern sobre les polítiques de salut laboral (tram. 302-00038/11).

Esmena 1, GP SOC
De modificació del primer títol
«En relació a l’accidentalitat i la integració de la prevenció»

Esmena 2, GP SOC
De modificació del punt 1
«1. Elaborar i presentar en el termini de tres mesos a la comissió corresponent 

del Parlament de Catalunya, amb la participació dels agents socials i la col·laboració 
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de tots els estaments implicats, un pla específic per reduir l’accidentalitat laboral i 
promoure la integració de la prevenció a les empreses que inclogui, entre d’altres, 
les següents mesures:»

Esmena 3, GP SOC
De modificació del punt 1.1
«1.1. Un calendari prioritzat amb una selecció de mesures urgents de prevenció a 

les empreses, dins del III Pla de Seguretat i Salut Laboral 2015-2020, que el govern 
impulsarà per frenar l’increment de l’accidentalitat laboral.»

Esmena 4, GP SOC
D’addició al punt 1.3
«1.3. Una campanya, planificada per executar durant el 2016, de revisió de la 

contractació de serveis de prevenció mancomunats, aliens i del contingut dels con-
tractes per garantir una prevenció de qualitat.»

Esmena 5, GP SOC
D’addició al punt 1.4
«1.4. Una campanya, planificada per executar durant el 2016, de comprovació del 

compliment de l’activitat de la formació preventiva als treballadors i treballadores 
de les empreses, posant especial atenció a la qualitat de la mateixa.»

Esmena 6, GP SOC
De modificació del punt 2
«2. Elaborar i posar en marxa un programa per identificar les malalties profes-

sionals des de la sanitat pública, per tal de reclamar a les mútues que es facin càr-
rec de tot allò que té a veure amb les condicions de treball, amb càrrec a les quotes 
que ingressen dels empresaris per la cobertura de les contingències professionals.»

Esmena 7, GP SOC
De supressió del punt 3.4.1
«3.4.1. Com a referents per tractar, diagnosticar i fer seguiment de la investigació 

i intervenció preventiva sobre les condicions de treball davant d’un dany laboral.»

Palau del Parlament, 13 de maig de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Pol Gibert Horcas, diputat, GP SOC 

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 27507)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Martín Eusebio Barra López, diputat del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Re-
glament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre les polítiques de salut laboral (tram. 302-00038/11).

Esmena 1, GP C’s
D’addició al punt 1.2
1.2. Un programa específic d’actuació de la inspecció de Treball per vigilar el 

compliment de la legalitat en relació a l’avaluació de riscos i plans de prevenció a les 
empreses, així com la declaració, la intervenció i l’aplicació de mesures de preven-
ció d’aquestes, davant dels danys d’origen professional, i per controlar que els plans 
de prevenció externalitzats s’ajustin a les especificitats de cada empresa, així com el 
compliment efectiu de la formació preventiva als treballadors.
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Esmena 2, GP C’s
De supressió
Es suprimeix el punt 1.3 de la moció.

Esmena 3, GP C’s
De supressió
Es suprimeix el punt 1.4 de la moció.

Esmena 4, GP C’s
De supressió i addició al punt 5.4
5.4. Un procediment per a facilitar el reconeixement de les exposicions laborals 

a l’amiant i altres productes similars on no es carregui tota la responsabilitat de la 
prova a l’afectat o la família, sinó per que l’administració i les empreses hagin de 
fer actuacions per acreditar-ho, facilitant facilitin així el reconeixement dels drets 
als exposats.

Palau del Parlament, 17 de maig de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Martín Eusebio Barra López, diputat, GP C’s

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 27517 I 27542)

Reg. 27517

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 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de 
salut laboral (tram. 302-00038/11).

Esmena 1, GP JS
De supressió
1.2. Un programa específic d’actuació de la inspecció de Treball per vigilar el 

compliment de la legalitat en relació a l’avaluació de riscos i plans de prevenció a 
les empreses, així com la declaració, la intervenció i l’aplicació de mesures de pre-
venció d’aquestes, davant dels danys d’origen professional.

Esmena 2, GP JS
De modificació
1.4. Un programa d’actuació per a la comprovació del compliment de l’activitat 

de la formació preventiva als treballadors i treballadores de les empreses.

Esmena 3, GP JS
De modificació i addició
1.5. Una previsió de calendari per a la implementació i el desenvolupament de 

cada una de les mesures previstes en el Marc Estratègic Català de Seguretat i Salut 
Laboral 2015-2020 de cadascun dels agents amb representació al Ple del Consell de 
Relacions Laborals que el va aprovar.

Esmena 4, GP JS
De modificació i addició
En relació a la subdetecció i infradeclaració de malalties laborals.
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Esmena 5, GP JS
De modificació
3. Elaborar i presentar en el termini de tres mesos a la comissió corresponent del 

Parlament de Catalunya, prèvia consulta i participació amb els agents socials, un pla 
específic per fer aflorar les malalties laborals no reconegudes que incorpori, entre 
d’altres, les següents mesures: 

Esmena 6, GP JS
De modificació i addició
3.1. Un protocol que defineixi el procediment d’actuació i de comunicació per 

part de les modalitats organitzatives en prevenció de riscos laborals de les empre-
ses («serveis de prevenció») davant la sospita de dany a la salut derivat del treball, 
d’acord amb la funció que reconeix la Llei de prevenció i que sovint no està desen-
volupada al si de les empreses (procediments establerts a la normativa pel que fa a 
la comunicació a l’Autoritat competent).

Esmena 7, GP JS
De modificació i addició
3.3. Un protocol de sistema d’alertes des de l’atenció primària de l’àmbit sanita-

ri, que incorpori un procediment àgil d’identificació davant la sospita de patologia 
laboral que permeti la seva notificació i la determinació de la contingència i que 
contingui els recursos tecnològics de suport i gestió necessaris i un programa de for-
mació i d’informació als professionals de l’assistència primària i del sistema públic 
per dur-ho a terme.

Esmena 8, GP JS
De modificació de refosa dels punts 3.4, 3.4.1, 3.4.2 i 3.4.3 en un únic punt 3.4
3.4. Un programa de reforçament de les Unitats de Salut Laboral en la seva fun-

ció de suport a l’atenció primària i a les unitats bàsiques de salut (UBS), de la mo-
dalitat organitzativa en prevenció de riscos laborals, en la seva tasca preventiva re-
collint bones pràctiques i fent-ne difusió.

Esmena 9, GP JS
D’addició d’un nou punt
3.5. Actuacions de consolidació i potenciació de l’ISSL en relació a la intervenció 

preventiva sobre les condicions de treball davant d’un dany laboral, en la vessant de 
generació d’informació i coneixement en matèria de seguretat i salut laboral, així 
com de divulgació, promoció, assessorament i formació en matèria de prevenció.

Esmena 10, GP JS
De modificació
4. Impulsar, des de tots els àmbits però en particular pel que fa a l’administra-

ció catalana i els agents més representatius que varen elaborar el Marc Estratègic 
català de Seguretat i Salut Laboral 2015-2020, els nous riscos de naturalesa laboral 
i per estimular el registre de la malaltia relacionada amb el treball no reconeguda, 
mitjançant la elaboració i execució dels corresponents plans d’acció.

Esmena 11, GP JS
D’addició
5.1. La prevenció en origen de les malalties múscul-esquelètiques donada la seva 

especial incidència, subdetecció i infradeclaració en els resultats estadístics a Ca-
talunya.
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Esmena 12, GP JS
De modificació i addició
5.2. L’anàlisi, la recerca i la prevenció en origen de les incidències de càncer la-

boral per l’alarmant subdetecció i infradeclaració que té al nostre país, fent especial 
esment en aquells cancerígens amb més prevalença de treballadors exposats.

Esmena 13, GP JS
D’addició
5.3. La prevenció en origen de nous casos de danys a la salut en relació a l’ami-

ant, i un programa de visibilització dels casos ja afectats.

Esmena 14, GP JS
De modificació i supressió
5.4. Un procediment per a facilitar el reconeixement de les exposicions laborals 

a l’amiant i altres productes similars on no es carregui tota la responsabilitat de la 
prova a l’afectat o la família, sinó a les empreses, amb l’assessorament de l’admi-
nistració, perquè siguin elles les que facin les actuacions per acreditar l’exposició, 
facilitant així el reconeixement dels treballadors exposats i de les seves famílies.

Palau del Parlament, 17 de maig de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

Reg. 27542

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 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de 
salut laboral (tram. 302-00038/11).

Esmena 1, GP JS
De modificació del punt 5
«5. Presentar en el termini de sis mesos i dins el marc del pla director de salut 

laboral un programa d’actuació específic davant l’aparició de les següents afectaci-
ons d’origen laboral:»

Palau del Parlament, 17 de maig de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS 
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Punt 17 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
d’atenció a la infància i l’adolescència
302-00041/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 26546 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.05.2016

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Laura Vílchez Sánchez, diputada 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 polítiques d’atenció a la infància i l’adolescència (tram. 300-00042/11).

Moció
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a 
1. Separar efectivamente las funciones de los órganos de la administración que 

se dedican a la detección de situaciones merecedoras de protección (EAIA) de aque-
llos que realizan el seguimiento de la medida protectora consistente en la acogida en 
familia extensa (SIFE), asignando un equipo SIFE a cada equipo EAIA.

2. Elaborar, presentar en el Parlament de Cataluña en el plazo de dos meses des-
de la aprobación de esta moción, y aplicar un protocolo de obligado cumplimiento 
para todos los centros residenciales que acogen a niños y jóvenes tutelados por la 
Generalitat y sujeto a inspección, que incluya, entre otros: 

2.1 Responsabilidades y funciones específicas de cada cargo designado en cada 
centro.

2.2 Obligación de la dirección del centro de rendir cuentas de las aportaciones 
públicas recibidas, incluyendo anualmente una memoria económica y de actividades 
realizadas, así como de los planes de contingencia.

2.3 Fijación de un mínimo de enseres y materiales personales de que debe dis-
poner cada menor, adecuado a la edad específica.

2.4 Procedimientos adecuados para preservar el interés superior del niño tanto 
en los procesos de adaptación al centro como en la salida del mismo, tanto si la sa-
lida del menor se debe a la acogida por una familia ajena o al retorno a la familia 
biológica.

2.5 Condiciones aceptables de climatización y ventilación en los centros.
2.6 Fijación de criterios de cualificación que los profesionales empleados encar-

gados de la atención a los menores deben acreditar.
2.7 Fijación de un mínimo de visitas pediátricas, médicas y psicológicas periódi-

cas que sanitariamente se consideren oportunas para el seguimiento de los menores.
2.8 Elaboración de un plan de nutrición del centro, teniendo en cuenta las into-

lerancias y alergias alimenticias de los menores y las pautas diseñadas por nutrici-
onistas

2.9 Especificación de la documentación relativa a la identidad del menor y de su 
historial médico básico, que deberá acompañar al menor en su salida del centro cu-
ando sea acogido en familia. En caso de no estar disponible tal documentación, se 
fijará un plazo máximo de diez días para su obtención.

2.10 Creación de un equipo de apoyo, con la formación oportuna, disponible las 
24 horas, 365 días al año, para dar cobertura a posibles demandas de las familias 
extensas y de acogida.

3. Garantizar a las familias de acogida y Unidades Convivenciales de Acción 
Educativa (UCAE) el acceso a las becas comedor y a la escolarización pública, con 
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independencia de la fecha en la que se pretenda la admisión o readmisión del menor 
en el sistema educativo.

4. Requerir al Instituto Catalán de Adopción y Acogida (ICAA) que los calenda-
rios de visita se realicen respetando el horario escolar del menor y la disponibilidad 
laboral de las familias de acogida.

5. Asignar un tutor académico a cada menor tutelado para realizar el seguimi-
ento académico y pedagógico durante el tiempo que el menor esté tutelado por la 
Generalitat.

6. Colaborar activamente con la Fiscalía de menores a los efectos de impulsar 
procesalmente los expedientes judiciales que tengan por objeto medidas legales re-
lativas a la protección de los menores.

7. Elaborar y presentar en sede parlamentaria, en el plazo de seis meses desde la 
aprobación de la presente moción, un informe de la situación, condiciones y destino 
de las prestaciones y pensiones que perciben los jóvenes ex tutelados.

Palau del Parlament, 9 de maig de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Laura Vílchez Sánchez, diputada, GP C’s 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 27462, 27505, 27515 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 17.05.2016

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 27462)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Par-

lamentari 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 polítiques d’atenció a la infància i l’adolescència (tram. 302-
00041/11).

Esmena 1, GP SOC
De modificació del punt 2
«2. Presentar en el Parlament de Catalunya, en un termini no superior a dos me-

sos des de l’aprovació d’aquesta moció, un protocol d’obligat i immediat compliment 
per a tots els centres residencials que acullen a nens i joves tutelats per la Generalitat 
i subjecte a inspecció, que inclogui, entre d’altres:»

Esmena 2, GP SOC
D’addició al punt 2.1
«2.1 La delimitació de responsabilitats i funcions específiques de cada càrrec 

designat a cada centre, així com assegurar l’obligat coneixement i compliment de 
les normatives i protocols requerits per a garantir un bon funcionament del centre, 
tals com l’elaboració d’un Projecte Educatiu Individual (PEI), un Informe Tutorial 
de Seguiment Educatiu (ITSE) o el Projecte Educatiu de Centre (PEC). Per a això 
es durà a terme un programa de formació específica anual de tots els professionals 
presents als centres residencials.»

Esmena 3, GP SOC
D’addició al punt 2.2
«2.2 L’Obligació de la Direcció del Centre de publicar anualment a través de 

la pàgina web de la DGAIA una memòria econòmica i d’activitats realitzades, així 
com els plans de contingència, les nòmines de cada un dels professionals del centre 
en relació a la seva categoria professional, les despeses anuals en matèria d’ali-
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mentació, higiene i vestimenta, així com la possible recepció de donacions, préstecs 
i altres serveis presents a l’exercici pressupostari. La publicació de la memòria de 
2016 haurà de ser publicada durant el mes de gener de 2017 i així successivament 
els anys posteriors.»

Esmena 4, GP SOC
D’addició al punt 2.3
«2.3 Fixació d’un mínim d’estris i materials personals que ha de disposar cada 

menor, adequat a l’edat específica, d’ús exclusiu per part del menor.»

Esmena 5, GP SOC
D’addició al punt 2.4
«2.4 Procediments adequats per preservar l’interès superior del nen tant en els 

processos d’adaptació al centre com en la sortida del mateix, tant si la sortida del 
menor es deu a l’acolliment per una família aliena o a la tornada a la família biolò-
gica. El menor haurà de coparticipar en la decisió i acceptació de les alternatives 
familiars que puguin proposar-se.»

Esmena 6, GP SOC
D’addició al punt 2.5
«2.5 Condicions acceptables de climatització y ventilació als centres. A més de 

respectar un número mínim de metres quadrats per menor a les habitacions i espais 
comuns, així com els elements de seguretat personal necessaris que evitin accidents 
quotidians. Tots els centres hauran de comptar amb un pla d’evacuació en cas d’in-
cendi i, per tant, amb totes les mesures de seguretat.»

Esmena 7, GP SOC
D’addició al punt 2.6
«2.6 Fixació de criteris de qualificació que els professionals empleats en-carre-

gats de l’atenció als menors han d’acreditar. Tots els professionals la funció dels quals 
sigui l’atenció i l’acompanyament del menor que treballin als CRAE i CREI hauran 
de tenir la titulació universitària adequada d’àmbit educatiu per a desenvolupar 
les seves funcions. De la mateixa manera, els centres hauran de comptar amb un/a 
responsable de salut, amb coneixements i titulació adequada, evitant que qualsevol 
altre professional no qualificat pugui realitzar aquesta tasca.»

Esmena 8, GP SOC
D’addició al punt 2.7
«2.7 Fixació d’un mínim de visites pediàtriques, mèdiques i psicològiques pe-

riòdiques que sanitàriament es consideren oportunes per al seguiment dels menors i 
assegurin el tractament continuat i efectiu.»

Esmena 9, GP SOC
D’addició al punt 2.8
«2.8 Elaboració d’un pla de nutrició del centre, tenint en compte les intolerànci-

es i al·lèrgies alimentàries dels menors i les pautes dissenyades per nutricionistes. 
Garantir que el personal de cuina tingui els coneixements i la titulació necessaris 
que requereix l’ús d’una cuina industrial i l’elaboració de menús que garanteixin els 
elements nutricionals necessaris per a la correcta alimentació, respectant també els 
aspectes religiosos de cada un dels menors. Aquests criteris també seran exigibles a 
tots els serveis externalitzats.»
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Esmena 10, GP SOC
D’addició al punt 4
«4. Requerir a l’Institut Català d’Adopció i Acollida (ICAA) que els calendaris 

de visita es realitzin respectant l’horari escolar del menor i la disponibilitat laboral 
de les famílies d’acollida, afavorint que es facin durant el cap de setmana.»

