
PLE
DOSSIER

Sessió 17, dimecres 1 de juny de 2016

Primera part

ORDRE DEL D IA

1. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades l’1 de juny, a les 10.00 h).

2. Proposició de llei de modificació de la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fis-
cals i financeres. Tram. 202-00025/11. Grups parlamentaris. Proposta de tramitació 
en lectura única (text presentat: BOPC 122, 45).

3. Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives. 
Tram. 200-00004/11. Govern de la Generalitat. Debat de totalitat (text presentat: BOPC 
92, 16).

4. Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a 
establir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors de divuit anys. 
Tram. 202-00018/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat de totalitat i votació de 
l’esmena a la totalitat (text presentat: BOPC 89, 29).

5. Proposició de llei de reforma de l’impost de successions i donacions. Tram. 202-
00020/11. Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat de totalitat i votació 
de les esmenes a la totalitat (text presentat: BOPC 98, 13).

6. Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, del 26 de desembre, per la qual es reco-
neixen i s’amplien drets i s’estableixen mesures a favor dels qui van patir persecució 
o violència durant la guerra civil i la dictadura. Tram. 270-00002/11. Grup Parlamentari 
Socialista. Debat de totalitat (text presentat: BOPC 40, 19).

7. Interpel·lació al Govern sobre les condicions laborals dels docents. Tram. 300-
00061/11. Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.

8. Interpel·lació al Govern sobre la democràcia i les iniciatives legislatives populars. 
Tram. 300-00057/11. Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent. Substanciació.

9. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques per a la gent gran. Tram. 300-00058/11. 
Grup Parlamentari Socialista. Substanciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre el món local. Tram. 300-00059/11. Grup Parlamentari 
Socialista. Substanciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre la seva inacció davant la situació d’emergència so-
cial. Tram. 300-00060/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

12. Interpel·lació al Govern sobre el projecte VISC+. Tram. 300-00062/11. Grup Parla-
mentari de Catalunya Sí que es Pot. Substanciació.

13. Interpel·lació al Govern sobre el foment de l’emprenedoria. Tram. 300-00063/11. 
Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Substanciació.

14. Interpel·lació al Govern sobre els reptes de futur de l’ensenyament. Tram. 300-
00064/11. Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Substanciació.
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15. Interpel·lació al Govern sobre el Corredor Mediterrani. Tram. 300-00065/11. Grup 
Parlamentari de Junts pel Sí. Substanciació.

16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política sanitària. Tram. 
302-00045/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les mesures immediates per 
a fer front a l’emergència en l’àmbit de l’habitatge. Tram. 302-00046/11. Grup Parla-
mentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació.

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política empresarial. Tram. 
302-00047/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política fiscal. Tram. 302-
00048/11. Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació.

20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el desplegament de la Llei 
10/2015, de formació i qualificació professionals. Tram. 302-00049/11. Grup Parlamen-
tari Socialista. Debat i votació.

21. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre una república amb corrupció 
zero. Tram. 302-00050/11. Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Cri-
da Constituent. Debat i votació.

22. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les inversions del Govern de 
l’Estat i la puntualitat dels trens. Tram. 302-00051/11. Grup Parlamentari de Junts pel 
Sí. Debat i votació.
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Punt 1 | Substanciació

Relació de preguntes a respondre oralment en el Ple

SERAN SUBSTANCIADES EL DIA 1 DE JUNY DE 2016, A LES 10.00 H

Preguntes al Govern
1. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les infraestructures. 

Tram. 310-00075/11. Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Substanciació.

2. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les condicions labo-
rals dels treballadors del sector carni d’Osona. Tram. 310-00080/11. Eva Granados 
Galiano, del Grup Parlamentari Socialista. Substanciació.

3. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la carretera C-31 al 
pas per Badalona. Tram. 310-00081/11. Eva Granados Galiano, del Grup Parlamen-
tari Socialista. Substanciació.

4. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’acollida de refu-
giats. Tram. 310-00073/11. Mireia Boya e Busquet, del Grup Parlamentari de la 
Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Substanciació.

5. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el compliment de 
la Resolució 7/XI, sobre la recuperació de la paga extraordinària del 2012 i d’altres 
drets laborals dels treballadors públics. Tram. 310-00074/11. Marc Vidal i Pou, del 
Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Substanciació.

6. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política de peatges. 
Tram. 310-00076/11. 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 reincorporació de 
les Illes Balears a l’Institut Ramon Llull i les previsions de l’Institut per als pròxims 
anys. Tram. 310-00077/11. Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de Junts 
pel Sí. Substanciació.

8. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les persones amb 
discapacitat. Tram. 310-00078/11. Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de 
Junts pel Sí. Substanciació.

9. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació de la Llei 
2/2004, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció es-
pecial. Tram. 310-00079/11. Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de Junts 
pel Sí. 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. 317-00051/11. 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. 317-00053/11. 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. 317-00052/11. 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. 317-00055/11. 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. 317-00050/11. 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. 317-00054/11. Jordi Turull i Negre, del 
Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Substanciació.
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Punt 2 | Proposta de tramitació en lectura única

Proposició de llei de modificació de la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de 
mesures fiscals i financeres
202-00025/11

TEXT QUE SE SOTMET A VOTACIÓ

Preàmbul
La Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, va crear l’Oficina 

de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) i li va atribuir la funció d’aprovar les bases 
i les convocatòries dels ajuts en matèria cultural, i també la de tramitar i resoldre els 
procediments de concessió d’aquests ajuts. No obstant això, la disposició transitòria 
quarta de la Llei va determinar que l’OSIC s’havia de constituir en el moment que 
es dictés el decret que n’aprovés els estatuts. L’OSIC es va constituir el 13 de gener 
de 2012.

La Llei 11/2011, del 29 de desembre, de reestructuració del sector públic per a 
agilitar l’activitat administrativa, va modificar la disposició transitòria quarta de 
la Llei 7/2011, i va establir un termini de dos anys, a comptar de la constitució de 
l’OSIC, perquè l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) mantingués «les 
funcions d’aprovar les bases i les convocatòries d’ajuts i de gestionar els ajuts», 
amb l’objectiu que, durant aquest període, es pogués avaluar si era possible l’encaix 
d’ambdues institucions dins el sistema de la finestreta única de subvencions (FUS), 
impulsat pel Departament de Cultura. Aquest projecte té per objecte redissenyar les 
bases de subvencions i els processos de gestió de les subvencions amb la finalitat de 
facilitar l’accessibilitat dels ciutadans a la informació i al procés de tramitació de 
subvencions i incrementar l’eficiència dels processos interns.

La Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres 
i del sector públic, va modificar novament la disposició transitòria quarta de la Llei 
7/2011 i va ampliar a quatre els anys en què l’ICEC havia de mantenir les funcions 
relatives a la convocatòria i la gestió d’ajuts, abans de traspassar-les a l’OSIC.

Aquest termini va vèncer el 13 de gener de 2016, moment en què l’OSIC havia 
d’assumir també la gestió dels ajuts a les empreses culturals. Un cop feta aquesta 
avaluació, es considera que aquest encaix entre l’OSIC i l’ICEC s’està assolint satis-
factòriament i s’ha avançat cap a la integració conceptual i telemàtica. Tanmateix, 
en l’àmbit dels processos de gestió, s’ha posat de manifest que els ajuts de l’ICEC, 
per llur complexitat, requereixen un tractament singular i un nivell de coneixements 
específics que, ara per ara, fa molt difícil i feixuga la tramitació desvinculada de 
l’entitat impulsora. El Departament de Cultura, l’ICEC i l’OSIC continuen treballat 
en el disseny de nous circuits i en l’aplicació de tècniques de treball que facilitin el 
canvi cap al nou model de gestió. Fins avui, però, cap de les propostes no ha satisfet 
el nivell de qualitat desitjat.

Per tot això, cal prorrogar el termini perquè la gestió dels ajuts de l’ICEC pugui 
ésser traspassada a l’OSIC mitjançant un model de gestió que garanteixi una inte-
gració correcta.