Esmena 11, GP SOC
D’addició d’un nou punt
«8. Revisar el protocol d’actuació entre la Fiscalia de Menors, Mossos d’Esqua-

dra i la DGAIA en els casos dels menors fugats dels centres residencials. En cas de 
reincidència, facilitar el trasllat d’un centre CRAE a un CREI.»

Esmena 12, GP SOC
D’addició d’un nou punt
«9. Dotar de 300 noves places els actuals serveis residencials de CRAE i 

CREI per donar resposta a la demanda actual i reduir així les llistes d’espera.»

Palau del Parlament, 11 de maig de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP SOC 

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 27505)

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Gabriela Serra Frediani, diputada del Grup 

Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb 
el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques d’aten-
ció a la infància i l’adolescència (tram. 302-00041/11).

Esmena 1, GP CUP-CC
De modificació
«1. Assignar a cada equip EAIA d’un equip SIFE que en depengui orgànicament 

i que realitzi el seguiment de la mesura protectora d’acolliment en família extensa.»

Esmena 2, GP CUP-CC
De supressió
«2. Elaborar, presentar en el Parlament de Cataluña en el plazo de dos meses 

desde la aprobación de esta moción, y aplicar un protocolo de obligado cumplimi-
ento para todos los centros residenciales que acogen a niños y jóvenes tutelados por 
la Generalitat y sujeto a inspección, que incluya, entre otros: 

2.1 Responsabilidades y funciones específicas de cada cargo designado en cada 
centro.

2.2 Obligación de la dirección del centro de rendir cuentas de las aportaciones 
públicas recibidas, incluyendo anualmente una memoria económica y de actividades 
realizadas, así como de los planes de contingencia.

2.3 Fijación de un mínimo de enseres y materiales personales de que debe dis-
poner cada menor, adecuado a la edad específica.

2.4 Procedimientos adecuados para preservar el interés superior del niño tanto 
en los procesos de adaptación al centro como en la salida del mismo, tanto si la sa-
lida del menor se debe a la acogida por una familia ajena o al retorno a la familia 
biológica.

2.5 Condiciones aceptables de climatización y ventilación en los centros.



PlE 16
18 de maig de 2016

Dossier 12

2.6 Fijación de criterios de cualificación que los profesionales empleados encar-
gados de la atención a los menores deben acreditar.

2.7 Fijación de un mínimo de visitas pediátricas, médicas y psicológicas periódi-
cas que sanitariamente se consideren oportunas para el seguimiento de los menores.

2.8 Elaboración de un plan de nutrición del centro, teniendo en cuenta las into-
lerancias y alergias alimenticias de los menores y las pautas diseñadas por nutrici-
onistas

2.9 Especificación de la documentación relativa a la identidad del menor y de su 
historial médico básico, que deberá acompañar al menor en su salida del centro cu-
ando sea acogido en familia. En caso de no estar disponible tal documentación, se 
fijará un plazo máximo de diez días para su obtención.

2.10 Creación de un equipo de apoyo, con la formación oportuna, disponible las 
24 horas, 365 días al año, para dar cobertura a posibles demandas de las familias 
extensas y de acogida.»

Esmena 3, GP CUP-CC
De modificació
«3. Garantizar a las familias de acogida, tant extenses com alienes, y Unidades 

Convivenciales de Acción Educativa (UCAE) tinguin accés a las becas comedor en 
condicions d’igualtat amb la resta de sol·licitants i que es creïn mecanismes d’admis-
sió, valoració i dotació econòmica de les sol·licituds fora de termini.»

Esmena 4, GP CUP-CC
De modificació
«4. Requerir al Instituto Catalán de Adopción y Acogida (ICAA) que los ca-

lendarios de visita se realicen respetando les necessitats de la vida quotidiana de 
l’infant i de l’adolescent i la disponibilitat laboral tant de les acollidores com de les 
famílies biològiques.» 

Esmena 5, GP CUP-CC
D’addició d’un nou subpunt 4 bis
«Modificació del Decret 357/2011, del 21 de juny, que regula els actuals Punts 

de Trobada per tal que aquests poguessin ampliar i diversificar les seves funcions i 
donar cobertura a la totalitat dels infants i adolescents tutelats, tant els qui estan re-
sidint en centres com els qui estan acollits en família extensa o aliena. Convindria, 
així mateix, assegurar que hi haguessin Punts de Trobada a tot Catalunya i ampliar 
els dies i els horaris d’obertura d’aquests Punts.»

Esmena 6, GP CUP-CC
De modificació
«5. Dotar a tots els infants i adolescents tutelats que presentin qualsevol difi-

cultat d’aprenentatge de suports psicopedagògics adequats a les seves necessitats 
que ajudin a pal·liar i a prevenir les situacions de fracàs escolar.»

Esmena 7, GP CUP-CC
De supressió
«6. Colaborar activamente con la Fiscalía de menores a los efectos de impulsar 

procesalmente los expedientes judiciales que tengan por objeto medidas legales re-
lativas a la protección de los menores.»

Esmena 8, GP CUP-CC
De modificació
«7. Realitzar un estudi destinat a valorar l’actual situació dels joves ex tutelats 

per tal de dimensionar quants joves no tenen accés als programes que s’ofereixen 
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des de l’Àrea de Suport a Joves ex tutelats, valorar per què no hi tenen accés i estu-
diar quines serien les mesures que s’haurien d’adoptar per tal de flexibilitzar aquests 
programes i donar cabuda als joves que en queden exclosos.

Així mateix, tal i com recomana el Síndic de Greuges a l’Informe sobre els Drets 
de l’Infant, desembre de 2015, a la pàgina 20 –Drets de Protecció Punt número 1, on 
s’insta a aprovar la supressió de l’afectació de les pensions i prestacions dels infants 
i adolescents tutelats per la DGAIA.»

Esmena 9, GP CUP-CC
D’addició
«Elaborar i presentar al Parlament de Catalunya, dins de l’actual legislatura, un 

pla d’actuació i finançament per vincular plans de formació i foment de llocs de tre-
ball i d’ocupació dels joves tutelats d’origen estranger, per tal de resoldre la caiguda 
en la irregularitat un cop deixen de ser tutelats.»

Palau del Parlament, 17 de maig de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Gabriela Serra Frediani, diputada, GP CUP-

CC 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 27515)

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 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
d’atenció a la infància i l’adolescència (tram. 302-00041/11).

Esmena 1, GP JS
De modificació
2.2. Obligació de l’entitat gestora del centre de rendir comptes de les aportacions 

públiques rebudes, incloent anualment una memòria econòmica i d’activitats realit-
zades, així com dels plans de contingència.

Esmena 2, GP JS
De modificació
2.10. Donar cobertura a totes les demandes de les famílies extenses i d’acollida 

mitjançant un equip de suport amb la formació necessària.

Esmena 3, GP JS
De modificació
3. Garantir a les famílies acollidores l’accés als ajuts de menjador i a l’escolarit-

zació pública, sempre que així ho sol·licitin, amb independència de la data en la que 
es produeixi al llarg del curs escolar. Així com Garantir la dotació pressupostària 
suficient per a cobrir la demanda de tots els sol·licitants de beques de menjador que 
compleixin els barems per a l’atorgament d’ajuts. I Estudiar, en el marc del pla de 
suport a les famílies acollidores, la viabilitat de discriminar positivament el col·lec-
tiu d’infants en mesura d’acolliment familiar.

Palau del Parlament, 17 de maig de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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Punt 18 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la qualitat de 
l’aire
302-00039/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 26495 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.05.2016

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

Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern so-
bre la qualitat de l’aire (tram. 300-00041/11).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Que en el termini de sis mesos, revisi el Pla d’actuació per a la millora de la 

qualitat de l’aire i acordi noves propostes d’obligat compliment per presentar-les a la 
Comissió Europea, que permetin la reducció progressiva de les fonts contaminants i 
situar-nos per sota els límits autoritzats per les Directives europees.

2. Que lideri una Taula de concertació per a la millora del pla de qualitat de 
l’aire, que inclogui els Departaments de la Generalitat implicats, representants de 
l’Ajuntament de Barcelona, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, de l’Associació 
de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU) i experts externs, per fer-
ne un seguiment trimestral i elaborar informes públics de caràcter anual que, a més 
de recollir indicadors que permetin conèixer el grau de compliment dels objectius 
fixats en el Pla, proposin modificacions si s’escau.

3. Presentar en un termini de sis mesos un Pla horitzó 2025, de reducció progres-
siva del trànsit de vehicles privats a l’àrea de Barcelona.

4. Finalitzar qualsevol mena de política pública que bonifiqui el dièsel.
5. Aprovar en un termini màxim de sis mesos un Pla per a la substitució de vehi-

cles al servei de l’Administració de la Generalitat per vehicles elèctrics i sostenibles.
6. Establir un únic sistema d’accés als punt de recàrrega dels vehicles elèctrics, 

d’acord amb l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Ca-
talunya, les Diputacions, els ports i els aeroports i si és possible els gestors privats 
de càrrega i també les empreses privades.

7. Introduir incentius per a continuar renovant i aplicant les millors tecnologies i 
l’ús de vehicles elèctrics en el transport públic, en els vehicles de recollida d’escom-
braries, de neteja viària i en el transport de mercaderies, també en el sector del taxi.

8. Delimitar i planificar les Zones urbanes d’atmosfera protegida (ZUAP), que 
impliqui les ciutats afectades.

9. Desenvolupar mesures que facilitin la intermodalitat i la combinació entre 
transport públic i l’ús de la bicicleta.

10. Dissenyar en les infraestructures viàries carrils segregats per facilitar l’ús de 
la bicicleta, i impulsar el Pla estratègic de la bicicleta d’acord a les directrius marca-
des en el Pla Director d’Infraestructures de la Regió Metropolitana.

11. Potenciar els carrils bus-vao per l’accés a les ciutats de la regió Metropolitana 
de Barcelona i zones amb congestió.

12. Implantar del nou sistema tarifari T-mobilitat, sota control i gestió pública, 
que permetrà una simplificació i modulació de tarifes.

13. Revisar el protocol d’episodis de contaminació per augmentar la seva eficàcia 
i eficiència, amb una programació de campanyes de conscienciació i informació sos-
tinguda en el temps sobre les conseqüències negatives de la pol·lució sobre la salut i 
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la qualitat de vida. Així mateix, situar aquesta informació en llocs visibles amb les 
conseqüències per a la salut.

14. Instar l’autoritat portuària a establir un Pla per al port de Barcelona que obli-
gui l’ús de combustibles de menor impacte ambiental per a reduir les emissions tant 
en els vaixells com en el transport terrestre a l’interior del port, i que potenciï el 
transport ferroviari de les mercaderies que tenen com a origen o destinació el port. 
Així mateix, establir un Pla d’electrificació progressiva del Port de Barcelona i con-
nexió de creuers i vaixells a la xarxa elèctrica.

15. Elaborar i implementar obligatòriament en un termini de sis mesos plans de 
mobilitat sostenible per a tots els centres de l’administració pública a partir d’un vo-
lum de 200 persones entre treballadors i usuaris.

16. Fer complir rigorosament les mesures eficaces per a reduir les emissions pro-
cedents de la indústria, adaptant el més aviat possible l’aplicació de la directiva esta-
tal d’emissions industrials i els plans de vigilància integrals a les activitats potenci-
alment contaminants de la zona de protecció especial. Així mateix, impulsar aquells 
aspectes del Pacte per a la Indústria a Catalunya que tenen més incidència en la qua-
litat de l’aire per afavorir i situar la indústria en el motor de la transició energètica.

17. Requerir al sector automobilístic, en especial als fabricants de vehicles amb 
combustible dièsel, un major rigor en la fiabilitat de la informació que es facilita al 
consumidor i a la ciutadania en general, sobre les emissions contaminants produï-
des pels vehicles.

18. Instar al Govern de l’Estat a que desenvolupi les següents accions per tal de 
poder implementar les Zones urbanes d’atmosfera protegida: 

a) Invertir les prioritats actuals i accelerar el procés d’implantació de l’etiquetat-
ge per a vehicles, donant prioritat a l’etiquetatge de vehicles més antics i, per tant, 
més contaminants, especialment amb motors dièsel, que permeti separar i classifi-
car els vehicles per tal de discriminar les polítiques de mobilitat sostenible.

b) Incorporar les característiques tecnològiques (euro i tipologia de vehicle) a la 
base de dades de cada matrícula i compartir la informació amb les autoritats locals.

c) Iniciar el procés d’etiquetatge de motocicletes.
19. Instar al Govern de l’Estat a reorientar les ajudes a la renovació de parc de 

vehicles de major antiguitat cap a vehicles ambientalment eficients i, especialment, 
als propietaris de menors ingressos.

Palau del Parlament, 6 de maig de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, diputat, GP SOC 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 27478, 27509, 27511, 27540 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 

17.05.2016

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 27478)

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt del Grup Parlamentari del Partit Popu-

lar de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Par-
lament, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la qualitat de l’aire (tram. 302-00039/11).

Esmena 1, GP PPC
De supressió de l’apartat 3
«3. Presentar en un termini de sis mesos un Pla horitzó 2025, de reducció pro-

gressiva del trànsit de vehicles privats a l’àrea de Barcelona.»
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Esmena 2, GP PPC
De supressió de l’apartat 4
«4. Finalitzar qualsevol mena de política pública que bonifiqui el dièsel.»

Esmena 3, GP PPC
De modificació de l’apartat 14
«14. Instar l’autoritat portuària a establir un Pla per al port de Barcelona que per-

meti l’ús de combustibles de menor impacte [...].»

Esmena 4, GP PPC
De supressió de la lletra a), de l’apartat 18
«a) Invertir les prioritats actuals i accelerar el procés d’implantació de l’etique-

tatge per a vehicles, donant prioritat a l’etiquetatge de vehicles més antics i, per tant, 
més contaminants, especialment amb motors dièsel, que permeti separar i classifi-
car els vehicles per tal de discriminar les polítiques de mobilitat sostenible.»

Esmena 5, GP PPC
De modificació de l’apartat 19
«19. Instar al Govern de l’Estat a considerar l’ús de vehicles ambientalment més 

eficients, en les ajudes a la renovació de parc de vehicles.»

Palau del Parlament, 17 de maig de 2016
Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt GP PPC

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 27509)

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

Parlamentari de Ciutadans, 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 qualitat de l’aire (tram. 302-00039/11).

Esmena 1, GP C’s
De modificació del punt 3, que resta redactat de la següent manera 
3. Presentar en un termini d’un any un Pla horitzó 2020 de reducció progressiva 

del trànsit de vehicles privats a l’àrea metropolitana de Barcelona, començant per 
la realització del corresponent estudi de factibilitat de la creació de Zones de Baixa 
Emissió (Low Emission Zones) a escala supramunicipal i el subsegüent pla d’imple-
mentació.

Palau del Parlament, 17 de maig de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Marina Bravo Sobrino, diputada, GP C’s 

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 27511)

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

lamentari 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 la qualitat de l’aire (tram. 302-00039/11).
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Esmena 1, GP CSP
D’addició al punt 2 d’un subapartat
«2a. Que unifiqui els mecanismes consultius i de participació pública, especial-

ment relatius a la mobilitat i la qualitat de l’aire, que actualment estan dispersos en 
Consells de Mobilitat i grups de discussió de la contaminació per part de la Gene-
ralitat de Catalunya, l’ÀMB i l’ATM amb presència de totes les administracions pú-
bliques responsables de la qualitat de l’aire.»

Esmena 2, GP CSP
De modificació i addició a l’apartat 3
«3. Presentar en un termini d’un any un Pla horitzó 2020 de reducció progressiva 

del trànsit de vehicles privats a l’àrea metropolitana de Barcelona amb la creació de 
Zones de Baixa Emissió (Low Emission Zones en anglès) a escala supramunicipal, 
com estan fent més de dues-centes ciutats de 12 països europeus, de restricció del 
trànsit al centre de les ciutats amb etiquetatge de vehicles i planificació nou model 
de mobilitat sostenible (vianant, bicicleta i transport públic).»

Esmena 3, GP CSP
D’addició de text a l’apartat 8 
«8. Delimitar i planificar conjuntament amb els ajuntaments afectats les Zones 

de Baixa Emissió o Zones Urbanes d’Atmosfera protegida mitjançant polítiques de 
restricció del trànsit privat i la gestió sostenible de l’aparcament a l’Àrea Metropo-
litana.»

Esmena 4, GP CSP
D’addició de text al punt 11 
«11. Potenciar els carrils bus-vao per l’accés a les ciutats de la regió Metropoli-

tana de Barcelona i zones amb congestió conjuntament amb la millora de la xarxa 
dels transport públic interurbà per evitar l’increment de la capacitat viària a l’en-
torn de Barcelona.»

Esmena 5, GP CSP
D’addició d’un subapartat al punt 14 
«14a. Elaborar un Pla de Mobilitat i nomenar un gestor de mobilitat per aplicar 

un pla de desplaçament al conjunt d’empreses del Port de Barcelona i l’aeroport del 
Prat, tal com tenen la resta de Ports europeus.»

Esmena 6, GP CSP
De modificació total del punt 15, que queda redactat de la següent manera 
«15. Complir els punts 4 i 5 de la Moció 72 / X del Parlament de Catalunya sobre 

els plans de mobilitat de les empreses que diuen: 
El Parlament de Catalunya insta el Govern a desenvolupar de manera obligatò-

ria en les empreses públiques de més de cent treballadors i en les privades de més de 
dos-cents treballadors, i també en els polígons industrials situats dins de les zones 
que són objecte d’actuació del Pla per a la millora de la qualitat de l’aire horitzó 
2015, l’elaboració de plans de desplaçament i de mobilitat d’empresa, amb la tutela 
de la Generalitat i la participació dels agents socials i els municipis, d’acord amb la 
Llei 9/2003, del 13 de juny, de la mobilitat.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar i aplicar obligatòriament 
i de manera progressiva plans de mobilitat sostenible per a tots els edificis de l’Ad-
ministració pública, a partir d’un volum de dues-centes persones entre treballadors 
i usuaris, que estiguin situats en els quaranta municipis que són objecte d’actuació 
del Pla per a la millora de la qualitat de l’aire horitzó 2015, tal com s’ha fet a l’Edi-
fici de la Generalitat de Girona (Santa Caterina), d’acord amb la Llei 9/2003.»
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Esmena 7, GP CSP
De modificació total del punt 17, que amb la creació de tres subapartats queda 

redactat de la següent manera 
«17. Instar a les administracions públiques competents a què actuïn de forma im-

mediata sobre les implicacions del frau dièsel, per depurar responsabilitats i establir 
un sistema de control amb capacitat sancionadora, independent de les empreses i 
rigorós, com el que té Estats Units, sobre les emissions en condicions reals: 

17a. Instar als Ajuntaments i a la Generalitat de Catalunya a què es personin a 
les causes obertes per les Fiscalies per investigar els danys causats a la salut pública 
i al medi ambient, i les responsabilitats penals, polítiques i de tot tipus que es derivin 
del frau dièsel, i que instrueixi un expedient per determinar si hi ha hagut infracció 
i en el seu cas instar el causant a la reparació.

17b. Instar al Ministeris d’Indústria, de Sanitat i de Medi Ambient a que com es-
tan fent les autoritats alemanyes, s’investigui a totes les marques que comercialitzen 
vehicles en l’estat espanyol, per si, com indiquen molts estudis i evidències, els sis-
temes fraudulents per eludir els controls d’emissions contaminants s’estan aplicant 
per altres fabricants.

17c. Instar als Ajuntaments afectats, a la Generalitat de Catalunya i al Govern 
espanyol a reclamar al Grup Volkswagen (i altres fabricants si es confirmen nous 
fraus) la devolució de les diverses bonificacions lligades a les emissions de CO2 que 
es van atorgar a models i motors afectats deixant al marge els usuaris perceptors 
de la bonificació i que aquests imports siguin destinats al finançament del transport 
públic i a la promoció del transport no motoritzat (vianant, bicicleta).»

Esmena 8, GP CSP
D’addició de tres nous subapartats al punt 18 
«d) Aprovar prioritàriament les etiquetes vermelles per tal de permetre imple-

mentar mesures pels vehicles més contaminants que són les que han demostrat ser 
més efectives per millorar la qualitat de l’aire, donant prioritat als vehicles més con-
taminants i acabant per tots els vehicles que siguin necessaris per a assolir la qua-
litat de l’aire desitjada.

e) Instar a la DGT a atorgar diferent qualificació els dièsel Euro 6 amb els ga-
solina Euro 6, donat que els primers són molt més contaminants que els segons pel 
que fa l’NO2.

f) Instar a la DGT a canviar la qualificació dels Dièsel Euro 4 d’etiqueta groga 
a etiqueta vermella.

g) Instar a la DGT a incloure i distingir els vehicles de Gasolina d’Injecció Di-
recta (GDI) que no vagin equipats amb filtre de partícules a l’etiqueta vermella, ja 
que d’acord amb l’estudi de la federació europea Transport & Environment, poden 
arribar a emetre 10 vegades més que els dièsel.»

Esmena 9, GP CSP
De supressió i addició de l’apartat 19, que queda redactat de la següent manera 
«19. Instar al govern de l’Estat a reorientar les ajudes a la renovació de parc de 

vehicles de major antiguitat ca a vehicles ambientalment eficients i, especialment, 
als propietaris de menors ingressos eliminar les ajudes públiques a la compra de 
vehicles privats.»

Esmena 10, GP CSP
D’addició d’un nou punt a la moció, separada en dos subapartats i que quedaria 

numerada com punt 20 
«20a. Establir una autoritat única del transport i que integri totes les competèn-

cies autonòmiques i municipals en l’àmbit metropolità.
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20b. Establir una organització mancomunada del transport públic d’àmbit valle-
sà, més enllà dels límits imposats per la nova àrea metropolitana de Barcelona, que 
sigui equivalent a l’antiga Entitat Metropolitana del Transport de la zona 1 de Bar-
celona, dotant-la d’instruments de gestió i concessió del transport públic de forma 
mancomunada a tot l’àmbit del Vallès.»

Esmena 11, GP CSP
D’addició d’un nou punt a la moció, que seria el punt 21 
«21. Reorientar la fiscalitat actual, favorable al transport privat (peatges a l’om-

bra, subvencions directes a la compra, descomptes a les autopistes, etc.), cap al fo-
ment del transport públic, amb un paper protagonista de l’administració en l’enfor-
timent de la seva indústria i la generació de llocs de treball al sector, passant d’una 
política de peatges financers a peatges ambientals reguladors de la mobilitat.»

Esmena 12, GP CSP
D’addició d’un nou punt a la moció, que seria el punt 22 separat en dos subapar-

tats 
«22a. Prohibir la circulació de camions de fins a 60 tones i 25,25 metres de lon-

gitud a Catalunya i prioritat al ferrocarril pel transport sostenible de mercaderies.
22b. Instar el Govern de l’Estat a derogar la modificació del Reglament General 

de Vehicles aprovada el 18 de desembre de 2015, que permet circular per les carre-
teres de l’Estat espanyol a aquests megacamions (megatrucks).»

Esmena 13, GP CSP
D’addició d’un nou punt a la moció, que seria el punt 23 separat en dos subapar-

tats 
«23a. Millorar la freqüència de pas del sistema de Rodalies així com la creació 

de busos exprés a l’Àrea Metropolitana de Barcelona associats a nous i existents 
carrils bus d’entrada a Barcelona; 

23b. Construir la interconnexió per la Diagonal (3,9 km) de les actuals xarxes de 
tramvia de l’Àrea metropolitana (Trambaix 15,1 km, Trambesòs, 14 km) que cobreix 
els 8 municipis que generen el 50% del trànsit privat de connexió que circula per 
Barcelona. Aquesta interconnexió ha de ser coherent amb el manteniment de la flota 
actual de bus integrada en una nova xarxa amb línies de més freqüència de pas.»

Esmena 14, GP CSP
D’addició d’un nou punt a la moció, que seria el punt 24 
«24. Estudiar i elaborar, dins dels Plans de desplegament de les energies reno-

vables i de l’estratègia de prevenció i reducció de residus, un Pla de tancament pro-
gressiu de les plantes incineradores, de crema de residus en cimenteres acompanyat 
d’un Pla de recol·locació de les persones que hi treballen.»

Esmena 15, GP CSP
D’addició d’un nou punt a la moció, que seria el punt 25 i amb dos subapartats 
«25 a) Elaborar en col·laboració amb els ens locals un Pla de Foment de l’ús de 

la bicicleta a les ciutats i pobles amb extensió i millora de la xarxa interurbana i de 
la interconnexió metropolitana, que compti amb viari propi a la calçada segregat del 
trànsit motoritzat, sempre que sigui possible, i amb el mínim de trams inconnexos.

25 b) Establir gradualment i progressiva una xarxa d’infraestructures (vies ver-
des) amb garanties de seguretat i accessibilitat per a usuaris no motoritzats que es-
tructuri tot el país.»

Palau del Parlament, 17 de maig de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Hortènsia Grau Juan, diputada, GP CSP
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 27540)

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 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la qualitat de l’aire 
(tram. 302-00039/11).

Esmena 1, GP JS
De modificació del punt 7
«7. Seguir promocionant la renovació i aplicació de les millors tecnologies i l’ús 

de vehicles elèctrics en el transport públic, en els vehicles de recollida d’escombra-
ries, de neteja viària i en el transport de mercaderies, també el sector del taxi.»

Esmena 2, GP JS
De modificació del punt 12
12. Continuar amb la implantació del projecte T-Mobilitat i del nou sistema tari-

fari amb el consens de les administracions competents, en el marc de la Llei 21/2015 
de finançament del transport públic i garantint el control públic del sistema.

Esmena 3, GP JS
De modificació del punt 14
Instar l’autoritat portuària a establir un Pla per al port de Barcelona que obligui 

l’ús de combustibles de menor impactes ambiental per a reduir les emissions tant en 
els vaixells com en el transport terrestre a l’interior del port, i que potenciï el trans-
port ferroviari de les mercaderies que tenen com a origen o destinació el port. Així 
com establir un Pla d’electrificació progressiva del Port de Barcelona i connexió de 
creuers i vaixells a la xarxa elèctrica.

Esmena 4, GP JS
De modificació del punt 17
Requerir al sector automobilístic, en especial als fabricants de vehicles amb 

combustible dièsel, el compliment de les seves obligacions en relació amb la infor-
mació que es facilita al consumidor i a la ciutadania en general, sobre les emissions 
contaminants produïdes pels vehicles.

Palau del Parlament, 17 de maig de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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Punt 19 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la seguretat 
ambiental
302-00040/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 26545 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.05.2016

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat 

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 la seguretat ambiental (tram. 300-00043/11).

Moció
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat: 
1. Potenciar el Cos d’Agents Rurals (CAR) com a eina imprescindible en la fun-

ció de vigilància i control, de protecció i prevenció integrals del medi ambient i 
de policia administrativa especial i judicial d’acord amb el que estableix la Llei 
17/2003, del Cos d’Agents Rurals i l’article 144.6 de l’Estatut d’Autonomia de Ca-
talunya.

1.1. Establir una planificació de futur del CAR amb la redacció i aprovació d’un 
Pla Director que contempli els Plans de Carrera dels agents, la redacció d’un Estudi 
Territorial que determini les necessitats per territoris per a l’adequació del servei i 
la redacció d’un Estudi de Funcions i Tasques que determini les necessitats horàries, 
les prioritats i els costos dels diferents serveis.

1.2. Redactar un Estudi de Dimensionament de la plantilla del CAR que garan-
teixi el normal funcionament del Cos per tal de poder desenvolupar les tasques que 
es detallen al Reglament del Cos (Decret 266/2007) i d’acord amb el punt anterior.

1.3. Establir, durant el 2016, un calendari de desplegament del Cos d’Agents Ru-
rals segons les categories establertes per la Llei 17/2003, del 4 de juliol, del CAR, i 
pel reglament que la desplega.

1.4. Incrementar la plantilla en base a l’estudi de dimensionament i el calendari 
dels punts anteriors i tenint en compte les baixes de llarga durada, les excedències i 
totes les places que de facto no siguin operatives.

1.5. Cobrir de manera immediata les places que ja hi existeixen al pressupost vi-
gent i que no han estat convocades.

1.6. Convocar, durant el 2016, les places de sots-inspector i d’inspector que ac-
tualment estan cobertes en funcions i les de coordinadors regionals i generals d’es-
pecialitat que estableix el Decret 266/2007, pel qual s’aprova el Reglament del CAR.

1.7. Reforçar l’estructura del CAR amb el suport de personal administratiu (a les 
àrees General, Regionals i Bàsiques), tècnic informàtic, assessor jurídic i suport en 
prevenció de riscos laborals específic de cos de seguretat.

1.8. Impulsar mecanismes organitzatius que permetin la presència d’efectius del 
CAR en cas d’emergència fora de la jornada laboral, amb la negociació prèvia amb 
els representants sindicals.

1.9. Dotar de mitjans d’intervenció immediata totes les unitats del Cos d’Agents 
Rurals per tal d’actuar en l’inici dels incendis i per ajudar en la defensa contra les 
flames als casos en què sigui necessari.

1.10. Millorar els equipaments materials dels vehicles, atenent a l’especificitat 
dels serveis que realitzen, com per exemple cabestrants, eslingues, reixes de segure-
tat o calaixos i elements de fixació d’eines i equips.
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1.11. Dotar la Unitat de Formació del CAR de suport per tal que pugui oferir una 
formació especialitzada i adaptada a les necessitats reals dels agents.

1.12. Millorar la coordinació de la Unitat de Formació del CAR amb l’Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya per tal de cobrir la formació específica dels agents 
com membres d’un cos amb funció policial.

1.13. Establir el protocol necessari per tal que el CAR pugui accedir-hi a la in-
formació segons la Disposició Addicional sisena de la Llei 4/2003 d’ordenació del 
sistema de seguretat pública de Catalunya.

1.14. Establir protocols de col·laboració i coordinació amb els altres cossos i ser-
veis que tenen relació amb el CAR, com el Centre de la Propietat Forestal, Espais 
Naturals, Ensenyament, Bombers, Diputacions, etc.

1.15. Incloure i integrar el CAR en el Sistema de Policia de Catalunya, per a 
l’exercici de les funcions de policia mediambiental que li són pròpies en coordinació 
amb el Cos de Mossos d’Esquadra i les Policies Locals.

2. En l’àmbit de l’accés a la informació i de la difusió de l’activitat del Departa-
ment d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en relació a la seguretat medi-
ambiental.

2.1. Actualitzar el contingut del web del DARPA i, en concret, les memòries 
anuals de les actuacions del CAR, facilitant-hi l’accés i destacant-hi les eines de di-
fusió que millorin el coneixement del ciutadà del seu entorn.

2.2. Crear una oficina de comunicació pròpia del CAR que es dediqui a impulsar 
la divulgació, actualitzar la informació que es subministra al públic i editar publi-
cacions i material didàctic.

3. Elaborar durant el 2016 el Reglament d’ús d’armes per part del membres del 
CAR.

4. Elaborar durant el 2016 el Reglament de segona activitat dels membres del 
CAR.

5. Comparèixer en seu parlamentària, en el termini de sis mesos des de l’aprova-
ció d’aquesta moció, per donar explicacions sobre l’estat de compliment de les me-
sures adoptades a la mateixa.

Palau del Parlament, 9 de maig de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Francisco Javier Domínguez Serrano, dipu-

tat, GP C’s 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 27418, 27431, 27463, 27497, 27506 / Admissió a tràmit: Presidència del 

Parlament, 17.05.2016

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 27418)

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Marisa Xandri Pujol, 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 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la seguretat ambiental (tram. 302-
00040/11).

Esmena 1, GP PPC
De modificació de l’apartat 1.1
«1.1. Establir una planificació de futur del CAR amb la redacció i aprovació d’un 

Pla Director que contempli els Plans de Carrera de les categories d’oficial, sots-ins-
pector/a i inspector/a, la redacció d’un Estudi Territorial [...].»
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Esmena 2, GP PPC
De modificació i addició de l’apartat 1.3
«1.3. Desplegar, des de l’any 2016 fins l’any 2019, les categories professionals 

establertes per la Llei 17/2003, del 4 de juliol, del CAR, i pel reglament que la des-
plega, concretant fins arribar als 160 agents majors de les diferents especialitats i 
als 120 oficials previstos en l’acord de condicions de treball del Cos d’Agents Rurals 
2007-2010.»

Esmena 3, GP PPC
De modificació de l’apartat 1.4
«1.4. Incrementar la plantilla en base a l’estudi de dimensionament i el calendari 

dels punts anteriors, cobrint amb personal interí les baixes de llarga durada, [...].»

Esmena 4, GP PPC
D’addició de l’apartat 1.5
«1.5. Cobrir de manera immediata les places que ja hi existeixen al pressupost 

vigent i que no han estat convocades i pressupostar totes aquelles places que s’han 
perdut des de l’any 2009 fins el moment actual.»

Esmena 5, GP PPC
D’addició de l’apartat 1.7
«[...] riscos laborals específic de cos de seguretat. Assignar a l’estructura directi-

va del Cos d’Agents Rurals personal del Servei de Recursos Humans per al disseny 
i organització dels plans de carrera i dels processos selectius de les diferents cate-
gories professionals i llocs de comandament i de coordinació, fins a completar el 
desplegament.»

Esmena 6, GP PPC
D’addició de l’apartat 1.11
«1.11. Dotar la Unitat de Formació del CAR de suport administratiu i tècnic per 

tal que pugui oferir una formació especialitzada i adaptada a les necessitats reals 
dels agents.»

Esmena 7, GP PPC
De modificació de l’apartat 1.12
«1.12. Millorar la coordinació de la Unitat de Formació del CAR amb l’Insti-

tut de Seguretat Pública de Catalunya per tal de cobrir la formació específica dels 
agents en l’exercici de les seves funcions coercitives com a policia administrativa es-
pecial i policia judicial mediambiental.»

Esmena 8, GP PPC
D’addició de l’apartat 1.13
«1.13. Establir el protocol necessari per tal que el CAR pugui accedir-hi a la in-

formació de les bases de dades policials segons la Disposició Addicional sisena de 
la Llei 4/2003 d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya.»

Esmena 9, GP PPC
D’addició de l’apartat 1.14
«1.14. Establir protocols de col·laboració i coordinació amb els altres cossos i 

serveis que tenen relació amb el CAR, com la Subdirecció General de Recursos 
Forestals, el Centre de la Propietat Forestal, els òrgans de direcció dels Espais Na-
turals, Ensenyament, Bombers de la Generalitat, Diputacions, Ramaderia, Oficines 
de Gestió Ambiental Unificada i altres òrgans del Departament de Territori i Soste-
nibilitat, etc.»
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Esmena 10, GP PPC
D’addició de l’apartat 2.1
«2.1. Actualitzar el contingut del web del DARPA donant major visibilitat i fa-

cilitat d’accés al que és i fa el Cos d’Agents Rurals i, en concret, difondre-hi les tas-
ques i els serveis destacats així com les memòries anuals de les actuacions del CAR, 
facilitant-hi l’accés i destacant-hi les eines de difusió que millorin el coneixement 
del ciutadà del seu entorn.»

Esmena 11, GP PPC
D’addició de l’apartat 2.2
«2.2. Crear una oficina de comunicació pròpia del CAR que es dediqui a infor-

mar en temps real de les incidències de seguretat mediambiental en les quals inter-
vingui els Agents Rurals (incendis forestals, episodis de contaminació, intercepció 
d’infractors i delinqüents ambientals), que difongui les actuacions i serveis més des-
tacats dels Agents Rurals, i que ajudi a impulsar la divulgació, actualitzar la Infor-
mació que es subministra al públic i editar publicacions i material didàctic.»

Esmena 12, GP PPC
De modificació de l’apartat 3
«3. Aprovar i publicar durant el 2016 el Reglament d’ús d’armes per part del 

membres del CAR.»

Esmena 13, GP PPC
D’addició de l’apartat 5
«5. Comparèixer en seu parlamentària, en el termini de sis mesos des de l’apro-

vació d’aquesta moció, per donar explicacions sobre l’estat de compliment de les 
mesures adoptades a la mateixa i comparèixer semestralment fins a la total execució 
de les mateixes.»

Esmena 14, GP PPC
D’addició d’un nou apartat 6
«6. Donar la instrucció immediata, a les Assessories Jurídiques de la Generalitat 

que tramiten expedients sancionadors de les denúncies administratives redactades 
pels Agents Rurals, per a que notifiquin de manera sistemàtica als agents denun-
ciants l’obertura i la resolució dels expedients sancionadors.»

Esmena 15, GP PPC
D’addició d’un nou apartat 7
«7. Dissenyar un model tipus de seu d’Àrea Bàsica i de seu d’Àrea Regional 

del Cos d’Agents Rurals, amb característiques funcionals i operatives adequades a 
aquest Cos, dimensionables segons les necessitats territorials i fàcilment identifica-
bles per la ciutadania com a seus d’aquest Cos.» 

Esmena 16, GP PPC
D’addició d’un nou apartat 8
«8. Aprovar un calendari d’implantació de les noves seus d’àrees bàsiques, amb 

les característiques descrites en el punt anterior, d’acord amb les prioritats establer-
tes pel Comitè de Seguretat i Salut, amb un mínim de 5 bases territorials noves que 
substitueixin els emplaçaments actuals.»

Esmena 17, GP PPC
D’addició d’un nou apartat 9
«9. Modernitzar i dimensionar els centres de comunicacions territorials del Cos 

d’Agents Rurals d’Amposta, Lleida, Sort, Tarragona, Vic i Girona, recuperant la 
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seva capacitat operativa amb la dotació dels operadors de ràdio necessaris per a 
donar atenció des del territori als ciutadans i a les patrulles operatives d’Agents 
Rurals, treballant en xarxa amb el Control Central d’Agents Rurals ubicat a Santa 
Perpètua de la Mogoda.»

Esmena 18, GP PPC
D’addició d’un nou apartat 10
«10. Crear un nou marc jurídic del dret sancionador mediambiental, aprovant 

un procediment administratiu sancionador àgil i amb reducció de tràmits i d’import 
de les sancions per prompte pagament, inspirat en la normativa sancionadora de 
Trànsit, per a aquelles infraccions lleus i greus de la normativa mediambiental que 
no precisin d’una valoració tècnica de danys produïts ni d’accions de restauració 
del medi.»

Palau del Parlament, 17 de maig de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Marisa Xandri Pujol, diputada, GP PPC 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 27431)

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 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la seguretat am-
biental (tram. 302-00040/11).

Esmena 1, GP JS
De modificació del punt 1.1, 1.2, 1.3, 1.4
«Elaborar un Pla director o Pla Estratègic del CAR, que faci incidència en les 

necessitats de recursos humans i materials, l’estudi territorial de les càrregues de 
treball, la distribució de la jornada anual establerta i la cobertura horària del ser-
vei, l’adequació de les funcions a la realitat del món rural actual, així com el ca-
lendari de desplegament de les diferents categories i el seu dimensionament, en el 
termini d’aquesta legislatura.»

Esmena 2, GP JS
De modificació del punt 1.6
«1.6 Convocar, durant el 2016 i 2017, les places de sots-inspector que actualment 

estan cobertes en funcions i les de coordinadors regionals d’especialitat que esta-
bleix el Decret 266/2007, pel qual s’aprova el Reglament del CAR.»

Esmena 3, GP JS
De modificació del punt 1.7
«1.7 Reforçar l’estructura del CAR amb el suport de personal administratiu (a 

les àrees General, Regionals i Bàsiques), i suport en prevenció de riscos laborals 
específic de cos de seguretat, segons el que s’estableixi en el Pla director o Pla es-
tratègic.»

Esmena 4, GP JS
De modificació del punt 1.10
«1.10 Estudiar la millora dels equipaments materials dels vehicles, atenent a l’es-

pecificitat dels serveis que realitzen, com per exemple cabestrants, eslingues, reixes 
de seguretat o calaixos i elements de fixació d’eines i equips».
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Esmena 5, GP JS
De modificació del punt 1.14
«1.14 Revisar protocols de col·laboració i coordinació amb els altres cossos i ser-

veis que tenen relació amb el CAR, com el Centre de la Propietat Forestal, Espais 
Naturals, Ensenyament, Bombers, Diputacions, etc.»

Esmena 6, GP JS
De modificació del punt 2.1
«2.1 Actualitzar el contingut del web del DARPA i, en concret, les memòries 

anuals de les actuacions del CAR, facilitant-hi l’accés i destacant-hi les eines de di-
fusió que millorin el coneixement del ciutadà del seu entorn. Així com la millora de 
la comunicació mitjançant les xarxes socials.»

Esmena 7, GP JS
De modificació del punt 3
«3. Iniciar durant el 2016 l’elaboració del Reglament d’ús d’armes per part dels 

membres del CAR.»

Esmena 8, GP JS
De modificació del punt 4
«Iniciar durant el 2016 l’elaboració del Reglament de segona activitat dels mem-

bres del CAR.»

Palau del Parlament, 17 de maig de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 27463)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, 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 
Govern sobre la seguretat ambiental (tram. 302-00040/11).

Esmena 1, GP SOC
De modificació del punt 1.1
«1.1. Establir una planificació de futur del CAR amb la redacció i aprovació d’un 

Pla Director que contempli els Plans de Carrera de les categories d’oficial, sots-ins-
pector/a i inspector/a, la redacció d’un Estudi Territorial que determini les necessi-
tats per territoris per a l’adequació del servei i la redacció d’un Estudi de Funcions 
i Tasques que determini les necessitats horàries, les prioritats i els costos dels dife-
rents serveis.»

Esmena 2, GP SOC
De modificació i addició del punt 1.3
«1.3. Desplegar, durant els anys 2016 a 2019, les categories professionals esta-

blertes per la Llei 17/2003, del 4 de juliol, del CAR, i pel reglament que la desple-
ga, concretament fins arribar als 160 agents majors de les diferents especialitats i 
als 120 oficials previstos en l’acord de condicions de treball del Cos d’Agents Rurals 
2007-2010.»
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Esmena 3, GP SOC
De modificació del punt 1.4
«1.4. Incrementar la plantilla en base a l’estudi de dimensionament i el calenda-

ri dels punts anteriors i cobrint amb personal interí les baixes de llarga durada, les 
excedències i totes les places que de facto no siguin operatives.»

Esmena 4, GP SOC
D’addició al punt 1.5
«1.5. Cobrir de manera immediata les places que ja hi existeixen al pressupost 

vigent i que no han estat convocades i pressupostar totes aquelles places que s’han 
perdut des de 2009 fins el moment actual.»

Esmena 5, GP SOC
D’addició al punt 1.7
«1.7. Reforçar l’estructura del CAR amb el suport de personal administratiu (a 

les àrees General, Regionals i Bàsiques), tècnic informàtic, assessor jurídic i suport 
en prevenció de riscos laborals específic de cos de seguretat. Assignar a l’estructura 
directiva del Cos d’Agents Rurals personal del Servei de Recursos Humans per al 
disseny i organització dels plans de carrera i dels processos selectius de les diferents 
categories professionals i llocs de comandament i de coordinació, fins a completar 
el desplegament.»

Esmena 6, GP SOC
D’addició al punt 1.11
«1.11. Dotar la Unitat de Formació del CAR de suport administratiu i tècnic (psi-

copedagog/a) per tal que pugui oferir una formació especialitzada i adaptada a les 
necessitats reals dels agents.»

Esmena 7, GP SOC
De modificació del punt 1.12
«1.12. Millorar la coordinació de la Unitat de Formació del CAR amb l’Insti-

tut de Seguretat Pública de Catalunya per tal de cobrir la formació específica dels 
agents en l’exercici de les seves funcions coercitives com a policia administrativa es-
pecial i policia judicial mediambiental.»

Esmena 8, GP SOC
D’addició al punt 1.13
«1.13. Establir el protocol necessari per tal que el CAR pugui accedir-hi a la in-

formació de les bases de dades policials segons la Disposició Addicional sisena de 
la Llei 4/2003 d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya.»

Esmena 9, GP SOC
D’addició al punt 1.14
«1.14. Establir protocols de col·laboració i coordinació amb els altres cossos i ser-

veis que tenen relació amb el CAR, com la Subdirecció General de Recursos Fores-
tals, el Centre de la Propietat Forestal, els òrgans de direcció dels Espais Naturals, 
Ensenyament, Bombers de la Generalitat, Diputacions, Oficines de Gestió Ambien-
tal Unificada i altres òrgans del Departament de Territori i Sostenibilitat, etc.»

Esmena 10, GP SOC
D’addició al punt 2.1
«2.1. Actualitzar el contingut del web del DARPA donant major visibilitat i fa-

cilitat d’accés al que és i fa el Cos d’Agents Rurals i, en concret, difondre-hi les tas-
ques i els serveis destacats així com les memòries anuals de les actuacions del CAR, 
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facili-tant-hi l’accés i destacant-hi les eines de difusió que millorin el coneixement 
del ciutadà del seu entorn.»

Esmena 11, GP SOC
D’addició al punt 2.2
«2.2. Crear una oficina de comunicació pròpia del CAR que es dediqui a infor-

mar en temps real de les incidències de seguretat mediambiental en les quals inter-
vingui els Agents Rurals (incendis forestals, episodis de contaminació, intercepció 
d’infractors i delinqüents ambientals, que difongui les actuacions i serveis més des-
tacats dels Agents Rurals, i que ajudi a impulsar la divulgació, actualitzar la in-for-
mació que es subministra al públic i editar publicacions i material didàctic.»

Esmena 12, GP SOC
De modificació i addició del punt 3
«3. Aprovar i publicar durant el 2016 el Reglament d’ús d’armes per part del 

membres del Cos d’Agents Rurals, que inclogui també altres mitjans de defensa així 
com la formació i els elements de recolzament a la seguretat emocional i física als 
agents per a l’exercici de la part coercitiva de la seva feina.»

Esmena 13, GP SOC
D’addició al punt 5
«5. Comparèixer en seu parlamentària, en el termini de sis mesos des de l’apro-

vació d’aquesta moció, per donar explicacions sobre l’estat de compliment de les 
mesures adoptades a la mateixa, i comparèixer semestralment fins a la total execu-
ció de les mateixes.»

Esmena 14, GP SOC
D’addició d’un nou punt
«6. Donar la instrucció immediata, a les Assessories Jurídiques de la Generalitat 

que tramiten expedients sancionadors de les denúncies administratives redactades 
pels Agents Rurals, per a que notifiquin de manera sistemàtica als agents denun-
ciants l’obertura i la resolució dels expedients sancionadors.»

Esmena 15, GP SOC
D’addició d’un nou punt
«7. Dissenyar un model tipus de seu d’Àrea Bàsica i de Seu d’Àrea Regional 

del Cos d’Agents Rurals, amb característiques funcionals i operatives adequades a 
aquest Cos, dimensionables segons les necessitats territorials i fàcilment identifica-
bles per la ciutadania com a seus d’aquest Cos. Aprovar un calendari d’implantació 
de les noves seus d’àrees bàsiques, amb les característiques descrites anteriorment, 
d’acord amb les prioritats establertes pel Comitè de Seguretat i Salut, amb un mínim 
de 5 bases territorials noves que substitueixin els emplaçaments actuals.»

Esmena 16, GP SOC
D’addició d’un nou punt
«8. Modernitzar i dimensionar els centres de comunicacions territorials del Cos 

d’Agents Rurals d’Amposta, Lleida, Sort, Tarragona, Vic i Girona, recuperant la 
seva capacitat operativa amb la dotació dels operadors de ràdio necessaris per a 
donar atenció des del territori als ciutadans i a les patrulles operatives d’Agents 
Rurals, treballant en xarxa amb el Control Central d’Agents Rurals ubicat a Santa 
Perpètua de la Mogoda.»
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Esmena 17, GP SOC
D’addició d’un nou punt
«9. Crear un nou marc jurídic del dret sancionador mediambiental, aprovant un 

procediment administratiu sancionador àgil i amb reducció de tràmits i d’import de 
les sancions per prompte pagament, inspirat en la normativa sancionadora de Tràn-
sit, per a aquelles infraccions lleus i greus de la normativa mediambiental que no 
precisin d’una valoració tècnica de danys produïts ni d’accions de restauració del 
medi.»

Esmena 18, GP SOC
D’addició d’un nou punt
«10. Iniciar un procés participatiu entre entitats i sectors implicats per tal d’ela-

borar una Llei de Caça per a Catalunya. Presentar aquest projecte de Llei de Caça 
durant el present període sessions.»

Esmena 19, GP SOC
D’addició d’un nou punt
«11. Tal i com es va aprovar a la Resolució 739/X sobre el Món Agrari, avaluar 

i presentar una proposta de millora del funcionament dels acompanyaments a les 
Reserves Nacionals de Caça.»

Palau del Parlament, 13 de maig de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP SOC 

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 27497)

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

lamentari 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 la seguretat ambiental (tram. 302-00040/11).

Esmena 1, GP CSP
D’addició d’un nou punt a l’inici de la moció: 
«Complir i actualitzar els acords pendents de la Moció 83/X del Parlament de 

Catalunya, sobre les polítiques de conservació i gestió del medi natural.»

Esmena 2, GP CSP
De supressió i addició de l’apartat 1 del punt 1, que queda redactat de la se-

güent manera: 
«1.1 Establir una planificació de futur del CAR amb la redacció i aprovació d’un 

Pla Director que contempli els Plans de Carrera un Pla de Carrera dels agents, amb 
la definició dels rols, funcions, competències i accés per a cada categoria profes-
sional del cos i la redacció d’un Estudi Territorial que determini les necessitats per 
territoris per a l’adequació del servei a i la redacció d’un Estudi de Funcions i Tas-
ques que determini les necessitats horàries, les prioritats i els costos dels diferents 
serveis.»

Esmena 3, GP CSP
D’addició de l’apartat 2 del punt 1, que queda redactat de la següent manera: 
«1.2. Redactar un Estudi de Dimensionament de la plantilla del CAR a partir de 

les càrregues de treball, funcions i competències que determini les necessitats d’es-
tructura de comandament i coordinació que garanteixi el normal funcionament del 
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Cos per tal de poder desenvolupar les tasques que es detallen al Reglament del Cos 
(Decret 266/2007) i d’acord amb el punt anterior.»

Esmena 4, GP CSP
De supressió i addició de l’apartat 3 del punt 1, que queda redactat de la se-

güent manera: 
«1.3. Establir, durant el 2016, un calendari de desplegament del Cos d’Agents 

Rurals segons les categories Desplegar, durant els anys 2016 a 2019, les categories 
professionals establertes per la Llei 17/2003, del 4 de juliol, del CAR, i pel regla-
ment que la desplega, concretament fins arribar als 160 agents majors de les dife-
rents especialitats i als 120 oficials previstos en l’acord de condicions de treball del 
Cos d’Agents Rurals 2007-2010.»

Esmena 5, GP CSP
D’addició de l’apartat 4 del punt 1, que queda redactat de la següent manera: 
1.4 Incrementar la plantilla en base a l’estudi de dimensionament i el calendari 

dels punts anteriors cobrint amb personal interí les baixes de llarga durada, les ex-
cedències i totes les places de que de facto no siguin operatives.

Esmena 6, GP CSP
De modificació i supressió de l’apartat 5 del punt 1, que queda redactat de la 

següent manera: 
«1.5 Cobrir de manera immediata totes les places que ja hi existeixen al pres-

supost vigent pressupostades i que no han estat convocades no ocupades, així com 
aquelles places que es puguin proveir amb els excedents del capítol 1 del CAR de-
gudes a baixes de llarga durada, reduccions de jornada, etc. fins recuperar les 525 
places de la RLLT del Cos d’Agents Rurals.»

Esmena 7, GP CSP
De modificació de la totalitat de l’apartat 6 del punt 1, que queda redactat de la 

següent manera: 
«1.6 Convocar durant el 2016 les places de sots-inspector/a i d’inspector que 

actualment estan cobertes en funcions i les de coordinadors regionals i generals 
d’especialitat que estableix el Decret 266/2007, pel qual s’aprova el Reglament del 
CAR.»

Esmena 8, GP CSP
De modificació i addició de l’apartat 7 del punt 1, que queda redactat de la se-

güent manera: 
«1.7. Reforçar l’estructura del CAR amb una estructura tècnica o cos facultatiu 

que ha de vetllar per l’òptim desenvolupament de les funcions del CAR i que ha de 
contemplar el suport de personal administratiu (a les àrees General, Regionals i Bà-
siques), suport tècnic informàtic, suport tècnic en direcció i funció pública, suport 
en assessoria jurídica i suport en prevenció de riscos laborals específic de cos de 
seguretat.»

Esmena 9, GP CSP
De supressió de l’apartat 8 del punt 1, que queda redactat de la següent ma-

nera: 
«1.8. Impulsar mecanismes organitzatius que permetin la presència d’efectius del 

CAR en cas d’emergència fora de la jornada laboral, amb la negociació prèvia amb 
els representants sindicals.»
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Esmena 10, GP CSP
D’addició de l’apartat 11 del punt 1, que queda redactat de la següent manera: 
«1.11. Dotar la Unitat de Formació del CAR dels suports tècnics necessaris per 

tal que pugui oferir una formació especialitzada i adaptada a les necessitats reals 
dels agents.»

Esmena 11, GP CSP
De supressió i addició de l’apartat 12 del punt 1, que queda redactat de la se-

güent manera: 
«1.12. Millorar la coordinació de la Unitat de Formació del CAR amb l’Insti-

tut de Seguretat Pública de Catalunya per tal de cobrir la formació específica dels 
agents com membres d’un cos amb funció policial. en l’exercici de les seves funcions 
coercitives com a policia administrativa especial i policia judicial mediambiental.»

Esmena 12, GP CSP
D’addició de l’apartat 13 del punt 1, que queda redactat de la següent manera: 
«1.13. Establir el protocol necessari per tal que el CAR pugui accedir-hi a la in-

formació de les bases de dades policials segons la Disposició Addicional sisena de 
la Llei 4/2003 d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya.»

Esmena 13, GP CSP
D’addició de l’apartat 14 del punt 1, que queda redactat de la següent manera: 
«1.14. Establir protocols de col·laboració i coordinació amb els altres cossos i 

serveis que tenen relació amb el CAR, com la Subdirecció General de Recursos 
Forestals, el Centre de la Propietat Forestal, els òrgans de direcció dels Espais Na-
turals, Ensenyament, Bombers de la Generalitat, Diputacions, Ramaderia, Oficines 
de Gestió Ambiental Unificada i altres òrgans del Departament de Territori i Soste-
nibilitat, etc.»

Esmena 14, GP CSP
D’addició d’un nou apartat al punt 1, que seria el 1.16: 
«1.16 Dotar de recursos humans i materials el Grup de Suport Marí del Cos 

d’Agents Rurals, per tal d’exercir les funcions de vigilància i inspecció i de suport a 
la gestió dels espais naturals marins i de la flora i fauna marines protegides.»

Esmena 15, GP CSP
D’addició d’un nou apartat al punt 1, que seria el 1.17: 
«1.17 Negociar totes les mesures que afecten a les condicions laborals dels mem-

bres del CAR amb els seus representants sindicals, especialment el punt 3, el qual 
s’haurà de vehicular per mitjà del Comitè de Seguretat i Salut Laboral del CAR.»

Esmena 16, GP CSP
D’addició de l’apartat 2 del punt 2, que queda redactat de la següent manera: 
«2.2. Crear una oficina de comunicació pròpia del CAR que es dediqui a infor-

mar en temps real de les incidències de seguretat mediambiental en les quals inter-
vinguin els/les Agents Rurals (incendis forestals, episodis de contaminació, intercep-
ció d’infractors i delinqüents ambientals, que difongui les actuacions i serveis més 
destacats del Cos d’Agents Rurals, i que ajudi a impulsar la divulgació, actualitzar 
la informació que es subministra al públic i editar publicacions i material didàctic.»

Esmena 17, GP CSP
D’addició del punt 3, que queda redactat de la següent manera: 
«3. Elaborar durant el 2016 el Reglament d’ús d’armes del CAR i un Protocol en 

cas d’amenaces i agressions amb la supervisió i l’assessorament de tècnics externs 
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especialitzats en seguretat en el maneig d’armament en cossos policials, amb l’ob-
jectiu principal de garantir la seguretat de les persones en les actuacions del Cos.»

Esmena 18, GP CSP
D’addició d’un nou punt a la moció, que seria la número 6: 
«6. Donar la instrucció immediata, a les Assessories Jurídiques de la Generalitat 

que tramiten expedients sancionadors de les denúncies administratives redactades 
pel Cos d’Agents Rurals, per a que notifiquin de manera sistemàtica als agents de-
nunciants l’obertura i la resolució dels expedients sancionadors per tal que els/les 
agents tinguin el retorn del seu treball.»

Esmena 19, GP CSP
D’addició d’un nou punt a la moció, que seria la número 7 i que es divideix en 

dos subapartats: 
«7.a Dissenyar un model tipus de seu d’Àrea Bàsica i de Seu d’Àrea Regional 

del Cos d’Agents Rurals, amb característiques funcionals i operatives adequades a 
aquest Cos, dimensionables segons les necessitats territorials i fàcilment identifica-
bles per la ciutadania com a seus d’aquest Cos.

7.b Aprovar un calendari d’implantació de les noves seus d’àrees bàsiques, amb 
les característiques descrites en el punt anterior, d’acord amb les prioritats establer-
tes pel Comitè de Seguretat i Salut, amb un mínim de 5 bases territorials noves que 
substitueixin els emplaçaments actuals.»

Esmena 20, GP CSP
D’addició d’un nou punt a la moció, que seria la 8 i que queda redactada de la 

següent manera: 
«8. Modernitzar i dimensionar els centres de comunicacions territorials del Cos 

d’Agents Rurals d’Amposta, Lleida, Sort, Tarragona, Vic i Girona, recuperant la 
seva capacitat operativa amb la dotació del personal operador de ràdio necessa-
ri per a donar atenció des del territori a la ciutadania i a les patrulles operatives 
d’Agents Rurals, treballant en xarxa amb el Control Central d’Agents Rurals ubicat 
a Santa Perpètua de la Mogoda.»

Esmena 21, GP CSP
D’addició d’un nou punt a la moció, que seria el 9 i que queda redactada de la 

següent manera: 
«9. Impulsar l’elaboració d’un nou marc jurídic del dret sancionador mediam-

biental, aprovant un procediment administratiu sancionador àgil i amb reducció de 
tràmits i d’import de les sancions per prompte pagament, inspirat en la normativa 
sancionadora de Trànsit, per a aquelles infraccions lleus i greus de la normativa me-
diambiental que no precisin d’una valoració tècnica de danys produïts ni d’accions 
de restauració del medi.»

Esmena 22, GP CSP
D’addició d’un nou punt a la moció, que seria la 10 i que queda redactat de la 

següent manera: 
«10. Reforçar econòmicament i amb efectius les tasques del CAR de prevenció 

d’incendis forestals, els mitjans d’intervenció i d’investigació d’incendis, les campa-
nyes específiques de la sega i del borrissol i la coordinació amb el cos de bombers i 
amb les Agrupacions de Defensa Forestal ADF.»

Palau del Parlament, 17 de maig de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Hortènsia Grau Juan, diputada, GP CSP 
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GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 27506)

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Sergi Saladié Gil, diputat del Grup Parla-

mentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que 
estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents esme-
nes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la seguretat ambiental 
(tram. 302-00040/11).

Esmena 1, GP CUP-CC
De modificació
«1.1. Establir una planificació de futur del CAR amb la redacció i aprovació d’un 

Pla Director que contempli els Plans de Carrera dels agents de totes les categories, 
la redacció d’un Estudi Territorial que determini les necessitats per territoris per a 
l’adequació del servei i la redacció d’un Estudi de Funcions i Tasques que determini 
les necessitats horàries, les prioritats i els costos dels diferents serveis.»

Esmena 2, GP CUP-CC
De modificació
«1.3. Aprovar, durant el període 2016-2019, les categories professionals establer-

tes per la Llei 17/2003, del 4 de juliol i pel reglament que la desplega, concretament 
fins arribar als 160 agents majors de les diferents especialitats i als 120 oficials pre-
vistos en l’acord de condicions de treball del Cos d’Agents Rurals 2007-2010.»

Esmena 3, GP CUP-CC
De modificació
«1.4. Incrementar la plantilla en base a l’estudi de dimensionament i el calenda-

ri dels punts anteriors i cobrint amb personal interí les baixes de llarga durada, les 
excedències i totes les places que de facto no siguin operatives.»

Esmena 4, GP CUP-CC
De modificació
«1.5. Cobrir de manera immediata les places que ja hi existeixen al pressupost 

vigent i que no han estat convocades, i pressupostar les noves places segons el ca-
lendari de desplegament aprovat.»

Esmena 5, GP CUP-CC
De modificació
«1.11. Dotar la Unitat de Formació del CAR de suport administratiu i tècnic per 

tal que pugui oferir una formació especialitzada i adaptada a les necessitats reals 
dels agents.»

Esmena 6, GP CUP-CC
De modificació
«1.12. Millorar la coordinació de la Unitat de Formació del CAR amb l’Insti-

tut de Seguretat Pública de Catalunya per tal de cobrir la formació específica dels 
agents com membres d’un cos amb funció policial, en l’exercici de les seves funcions 
com a policia administrativa especial i policia judicial mediambiental.»
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Esmena 7, GP CUP-CC
De modificació
«1.13. Establir el protocol necessari per tal que el CAR pugui accedir-hi a la in-

formació de les bases de dades policials segons la Disposició Addicional sisena de 
la Llei 4/2003 d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya.»

Esmena 8, GP CUP-CC
D’addició d’un nou punt
«1.16. Dissenyar un model tipus de seu d’Àrea Bàsica i de Seu d’Àrea Regional 

del CAR, amb característiques funcionals i operatives adequades, dimensionables 
segons les necessitats territorials i fàcilment identificables per la ciutadania com a 
seus d’aquest Cos.» 

Esmena 9, GP CUP-CC
D’addició d’un nou punt
«1.17. Aprovar un calendari d’implantació de les noves seus d’àrees bàsiques, 

amb les característiques descrites en el punt anterior.»

Esmena 10, GP CUP-CC
D’addició d’un nou punt 
«1.18. Modernitzar i dimensionar els centres de comunicacions territorials del 

CAR recuperant la seva capacitat operativa amb la dotació dels operadors de ràdio 
necessaris per a donar atenció des del territori, treballant en xarxa amb el Control 
Central d’Agents Rurals.»

Esmena 11, GP CUP-CC
De modificació
«2.1. Actualitzar el contingut del web del DARPA i, en concret, donar major 

visibilitat a les tasques i serveis del CAR i la publicació de les memòries anuals de 
les actuacions del CAR, facilitant-hi l’accés i destacant-hi les eines de difusió que 
millorin el coneixement del ciutadà del seu entorn.»

Esmena 12, GP CUP-CC
De modificació
«3. Aprovar i publicar durant el 2016 el Reglament d’ús d’armes per part del 

membres del CAR que inclogui també la formació i els elements de recolzament a 
la seguretat emocional i física dels agents per a l’exercici de la part coercitiva de la 
seva feina.»

Esmena 13, GP CUP-CC
De modificació
«4. Aprovar i publicar durant el 2016 el Reglament de segona activitat dels mem-

bres del CAR.»

Esmena 14, GP CUP-CC
De modificació
«5. Donar trasllat, en el termini de sis mesos des de l’aprovació d’aquesta moció, 

als diputats del Parlament, o almenys a la Comissió corresponent, de l’estat d’acom-
pliment de les mesures adoptades a la mateixa, i reiterar semestralment aquesta co-
municació fins a la total execució de les mateixes.»
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Esmena 15, GP CUP-CC
D’addició d’un nou punt
«6. Donar la instrucció immediata, a les Assessories Jurídiques de la Generalitat 

que tramiten expedients sancionadors de les denúncies administratives redactades 
pels Agents Rurals, per a que notifiquin de manera sistemàtica als agents denun-
ciants l’obertura i la resolució dels expedients sancionadors.» 

Esmena 16, GP CUP-CC
D’addició d’un nou punt
«7. Emprendre les gestions oportunes davant el Govern de l’Estat per garantir el 

compliment de les competències estatutàries de la Generalitat de Catalunya i evitar 
duplicitats en l’exercici de l’acció de prevenció i protecció integrals del medi ambient 
a Catalunya, que actualment duu a terme la Guàrdia Civil per mitjà del Seprona i 
que correspon al Cos d’Agents Rurals de forma coordinada amb el Cos de Mossos 
d’Esquadra. Traspassar a la Generalitat de Catalunya els recursos econòmics cor-
responents a les places del Seprona i destinar-los a una ampliació proporcional de 
la plantilla del Cos d’Agents Rurals.»

Palau del Parlament, 17 de maig de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Sergi Saladié Gil, diputat, GP CUP-CC 
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Punt 20 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
d’agricultura, ramaderia i pesca
302-00042/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 26547 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.05.2016

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Marisa Xandri Pujol, diputada 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 
Interpel·lació al Govern sobre les polítiques d’agricultura, ramaderia i pesca (tram. 
300-00048/11).

Moció
1. El Parlament de Catalunya manifesta el seu suport a la indústria càrnica cata-

lana, un dels motors de la nostra economia i insta el Govern de la Generalitat a pro-
moure que, des de les administracions públiques, no s’imposi un determinat model 
d’alimentació que representi un perjudici a aquest sector.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
a) Indemnitzar els danys produïts derivats de la vacunació de la llengua blava, en 

cas d’efectes secundaris, fins els 60 dies posteriors des de la data de la vacunació.
b) Flexibilitzar la vacunació dels ramats allargant el període de vacunació i no 

obligar, en cas que una malaltia arribi a Catalunya, a vacunar els animals de mun-
tanya permetent la venda de les cries dels ramats no vacunats.

c) Aprovar un pla d’ajuts dirigit als productors agrícoles i ramaders que tingui 
com a finalitat facilitar la reforma, ampliació i/o millora de les granges de les que 
són titulars per tal d’incrementar el seu rendiment.

d) Facilitar l’obtenció dels permisos d’ampliació i/o creació de granges tot agi-
litzant els tràmits administratius necessaris i promoure aquesta simplificació en els 
procediments que corresponguin a la resta d’administracions públiques.

e) Modificar el Decret 136/2009 2009, d’1 de setembre, d’aprovació del progra-
ma d’actuació aplicable a les zones vulnerables en relació amb la contaminació de 
nitrats que procedeixen de fonts agràries i de gestió de les dejeccions ramaderes, 
amb l’objectiu de garantir una millora en l’adaptació del sistema.

f) Potenciar a través del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació la implantació d’un nou sistema de tractament de dejeccions ramaderes que 
doni resposta a la cabanya existent que no disposa de terreny suficient per a donar 
sortida als excedents de purins.

g) Adoptar, en el termini màxim de tres mesos, les mesures adequades per a evi-
tar els atacs de la fauna salvatge en la ramaderia extensiva.

h) Autoritzar la caça legal d’espècies animals no autòctones que han esdevingut 
en plagues, com ara els conills o altres espècies invasores, mitjançant l’obertura de 
períodes especials o extraordinàries de caça.

i) Incrementar els recursos humans, tècnics i pressupostaris per tal que el Cos 
d’Agents Rurals puguin col·laborar activament amb els agricultors d’aquelles comar-
ques que estant sent afectades per les plagues de conills.

j) Realitzar més campanyes informatives i de foment del consum de fruita, espe-
cialment entre els més joves, destinant més recursos.

k) Aprovar, abans de finalitzar l’any 2016, el reglament de pesca continental per 
tal de poder desplegar completament la llei 22/2009, del 23 de desembre, d’ordena-
ció sostenible de la pesca en aigües continentals.
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l) Realitzar les actuacions necessàries per tal que els pescadors catalans puguin 
disposar, el més aviat possible, de la llicència única de pesca actualment compartida 
amb set comunitats autònomes per tal d’atreure el turisme basat en aquesta pràctica 
esportiva.

m) Plantejar davant el Govern d’Espanya la necessitat de modificar la Llei 
33/2015, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat en el sentit que els pescadors 
fluvials puguin continuar exercint la seva activitat de pesca sense mort d’espècies 
com la carpa, el carpí i el silur.

3. El Parlament de Catalunya, en relació als ajuts i les subvencions als agricul-
tors, als ramaders i a les entitats del sector, insta el Govern de la Generalitat a: 

a) Elaborar, en el termini d’un mes, un informe sobre el deute pendent en rela-
ció a les ajudes i/o subvencions del Govern amb els agricultors, ramaders i entitats 
del sector. Aquest informe haurà de contenir un calendari de pagament i s’haurà de 
presentar a la Cambra.

b) Assumir el compromís d’efectuar el pagament de les subvencions i ajudes als 
agricultors, ramaders i entitats del sector d’acord amb el calendari establert en el 
diferents convocatòries.

c) Crear, a través de l’Institut Català de Finances, una línia d’ajuts específics per 
a complementar els ajuts que els agricultors reben per a la retirada de la fruita.

Palau del Parlament, 9 de maig de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Marisa Xandri Pujol, diputada, GP PPC 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 27464, 27496, 27508, 27541 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlamen

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 27464)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, 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 
Govern sobre les polítiques d’agricultura, ramaderia i pesca (tram. 302-00042/11).

Esmena 1, GP SOC
De modificació del punt 1
«1. El Parlament de Catalunya manifesta el seu suport a la indústria càrnica cata-

lana, un dels motors de la nostra economia i insta el Govern de la Generalitat a pro-
moure que, des de les administracions públiques, es fomenti una alimentació sana 
i equilibrada en base a la Dieta Mediterrània, la qual també contempla el consum 
de carn.»

Esmena 2, GP SOC
D’addició d’un nou punt
«4. Iniciar un procés participatiu entre entitats i sectors implicats per tal d’ela-

borar una Llei de Caça per a Catalunya. Presentar aquest projecte de Llei de Caça 
durant el present període sessions.»

Esmena 3, GP SOC
D’addició d’un nou punt
«5. Tal i com es va aprovar a la Resolució 739/X, sobre el món agrari, evitar que 

els productors hagin de vendre per sota el preu de cost per pràctiques abusives, tot 
articulant mecanismes sancionadors i inhabilitants en els casos de pràctiques des-
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lleials que detectin els òrgans de vigilància, en particular mitjançant l’aplicació 
efectiva dels marcs normatius ja existents, en àmbits com la competència deslleial, 
la morositat i el control antidúmping.»

Esmena 4, GP SOC
D’addició d’un nou punt
«6. No aplicar el cànon de l’aigua a les explotacions ramaderes al proper pro-

jecte de Llei de mesures fiscals, financeres i administratives de la Generalitat de 
Catalunya.»

Esmena 5, GP SOC
D’addició d’un nou punt
«7. Recuperar, de manera gradual, el 39% del pressupost perdut pel Departa-

ment d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació durant els darrers 5 anys per 
tal de poder fer front a les necessitats del sector i de la societat.»

Esmena 6, GP SOC
D’addició d’un nou punt
«8. Impulsar la cobertura total de les Tecnologies de la Informació i la Comu-

nicació (TIC) arreu del territori per tal que el món agrícola i rural pugui guanyar 
competitivitat.»

Palau del Parlament, 13 de maig de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP SOC 

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 27496)

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

lamentari 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 les polítiques d’agricultura, ramaderia i pesca (tram. 
302-00042/11).

Esmena 1, GP CSP
De supressió del punt 1, que queda redactat de la següent manera: 
«1.El Parlament de Catalunya manifesta el seu suport a la indústria càrnica als 

ramaders i productors del sector càrnic catalans, un dels motors de la nostra econo-
mia i insta el Govern de la Generalitat a promoure que, des de les administracions 
públiques, no s’imposi un determinat model d’alimentació que representi un perju-
dici a aquest sector.»

Esmena 9, GP CSP
De modificació de la totalitat dels apartats e, f i d del punt 2, que queden redac-

tats de la següent manera: 
«2e. El Parlament de Catalunya manifesta la seva preocupació per l’impacte 

negatiu de l’actual model d’explotació intensiu i de grans explotacions ramaderes i 
insta al Govern de la Generalitat a buscar solucions a mitjà i llarg termini amb tots 
els actors implicats per avançar en un canvi profund del model que passi pel foment 
de la ramaderia extensiva i de la producció ecològica de qualitat, i per un pla gra-
dual de reducció de la cabana porcina, especialment la dedicada exclusivament a 
l’engreix, així com la millora de les pràctiques alimentàries amb la finalitat de reduir 
els residus generats pel sector i l’evident impacte en les emissions i la contaminació 
dels aqüífers i de l’entorn.
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2e 1. Instar al Govern de l’Estat a retirar l’Ordre Ministerial IET/1045/2014 de 
paràmetres retributius, tot elaborant un disseny de retribució a les plantes de trac-
tament de purins que garanteixi la supervivència de les plantes imprescindibles pel 
tractament dels purins garantint l’adaptació del sector ramader i la reconversió a 
plantes de biogàs, que són més eficaces en la reducció d’emissions i en la interna-
lització dels costos.

2e 2. Garantir que les possibles solucions tecnològiques que es puguin desenvo-
lupar a curt termini per resoldre el problema de la gestió de les dejeccions ramade-
res i en concret dels purins, no doni peu a augmentar la cabana porcina d’engreix, 
vetllant perquè el sector pugui fer el cicle complert què deixa més valor afegit i no té 
un cost tant alt amb externalitzacions ambientals

2e 3. Garantir que es porten a terme els controls necessaris per evitar els incom-
pliments en la legislació que regula la gestió dels purins i, en concret, vetllar perquè 
no s’apliquin als camps més purins dels permesos ni s’aboquin a rius i rieres. Dotar 
les administracions competents dels recursos necessaris per exercir aquests controls.

2e 4. Presentar, durant el 2016, un pla d’actuació pel tractament i gestió dels pu-
rins per tal d’evitar problemes econòmics i de contaminació i fer-lo públic a la pàgi-
na web del DARPA que inclogui: 

a) Racionalització de la cabana porcina a Catalunya, redistribució de granges 
per territori i limitació de cabana per granja (màxim de 2000 porcs).

b) Mesures de prevenció: qualitat del pinso, reducció del volum de purí i canvi en 
les dietes de la cabana porcina.

c) Mesures de compensació per emprenedors de granges de porc ecològic.
d) Mesures de compensació per emprenedors agrícoles que produeixin farratge 

ecològic.»

Esmena 3, GP CSP
De supressió i addició de l’apartat g, del punt 2, que queda redactat de la se-

güent manera: 
«g) Adoptar, en el termini màxim de tres mesos Reforçar el Grup de Gestió de 

Fauna Salvatge del CAR i altres mecanismes i les mesures adequades per a
evitar minimitzar i compensar els atacs de la fauna salvatge en la ramaderia ex-

tensiva.»

Esmena 4, GP CSP
De supressió i addició de l’apartat h del punt 2, que queda redactat de la se-

güent manera: 
«h) Autoritzar la caça legal d’espècies animals no autòctones els mètodes de 

control i caça de les espècies animals que han esdevingut en plagues, com ara els 
conills o altres espècies invasores, mitjançant l’obertura de períodes especials o ex-
traordinàries de caça i altres mecanismes de control.»

Esmena 5, GP CSP
D’addició de l’apartat i del punt 2, que queda redactat de la següent manera: 
«i) Incrementar els recursos humans, tècnics i pressupostaris per tal que el Cos 

d’Agents Rurals puguin col·laborar activament amb els agricultors d’aquells comar-
ques que estant sent afectades per les plagues de conills i altres atacs de fauna sal-
vatge.»

Esmena 6, GP CSP
De supressió de l’apartat m del punt 2: 
m) Plantejar davant el Govern d’Espanya la necessitat de modificar la Llei 33/201 

5, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat en el sentit que els pescadors fluvials 



PlE 16
18 de maig de 2016

Dossier 40

puguin continuar exercint la seva activitat de pesca sense mort d’espècies com la 
carpa, el carpí i el silur.

Esmena 7, GP CSP
D’addició d’un nou apartat al punt 2, que seria la o: 
«o) Eliminar les bonificacions en les taxes per ser pescador/a riberenc de les zo-

nes d’aigües d’alta muntanya, així com els descomptes per ser d’una entitat privada 
o societat de pesca atès que vulneren els principis d’igualtat, capacitat econòmica i 
de progressivitat que són el nucli que sustenta el sistema tributari.»

Esmena 8, GP CSP
D’addició d’un nou apartat al punt 3, que passaria a ser el d: 
«d) Abonar, a la pagesia afectada durant el 2016 les indemnitzacions pendents 

de pagament del 2015 de les mesures de protecció de fauna salvatge protegida com 
l’esparver cendrós i l’arpella pàl·lida atès que amb els canvis competencials entre els 
departaments de territori i agricultura aquests ajuts han quedat pendents.»

Palau del Parlament, 17 de maig de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Hortènsia Grau Juan, diputada, GP CSP 

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 27508)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat 

del Grup Parlamentari de Ciutadans, 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 polítiques d’agricultura, ramaderia i pesca (tram. 
302-00042/11).

Esmena 1, GP C’s
De supressió i addició al punt 1
«1. El Parlament de Catalunya manifesta el seu suport a la indústria càrnica ca-

talana, un dels motors de la nostra economia i insta el Govern de la Generalitat a 
promoure que, des de les administracions públiques, no s’imposi un determinat mo-
del d’alimentació que representi un perjudici a aquest sector es promocionin hàbits 
d’alimentació saludables i el consum de productes de qualitat, amb especial cura de 
no perjudicar cap sector concret de les nostres industries agroalimentàries.

Esmena 2, GP C’s
De supressió i addició al punt 2.c
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
c) Aprovar Incloure als ajuts existents un pla d’ajuts dirigit als productors agríco-

les i ramaders que tingui com a finalitat facilitar la reforma, ampliació i/o millora de 
les granges de les que són titulars per tal d’incrementar el seu rendiment.

Esmena 3, GP C’s
De supressió del punt 2.e)
Es suprimeix el punt 2.e de la moció.

Esmena 4, GP C’s
De modificació del punt 2.f), que resta redactat de la següent manera
2.f) Potenciar a través del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Ali-

mentació la recerca de nous sistemes de tractament de dejeccions ramaderes i pre-
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sentar, durant el 2016, un Pla d’Actuació que doni resposta a la cabanya existent 
que no disposa de terreny suficient per a donar sortida als excedents de purins i 
s’evitin problemes de contaminació.

Esmena 5, GP C’s
De modificació del punt 2.g), que resta redactat de la següent manera
2.g) Adoptar, en el termini màxim de tres mesos, les mesures adequades, espe-

cialment el reforç del Grup de Gestió de Fauna Salvatge del CAR, per satisfer amb 
total garantia, les indemnitzacions per danys produïts per la fauna salvatge protegi-
da, a les explotacions agrícoles i ramaderes, especialment a al ramaderia extensiva.

Esmena 6, GP C’s
De supressió i addició al punt 2.h)
2. h) Autoritzar la caça legal d’espècies animals no autòctones els mètodes de 

control i caça de les espècies animals que han esdevingut en plagues, com ara els 
conills o altres espècies invasores, mitjançant l’obertura de períodes especials o ex-
traordinàries de caça.

Esmena 7, GP C’s
De supressió i addició al punt 2.i)
2. i) Incrementar els recursos humans, tècnics i pressupostaris per tal que el 

Cos d’Agents Rurals puguin col·laborar activament amb els agricultors i ramaders 
d’aquelles comarques que estant sent afectades per les plagues de conills afectats 
per danys produïts per la fauna salvatge.

Esmena 8, GP C’s
De supressió del punt 2.m)
Es suprimeix el punt 2.m de la moció.

Esmena 9, GP C’s
De supressió del punt 3.c)
Es suprimeix el punt 3.c de la moció.

Palau del Parlament, 17 de maig de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Francisco Javier Domínguez Serrano, dipu-

tat, GP C’s 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 27541)

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 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
d’agricultura, ramaderia i pesca (tram. 302-00042/11).

Esmena 1, GP JS
De modificació del punt 1
1. El Parlament de Catalunya manifesta el seu suport a la indústria càrnica cata-

lana, un dels motors de la nostra economia i insta el Govern de la Generalitat a con-
tinuar treballant per fomentar els productes de qualitat i de proximitat en el marc 
d’una dieta equilibrada i mediterrània.
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Esmena 2, GP JS
De modificació del punt 2.c
2c. Mantenir el pla d’ajuts dirigit als productors agrícoles i ramaders que tingui 

com a finalitat facilitar la reforma, ampliació i/o millora de les granges de les que 
són titulars per tal d’incrementar el seu rendiment.

Esmena 3, GP JS
De modificació del punt 2.g i 2.h
2.g) Estudiar, les mesures adequades per a minimitzar els atacs de la fauna sal-

vatge en la ramaderia extensiva i mantenir les batudes d’emergència per a plagues 
com ara conills, senglars o altres espècies.

Esmena 4, GP JS
De modificació del punt 2.i
«2.i) Continuar treballant per incrementar els recursos tècnics i pressupostaris 

per tal que el Cos d’Agents Rurals puguin col·laborar activament amb els agricultors 
d’aquelles comarques que estan sent afectades per les plagues de conills».

Esmena 5, GP JS
De modificació del punt 2.j
«2.j) Continuar implementant anualment el Pla de Consum de Fruita a les esco-

les, que aquest any s’inicia el proper 17 de maig, entre altres accions i programes.» 

Esmena 6, GP JS
De modificació del punt 2.k
«2.k) Efectuar durant el 2016 tots els passos preliminars per a l’elaboració del 

reglament de pesca continental, que es desprèn de la Llei 22/2009, de 23 de desem-
bre, d’ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals, sobretot referent a la 
crida a la participació de tots els agents implicats.»

Palau del Parlament, 17 de maig de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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Punt 21 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la judicialització 
de la política
302-00043/11

PRESENTACIÓ: GP JS

Reg. 26556 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.05.2016

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 la següent 
moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la judicialització de la política 
(tram. 300-00044/11).

Moció
En els darrers anys, el govern de l’estat espanyol ha recorregut més de trenta lleis 

i disposicions aprovades pel Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat. 
Aquests recursos sistemàtics han comportat suspensions que han evitat que el go-
vern de Catalunya hagi pogut aplicar les disposicions que marquen aquests textos 
legals.

Les suspensions han afectat fonamentalment dos àmbits: lleis aprovades per 
crear eines d’atenció social i lleis destinades a generar nous instruments fiscals que 
millorin la situació financera de la Generalitat. Dos àmbits, per tant, imprescindi-
bles per poder fer polítiques socials.

Amb tot, doncs, l’acció de l’executiu espanyol ha comportat que moltes de les 
iniciatives impulsades per aquest Parlament destinades a ajudar a les famílies del 
nostre país, especialment aquelles més vulnerables, hagin pogut tenir un recorregut 
efectiu molt curt o nul, fins i tot.

Sense anar més lluny, el recents recursos sobre alguns articles de la llei 24/2015, 
del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habi-
tatge i la pobresa energètica o sobre la llei 14/2015, del 21 de juliol, de l’impost sobre 
els habitatges buits exemplifiquen quin tipus de disposicions han estat impugnades.

Aquesta actuació no respon a criteris jurídics o tècnics sinó a motivacions estric-
tament polítiques. Traslladant, per tant, en el terreny de la justícia qüestions que són 
únicament polítiques. Es tracta d’una evident i perillosa judicialització de la política 
que posa en qüestió les bases més elementals de la separació de poders i encara més, 
els propis fonaments democràtics.

En definitiva, el govern de l’estat ha utilitzat sistemàticament els Tribunal Consti-
tucional com a arma per atacar la sobirania del poble de Catalunya representada pel 
Parlament. Un atac frontal a les legítimes, majoritàries i democràtiques aspiracions 
dels ciutadans de Catalunya especialment després del mandat democràtic assolit en 
les eleccions del 27 de setembre perjudicant no només a les institucions del país sinó 
sobretot a la seva gent.

1. El Parlament de Catalunya constata la instrumentalització política que el Go-
vern de l’Estat espanyol fa del Tribunal Constitucional traslladant a aquest òrgan 
debats que no són de caràcter jurídic sinó estrictament de naturalesa política. Fet 
que posa en qüestió la sobirania d’aquest Parlament, l’estricta separació de poders 
exigible en un estat de dret i els propis fonaments de la democràcia.

2. El Parlament de Catalunya vindica i defensa la sobirania del poble de Catalu-
nya representada al seu sí. En aquest sentit, recalca la necessitat de protegir la seva 
capacitat de decisió alhora que reclama que sigui respectada la legitimitat popular 
reflectida en els acords que hi són presos.
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3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a traslladar a 
aquesta cambra amb caràcter urgent i prioritari els projectes de llei que permetin fer 
plenament aplicables i efectives les lleis 24/2015 de mesures urgents per a afrontar 
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, la llei 14/2015 de l’im-
post sobre els habitatges buits, la llei 12/2014 d’impost sobre nuclears i emissions i 
la llei 17/2015 d’igualtat efectiva de dones i homes.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a què, a banda de 
les consideracions del Tribunal Constitucional, i mentre no siguin aprovats els nous 
projectes de llei, es facin tots els passos i accions necessàries i desplegament legis-
latiu per assegurar que els drets socials assolits per la ciutadania de Catalunya mit-
jançant les citades lleis recorregudes puguin ser garantits en qualsevol cas. Deixant, 
així, sense efecte pràctic la suspensió del Tribunal Constitucional.

Palau del Parlament, 9 de maig de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

ESMENES PRESENTADES

Reg. 27106, 27158, 27465, 27513 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 

17.05.2016

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 27106)

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Benet Salellas i Vilar, diputat del Grup Parla-

mentari 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 la judicialització de la po-
lítica (tram. 302-00043/11).

Esmena 1, GP CUP-CC
D’addició d’un nou punt
«5. El Parlament de Catalunya insta el Tribunal Constitucional a abstenir-se de 

resoldre de manera definitiva o cautelar d’ara en endavant cap altre recurs o pro-
cediment que tinguin per objecte les decisions legislatives i executives adoptades pel 
Parlament de Catalunya.»

Palau del Parlament, 13 de maig de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Benet Salellas i Vilar, diputat, GP CUP-CC 

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 27158)

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 158 del Reglamento del Parlamento, presenta las 
siguientes enmiendas a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la 
judicialització de la política (tram. 302-00043/11).

Enmienda 1, GP C’s
De modificación al punto 1
1. El Parlament de Cataluña se compromete a realizar con la máxima diligencia 

sus funciones de control sobre el poder ejecutivo a los efectos de evitar la prolonga-
ción de las situaciones de abuso en el ejercicio de las funciones institucionalmente 
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reservadas a dicho poder y la erosión y conculcación de los principios, derechos y 
libertades fundamentales de los ciudadanos.

Enmienda 2, GP C’s
De modificación al punto 2
2. El Parlament de Cataluña vindica y defiende su función de cámara legislativa 

autonómica encargada de representar leal y fielmente y conforme a los principios 
democráticos constitucionales y estatutarios a todos y cada uno de los ciudadanos 
de Cataluña y a sus legítimos intereses.

Enmienda 3, GP C’s
De modificación al punto 3
3.El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a poner el interés 

de los ciudadanos más desfavorecidos y vulnerables en el centro de sus políticas eje-
cutivas y a proponer iniciativas legislativas y reglamentarias que, con pleno respeto 
a la legalidad constitucional, estatutaria y comunitaria, sirvan de manera efectiva y 
eficaz a los intereses de los ciudadanos.

Enmienda 4, GP C’s
De modificación al punto 4 
4. El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a practicar una 

actitud verdaderamente autocrítica con su desempeño ejecutivo, prelegislativo y po-
lítico y a adoptar y fomentar mecanismos democráticos más eficientes y construc-
tivos como el diálogo, el consenso, la cooperación y la colaboración leal para el 
ejercicio efectivo de su principal función: la maximización del bienestar de los ciu-
dadanos.

Palacio del Parlamento, 13 de mayo de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz GP C’s

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 27465)

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 Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la in-
terpel·lació al Govern sobre la judicialització de la política (tram. 302-00043/11).

Esmena 1, GP SOC
De modificació del punt 1, nou text
1. El Parlament de Catalunya constata l’existència d’una ofensiva del Govern 

espanyol, en mans del PP, consistent en la sistemàtica impugnació de disposicions 
de rang legal emanades del Parlament de Catalunya, un autèntic acarnissament 
amb normes que, com les que seran més endavant esmentades, responen a situa-
cions d’autèntica emergència social, i a necessitats i demandes ben fonamentades. 
Aquesta circumstància, juntament amb l’estratègia de xoc de legitimitats impulsada 
pel Govern de la Generalitat de Catalunya, està produint unes tensions evidents i un 
augment gens raonable de la conflictivitat entre administracions, que s’haurien de 
captenir conforme al principi de lleialtat institucional.

Esmena 2, GP SOC
De modificació al punt 2
2. El Parlament de Catalunya vindica i defensa les seves competències i les del 

conjunt de la Generalitat de Catalunya. En aquest sentit, recalca la necessitat de 
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protegir la seva capacitat de decisió alhora que reclama que sigui respectada la legi-
timitat popular reflectida en els acords que hi són presos.

Esmena 3, GP SOC
De modificació del punt 4, nou text
4. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a que, mentre no 

siguin aprovats els nous projectes de llei, es facin tots els passos i accions necessà-
ries i desplegament legislatiu per assegurar que els drets socials assolits per la ciu-
tadania de Catalunya mitjançant les citades lleis recorregudes puguin ser garantits 
en qualsevol cas.

Palau del Parlament, 13 de maig de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, GP 

SOC 

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 27513)

A la Mesa del Parlament
Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Catalu-

nya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Par-
lament, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la judicialització de la política (tram. 302-00043/11).

Esmena 1, GP CSP
D’addició d’un nou paràgraf al final del punt 3
«[...] efectiva de dones i homes.
Mentre es desenvolupen els treballs d’elaboració d’una nova Llei que cobreixi 

les situacions de desempara que resulten de la suspensió dels articles recorreguts de 
la Llei 24/2015, el Parlament insta el Govern de la Generalitat, en estreta col·labo-
ració amb les administracions locals, a desplegar tots els recursos disponibles que 
ofereixen la Llei de Dret a l’Habitatge de 2007 així com la part vigent de la mateixa 
Llei 24/2015, per tal de fer front a l’emergència habitacional i a les situacions de 
pobresa energètica. Molt especialment, el Parlament insta el Govern a aixoplugar 
els esforços dels Ajuntaments, negociant directament amb entitats bancàries, grans 
tenidors i companyies subministradores cessions d’habitatges buits, convenis de col-
laboració amb els serveis socials i contribucions als fons necessaris per cobrir les 
situacions d’emergència.

Esmena 2, GP CSP
D’addició d’un punt 5
«5) El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer contactes pertinents amb la 

resta de parlaments i governs autonòmics per tal d’estudiar la possibilitat de coordi-
nar una postura conjunta davant la deriva de judicialització de la política.»

Esmena 3, GP CSP
D’addició d’un punt 6
«6) Davant la convocatòria d’unes noves eleccions generals, el Parlament de Ca-

talunya demana a totes les forces polítiques un compromís clar en el sentit de retirar 
el recurs presentat davant del TC contra la Llei 24/2015 en cas d’assolir responsabi-
litats de govern. Alhora, el Parlament les insta a impulsar, arreu, disposicions que, 
com aquesta Llei recorreguda, promoguin el dret a un habitatge digne i l’accés als 
subministraments bàsics per a tots els sectors socials en risc d’exclusió residencial.»

Palau del Parlament, 17 de maig de 2016
Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu adjunt GP CSP
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Punt 22 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el deute de la 
Generalitat
302-00044/11

PRESENTACIÓ: GP CUP-CC

Reg. 26566 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.05.2016

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Eulàlia Reguant i Cura, portaveu adjunta del 

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord 
amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten la se-
güent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre el deute de la Generalitat 
(tram. 300-00047/11).

Moció
1. El Parlament de Catalunya constata que: 
a. El deute públic ha tingut un creixement excessiu des de l’esclat de la crisi fi-

nancera, atès que ascendeix a 72.195 milions d’euros (31 de desembre de 2015) par-
tint de 14.820 milions d’euros al 2007 (31 de desembre de 2007). Els compromisos 
derivats del deute públic, així com d’operacions de finançament estructurat vinculats 
a la construcció d’infraestructures (que avui dia suposen un total de 30.839 milions 
d’euros a pagar fins a 2042), suposen una part cada cop més important dels Pressu-
postos de la Generalitat, un augment que restringeix cada cop més la possibilitat de 
dedicar els escassos recursos disponibles a la implementació de polítiques socials i 
de reactivació de l’economia, entre d’altres.

b. El fet de no disposar d’una hisenda pública pròpia a través de la qual establir 
un sistema fiscal més progressiu a Catalunya, és un factor també determinant en 
l’acumulació d’aquest deute, que s’ha multiplicat per més de 5 vegades des de 2007.

2. El Parlament de Catalunya considera que: 
a. El creixent control que, a través del deute, exerceixen l’Estat espanyol i les en-

titats financeres, en tant que creditores de la Generalitat i les seves empreses públi-
ques, sobre l’esfera pública és un mecanisme que cal aturar. L’adscripció de la Ge-
neralitat de Catalunya al Fons de Liquiditat Autonòmica, mecanisme opac i difícil 
d’entendre per la ciutadania, ha suposat un augment molt important d’aquest con-
trol. Aquesta realitat limita la capacitat de les ciutadanes i ciutadans de Catalunya 
de participar, a través dels mecanismes democràtics, en les decisions que afecten les 
seves vides, donat que es prioritza el compliment dels contractes amb els creditors, 
per davant dels deures i contractes davant la resta de la societat (siguin proveïdores, 
entitats socials, treballadores públiques o receptores de serveis). Mentre els creditors 
del deute públic català, que no han estat escollits per ningú, exerceixen aquest poder 
de control sobre els afers públics, la ciutadania es troba amb dificultats per partici-
par-hi i fins i tot per accedir a la informació.

b. Les ciutadanes i ciutadans de Catalunya, així com els seus representants en 
aquest Parlament, tenen dret a disposar de la màxima informació sobre el deute, així 
com sobre altres compromisos financers que marquen la despesa de la Generalitat 
(Finançaments Estructurats), i que només coneixent l’estructura, condicions, credi-
tors i altres detalls d’aquests compromisos es podran identificar possibles irregula-
ritats o il·legitimitats.

3. El Parlament de Catalunya expressa el seu malestar perquè el mecanisme del 
deute és un sistema de redistribució de riquesa de les classes més empobrides a les 
més riques, ja que l’increment dels recursos necessaris per fer front al pagament del 
deute i els seus interessos s’ha sufragat amb les retallades sobre el conjunt dels ser-
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veis públics, i ha suposat la palanca per aprofundir processos de privatització, ven-
des de patrimoni públic i altres polítiques d’ajustament, com a conseqüència de la 
intervenció creixent dels interessos del capital financer en els afers públics.

4. El Parlament de Catalunya insta al Govern a: 
a. Impulsar un auditoria ciutadana i popular sobre el deute públic i altres com-

promisos financers que: 
i. Compti amb la participació de persones acadèmiques, analistes i expertes de 

diferents disciplines i perspectives, així com de ciutadans i ciutadanes que a títol 
individual o en representació de col·lectius sectorials o d’arreu del territori, puguin 
aportar informacions i perspectives diverses als processos d’anàlisi proposats en el 
marc del procés d’auditoria.

ii. Permeti a ciutadans i ciutadanes conèixer i entendre el procés endeutament, 
així com l’evolució d’altres compromisos financers adquirits a través de finança-
ments estructurats (entre d’altres), i l’impacte d’ambdós processos a la configuració 
anual dels pressupostos, tant de l’administració central de la Generalitat de Catalu-
nya com de les seves empreses públiques.

iii. Suposi trencar amb la opacitat que ha caracteritzat la informació de l’endeu-
tament i compromisos financers de la Generalitat de Catalunya, avançant cap a un 
model de transparència financera i pressupostària que posi a disposició informació 
accessible, detallada al màxim nivell que permeti la llei i en format obert i treba-
llable.

iv. Permeti identificar irregularitats en qualsevol part del procés d’endeutament, 
o d’execució dels projectes finançats a través d’esquemes de finançament estructurat, 
i d’aquesta forma identificar possibles compromisos financers i deutes il·legítims, per 
a poder actuar administrativament o judicial en conseqüència.

v. Permeti analitzar la sostenibilitat del deute, no només financera, sinó social, 
ambiental i de gènere

vi. Abordi de forma específica l’impacte sobre l’endeutament i altres compromi-
sos financers de projectes de construcció d’infraestructures que per la seva magni-
tud financera o impacte sobre el territori siguin d’especial rellevància. Entre aquests 
s’inclouen projectes com la construcció de la Línia 9 del Metro o el Canal Segar-
ra-Garrigues

vii. Faciliti un anàlisi d’impacte econòmic, social, ambiental i de gènere de 
les polítiques de consolidació fiscal i relacionades amb el procés d’endeutament i 
l’adopció de polítiques d’estabilitat i sostenibilitat financera des de 2007 fins a 2017 
(incloent reducció de la despesa social, polítiques d’externalització de serveis, pri-
vatització, venda de patrimoni, ...)

b. Establir mecanismes de transparència, participació i rendició de comptes per-
manents que permetin un control popular continuat sobre l’endeutament, la despesa 
i la gestió pública, de forma que: 

i. Es posi a disposició de la població de Catalunya tota la informació, al màxim 
nivell de detall permès per la llei, en format obert i treballable, sobre pressupostos 
(ingressos i despeses), endeutament (incloent el detall de qui són els creditors, per 
quines quantitats, amb quina finalitat i en quines condicions financeres), finança-
ments estructurats, contractació pública, externalitzacions i processos de privatit-
zació, tant de l’administració central de la Generalitat com de les seves empreses 
públiques.

ii. Es faciliti la comprensió d’aquestes informacions a través d’eines didàctiques, 
campanyes comunicatives i processos d’educació popular.

iii. Es disposi de mecanismes de participació i interpel·lació per part de la ciuta-
dania en relació a la informació posada a disposició.

c. Definir un nou marc que delimiti les polítiques d’endeutament i finançaments 
estructurats de cara al futur, de forma que s’eviti la possibilitat d’incórrer en irre-
gularitats o il·legitimitats com les identificades a través del procés d’auditoria, si és 
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el cas, així com per limitar situacions d’endeutament insostenible a futur (des d’una 
perspectiva de sostenibilitat financera, social, ambiental i de gènere).

d. Disposar dels mecanismes necessaris per nodrir el Procés Constituent amb 
els resultats i aprenentatges que es derivin del procés d’auditoria ciutadana i popular 
facilitant que es prenguin conclusions de contingut polític sobre el deute il·legítim 
tenint en compte l’impacte social, ambiental i de gènere de la càrrega de pagament 
del deute en les polítiques públiques presents i futures.

5. El Parlament de Catalunya reconeix que: 
a. Poden existir deutes i compromisos financers que, per les circumstàncies en 

què han estat contrets, pels processos que financen o pels impactes que tenen sobre 
els drets humans, drets econòmics socials i culturals del poble de Catalunya, es po-
den considerar il·legítims, tal i com han constatat institucions com la Conferència 
de Nacions Unides sobre Deute i Desenvolupament (UNCTAD), el Consell de Drets 
Humans de Nacions Unides o l’expert independent de Nacions Unides sobre els 
efectes del deute i altres obligacions financeres dels Estats en el ple gaudi dels drets 
humans, particularment els drets econòmics, socials i culturals

b. Davant possibles irregularitats o il·legitimitats que afectin el deute públic o 
d’altres compromisos financers, els ciutadans i ciutadanes de Catalunya, de forma 
directa o a través dels seus representants en aquest Parlament, han de disposar del 
dret a impugnar els contractes que han generat les esmentades irregularitats o il·le-
gitimitats, emprenent les accions administratives o judicials que pertoqui, incloent 
la possibilitat de declarar la nul·litat dels compromisos financers derivats i per tant 
impagar els deutes que resultin il·legítims.

Palau del Parlament, 9 de maig de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Eulàlia Reguant i Cura, portaveu adjunta, 

GP CUP-CC 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 27171, 27466, 27479, 27500 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 

17.05.2016

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 27171)

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, presen-
ta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el 
deute de la Generalitat (tram. 302-00044/11).

Esmena 1, GP CSP
De modificació total de la lletra b de l’apartat 1, que queda redactada de la ma-

nera següent
«b. Les polítiques d’austeritat impulsades pel Pacte d’estabilitat de la UE, reco-

llides per la Llei d’estabilitat pressupostaria espanyola i aplicades per la Legislació 
catalana son, conjuntament amb una fiscalitat insuficient i regressiva –els efectes de 
la qual s’han agreujat amb la crisi econòmica– i el fet de no disposar d’una Hisenda 
catalana pròpia, els principals factors que determinen l’acumulació d’aquest deute, 
que s’ha multiplicat per més de 5 vegades des de 2007.»
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Esmena 2, GP CSP
De modificació total de l’apartat 2, que queda redactat de la manera següent
«2. El Parlament de Catalunya considera que: 
a. L’acumulació d’aquest volum insostenible de deute públic i el seu impacte en 

els pressupostos de les properes dècades amenaça les polítiques socials i l’exercici 
dels drets socials reconeguts constitucionalment i estatutàriament. I si no es vol con-
demnar a la ciutadania a estar treballant durant les properes dècades per dedicar 
gran part del seu esforç a retornar aquest deute cal adoptar polítiques alternatives a 
les actuals. I entre elles un procés de reestructuració del deute que inclogui una qui-
tança significativa de la seva quantia i la mora en el terminis de pagament.

b. Per encarar aquest procés de reestructuració, quitança i mora en el pagament 
del deute públic de la Generalitat, cal posar en marxa un procés d’auditoria del deu-
te públic, amb participació de la ciutadania i buscar complicitats socials i polítiques 
amb altres CCAA que es troben en una situació similar i amb altres estats de la Unió 
Europea que també pateixen les mateixes circumstàncies.

El deute públic català té com especial peculiaritat que la major part del deute 
està en mans de l’Estat Espanyola, que és el principal creditor –el 2016 es tancarà 
amb un deute de 51.000 m euros amb l’estat espanyol sobre un total de 71.000 mi-
lions d’euros de deute públic català–. Aquesta situació que compartim amb altres 
CCAA i especialment amb el País Valencià ens porta a la necessitat de reforçar la 
posició de Catalunya buscant acords i aliances amb altres CCAA que viuen una si-
tuació idèntica.

c. Les exigències del Pacte d’estabilitat de la UE i la reforma de l’article 135 de 
la CE, que estableixen una prioritat absoluta al pagament dels interessos del deute 
sobre qualsevol altra obligació dels poders públics, per sobre fins i tot de la garantia 
dels drets i llibertats fonamentals o la cobertura de drets socials bàsics, comporten 
una pèrdua de sobirania política per part de la ciutadania i els seus representants 
polítics a les institucions.

Pèrdua de sobirania política que s’agreuja pel creixent control que, a través del 
deute, exerceixen els mercats financers i que en el cas de Catalunya exerceix també 
l’Estat Espanyol a partir dels diferents mecanismes del Fons de Liquiditat Autonò-
mic.

d. Les ciutadanes i ciutadans de Catalunya, així com els seus representants en 
aquest Parlament, tenen dret a disposar de la màxima informació sobre el deute, 
així com dels altres compromisos financers que marquen la despesa de la Genera-
litat (Finançaments estructurats) com a requisit imprescindible per poder exercir la 
seva sobirania política.»

Esmena 3, GP CSP
D’addició d’una nova lletra b bis després de la lletra b de l’apartat 4
«b bis. Posar en marxa les iniciatives polítiques oportunes a fi d’aconseguir obrir 

un procés de reestructuració del deute públic de la Generalitat de Catalunya que 
inclogui mecanismes de quitança en la quantia del deute i mora en els terminis de 
pagament.

Impulsar un procés de nova distribució dels objectius de dèficit públic del conjunt 
de les Administracions Públiques de l’Estat Espanyol de manera que els objectius a 
assolir per part de les CCAA i les AALL es correspongui al seu pes proporcional en 
el conjunt de les despeses públiques del conjunt de l’Estat.»

Palau del Parlament, 13 de maig de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu GP CSP
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GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 27466)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Alícia Romero Llano, diputada del Grup Par-

lamentari 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 el deute de la Generalitat (tram. 302-00044/11).

Esmena 1, GP SOC
D’addició d’un nou apartat c) al punt 1
c) El fet de no haver realitzat una reforma fiscal més progressiva en els darrers 

anys en aquells impostos on la Generalitat de Catalunya té capacitat, així com no 
haver realitzat una veritable lluita contra el frau fiscal i el frau laboral, han estat 
factors també determinants en l’acumulació del deute.

Esmena 2, GP SOC
D’addició d’un nou apartat a) bis al punt 2
a) bis. La Ley orgànica 2/2012, de 27 d’abril, de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera, aprovada amb els suport dels grups parlamentaris del 
PP i CIU, ha comportat des del 2012 la obligació d’elaborar, aprovar i executar 
els pressupostos i altres actuacions de les administracions que afecten a ingressos i 
despeses sota el principi d’estabilitat pressupostària. A més, d’un important control 
i fiscalització de les finances de les Comunitats Autònomes i, per tant, de la Gene-
ralitat de Catalunya.

Esmena 3, GP SOC
De supressió a l’apartat a) iv del punt 4
iv. Permeti identificar irregularitats en qualsevol part del procés d’endeutament, 

o d’execució dels projectes finançats a través d’esquemes de finançament estructurat, 
i d’aquesta forma identificar possibles compromisos financers i deutes il·legítims, per 
a poder actuar administrativament o judicial en conseqüència.

Esmena 4, GP SOC
De supressió a l’apartat c) del punt 4
c) Definir un nou marc que delimiti les polítiques d’endeutament i finançaments 

estructurats de cara al futur, de forma que s’eviti la possibilitat d’incórrer en irre-
gularitats o il·legitimitats com les identificades a través del procés d’auditoria, si és 
el cas, així com per limitar situacions d’endeutament insostenible a futur (des d’una 
perspectiva de sostenibilitat financera, social, ambiental I de gènere).

Esmena 5, GP SOC
De supressió a l’apartat b) del punt 5
b. davant possibles irregularitats o il·legitimitats que afectin el deute públic o 

d’altres compromisos financers, els ciutadans i ciutadanes de Catalunya, de forma 
directa o a través dels seus representants en aquest Parlament, han de disposar del 
dret a Impugnar els contractes que han generat les esmentades Irregularitats o il·le-
gitimitats, emprenent les accions administratives o judicials que pertoqui, incloent 
la possibilitat de declarar la nul·litat dels compromisos financers derivats i per tant 
impagar els deutes que resultin il·legítims.

Palau del Parlament, 13 de maig de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Alícia Romero Llano, diputada, GP SOC 
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GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 27479)

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt del Grup Parlamentari del Partit Popu-

lar de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Par-
lament, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre el deute de la Generalitat (tram. 302-00044/11).

Esmena 1, GP PPC
De modificació del punt 2
«2. El Parlament de Catalunya considera que: 
a. El Fons de Liquiditat Autonòmic i altres mecanismes de suport al finançament 

com el Fons de Finançament de Pagament a Proveïdors, que va crear el Govern 
d’Espanya, ha permès a la Generalitat de Catalunya finançar els serveis públics en 
un entorn de dificultat d’accés al crèdit, abaratir la factura d’interessos i poder pa-
gar les factures dels proveïdors en un temps més reduït. Efectivament, la dificultat 
d’accés al crèdit afectava tant a les administracions com a les empreses privades. 
Per aquest motiu, poder pagar les factures en un temps raonable va evitar el tan-
cament d’empreses que, essent viables econòmicament, tenien dificultat d’accés al 
crèdit. Aquest mecanismes van assegurar el normal funcionament de la Generalitat 
i va evitar un augment addicional de l’atur tot evitant destrucció del teixit productiu.

b. Les ciutadanes i ciutadans de Catalunya, així com els seus representants en 
aquest Parlament, tenen dret a disposar de la màxima informació sobre el deute, així 
com sobre altres compromisos financers que marquen la despesa de la Generalitat 
(Finançaments Estructurats), en aquest sentit als pressupostos de la Generalitat s’hi 
adjuntarà un informe sobre l’estat i compromisos de caixa futurs d’aquests finança-
ments.»

Palau del Parlament, 17 de maig de 2016
Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt GP PPC

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 27500)

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 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el deute de la Ge-
neralitat (tram. 302-00044/11).

Esmena 1, GP JS
De modificació del punt 1 apartat b)
«b. El fet de no disposar d’una hisenda pública pròpia a través de la qual establir 

un sistema fiscal més progressiu a Catalunya i que permetés recaptar i gestionar els 
impostos pagats a Catalunya i acabar amb el dèficit fiscal, són factor també deter-
minants en l’acumulació d’aquest deute, que s’ha multiplicat per més de 5 vegades 
des de 2007.»

Esmena 2, GP JS
De modificació del punt 2 apartat a)
»a. La creixent dependència respecte a l’Estat espanyol i els mercats financers 

que provoca el nivell elevat de deute, en tant que creditors de la Generalitat i les 
seves empreses públiques, és una situació que cal revertir. L’adscripció de la Ge-
neralitat de Catalunya al Fons de Liquiditat Autonòmica, mecanisme opac i difícil 
d’entendre per la ciutadania, ha suposat un augment molt important d’aquest control. 
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Aquesta realitat limita la capacitat de les ciutadanes i ciutadans de Catalunya de 
participar, a través dels mecanismes democràtics, en les decisions que afecten les se-
ves vides, donat que la Constitució Espanyola prioritza el pagaments del deute i dels 
interessos que hi són associats per davant dels deures i contractes davant la resta de 
la societat (siguin proveïdores, entitats socials, treballadores públiques o receptores 
de serveis). Mentre els creditors del deute públic català, que no han estat escollits 
per ningú, exerceixen aquest poder de control sobre els afers públics, la ciutadania 
es troba amb dificultats per participar-hi i fins i tot per accedir a la informació.»

Esmena 3, GP JS
De supressió del punt 2 apartat b)
«b. Les ciutadanes i ciutadans de Catalunya, així com els seus representants en 

aquest Parlament, tenen dret a disposar de la màxima informació sobre el deute, així 
com sobre altres compromisos financers que marquen la despesa de la Generalitat 
(Finançaments Estructurats), i que només coneixent l’estructura, condicions, credi-
tors i altres detalls d’aquests compromisos es podran identificar possibles irregula-
ritats o il·legitimitats.»

Esmena 4, GP JS
De supressió del punt 3
«3. El Parlament de Catalunya expressa el seu malestar perquè el mecanisme del 

deute és un sistema de redistribució de riquesa de les classes més empobrides a les 
més riques, ja que l’increment dels recursos necessaris per fer front al pagament del 
deute i els seus interessos s’ha sufragat amb les retallades sobre el conjunt dels ser-
veis públics, i ha suposat la palanca per aprofundir processos de privatització, ven-
des de patrimoni públic i altres polítiques d’ajustament, com a conseqüència de la 
intervenció creixent dels interessos del capital financer en els afers públics.»

Esmena 5, GP JS
De modificació del punt 4 encapçalament apartat a)
«4. El Parlament de Catalunya insta al Govern a: 
a. Col·laborar amb una auditoria ciutadana i popular sobre el deute públic i al-

tres compromisos financers que:»

Esmena 6, GP JS
De modificació del punt 4 apartat a) iii
«iii. Suposi acabar amb la opacitat que massa sovint ha caracteritzat la infor-

mació de l’endeutament i compromisos financers de les administracions públiques 
avançant cap a un model de transparència financera i pressupostària que posi a 
disposició informació accessible, detallada al màxim nivell que permeti la llei i en 
format obert i treballable i que permeti accedir a la informació per tal de dur a ter-
me un anàlisi exhaustiu de la composició de tot el deute.»

Esmena 7, GP JS
De modificació del punt 4 apartat a) iv
«iv. Permeti identificar irregularitats en qualsevol part del procés d’endeutament, 

o d’execució dels projectes finançats a través d’esquemes de finançament estructu-
rat, i d’aquesta forma poder determinar quines són les actuacions administratives i 
judicials caldria emprendre.»
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Esmena 8, GP JS
De modificació del punt 4 encapçalament apartat b)
«b. Establir mecanismes de transparència, participació i rendició de comptes 

permanents que permetin un control ciutadà continuat sobre l’endeutament, la des-
pesa i la gestió pública, de forma que:»

Esmena 9, GP JS
D’addició d’un punt iv al punt 4 apartat b)
«iv. Suposi avançar cap un model de transparència financera i pressupostària 

que situï el Sector Públic Català al capdavant del món en aquest àmbit, d’acord 
amb els indicadors dels organismes internacionals avaluadors de la transparència.»

Esmena 10, GP JS
De supressió del punt 4 apartat c)
«c. Definir un nou marc que delimiti les polítiques d’endeutament i finançaments 

estructurats de cara al futur, de forma que s’eviti la possibilitat d’incórrer en irre-
gularitats o il·legitimitats com les identificades a través del procés d’auditoria, si és 
el cas, així com per limitar situacions d’endeutament insostenible a futur (des d’una 
perspectiva de sostenibilitat financera, social, ambiental i de gènere).»

Esmena 11, GP JS
De supressió del punt 4 apartat d)
«d. Disposar dels mecanismes necessaris per nodrir el Procés Constituent amb 

els resultats i aprenentatges que es derivin del procés d’auditoria ciutadana i popular 
facilitant que es prenguin conclusions de contingut polític sobre el deute il·legítim 
tenint en compte l’impacte social, ambiental i de gènere de la càrrega de pagament 
del deute en les polítiques públiques presents i futures.»

Esmena 12, GP JS
De supressió del punt 5
«5. El Parlament de Catalunya reconeix que: 
a. poden existir deutes i compromisos financers que, per les circumstàncies en 

què han estat contrets, pels processos que financen o pels impactes que tenen sobre 
els drets humans, drets econòmics socials i culturals del poble de Catalunya, es po-
den considerar il·legítims, tal i com han constatat institucions com la Conferència 
de Nacions Unides sobre Deute i Desenvolupament (UNCTAD), el Consell de Drets 
Humans de Nacions Unides o l’expert independent de Nacions Unides sobre els 
efectes del deute i altres obligacions financeres dels Estats en el ple gaudi dels drets 
humans, particularment els drets econòmics, socials i culturals

b. davant possibles irregularitats o il·legitimitats que afectin el deute públic o 
d’altres compromisos financers, els ciutadans i ciutadanes de Catalunya, de forma 
directa o a través dels seus representants en aquest Parlament, han de disposar del 
dret a impugnar els contractes que han generat les esmentades irregularitats o il·le-
gitimitats, emprenent les accions administratives o judicials que pertoqui, incloent 
la possibilitat de declarar la nul·litat dels compromisos financers derivats i per tant 
impagar els deutes que resultin il·legítims.»

Palau del Parlament, 17 de maig de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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