Article únic. Modificació de l’apartat 2 de la disposició transitòria quarta 
de la Llei 7/2011
Es modifica l’apartat 2 de la disposició transitòria quarta de la Llei 7/2011, del 

27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, que resta redactat de la manera següent: 
«2. L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural s’ha de constituir en el moment 

en què es dicti el decret que n’aprovi els estatuts. L’Institut Català de les Empreses 
Culturals manté les funcions d’aprovar les bases i les convocatòries dels ajuts a les 
empreses culturals i de gestionar aquests ajuts fins al 31 de desembre de 2019.»
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Disposició final. Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya.»

SOL·LICITUD DE TRAMITACIÓ EN LECTURA ÚNICA DAVANT EL PLE

Presentació: GP JS, GP C’s, GP SOC, GP CSP, GP PPC, GP CUP-CC (reg. 25612).
D’acord amb l’article 135.2 del Reglament, s’admet a tràmit la sol·licitud i s’ordena la 
tramesa de la proposició de llei al Govern perquè en el termini de vuit dies manifesti 
la seva conformitat d’acord amb l’article 111.2 del Reglament.
Acord: Mesa del Parlament, 03.05.2016.
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Punt 3 | Debat de totalitat

Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i 
recreatives
200-00004/11

TEXT PRESENTAT

Reg. 16889 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.03.2016

El text del Projecte de llei ha estat publicat en el BOPC 92, pàgina 16, del 31 de 
març de 2016.
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Punt 4 | Debat de totalitat i votació de l’esmena a la totalitat

Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les 
famílies, per a establir una prestació econòmica per infants i joves a 
càrrec menors de divuit anys
202-00018/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 14457 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.03.2016

El text de la Proposició de llei ha estat publicat en el BOPC 89, pàgina 29, del 
24 de març de 2016.

ESMENES A LA TOTALITAT

Reg. 25767 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.05.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 25767)

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 
18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació econòmica per infants 
i joves a càrrec menors de divuit anys (tram. 202-00018/11).

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

Palau del Parlament, 2 de maig de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS



PlE 17
1 de juny de 2016

9 Dossier

Punt 5 | Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat

Proposició de llei de reforma de l’impost de successions i donacions
202-00020/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 18080 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.04.2016

El text de la Proposició de llei ha estat publicat en el BOPC 98, pàgina 13, del 7 
d’abril de 2016.

ESMENES A LA TOTALITAT

Reg. 27434; 27592 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 27434)

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 reforma de l’impost 
de successions i donacions (tram. 202-00020/11).

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

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

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 27592)

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 de re-
forma de l’impost de successions i donacions (tram. 202-00020/11).

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

Palau del Parlament, 17 de maig de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu GP PPC
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Punt 6 | Debat de totalitat

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, 
del 26 de desembre, per la qual es reconeixen i s’amplien drets 
i s’estableixen mesures a favor dels qui van patir persecució o 
violència durant la guerra civil i la dictadura
270-00002/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 2666 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.01.2016

El text de la Proposta ha estat publicat en el BOPC 40, pàgina 19, del 21 de ge-
ner de 2016.
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Punt 16 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política 
sanitària
302-00045/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 27798 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Jorge Soler González, diputat del Grup Par-

lamentari 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 so-
bre la política sanitària (tram. 300-00053/11).

Moció

En relació als serveis odontològics de la sanitat pública
El Parlament insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Potenciar la política de prevenció de la sanitat odontològica pública, orien-

tant-la cap a un model de prevenció, on es fomenti la salut bucodental amb campa-
nyes d’educació sanitària, d’educació a les escoles i on es recuperin les campanyes 
de prevenció amb glopeigs de fluor a les escoles.

2. Implantar un programa d’atenció dental infantil (PADI), d’aplicació progres-
siva per grups d’edat, augmentant la cartera de serveis odontològics públics en edat 
infantil per aconseguir una millora de la salut bucodental.

3. Garantir l’accés a l’atenció odontològica especialitzada davant de casos pedià-
trics o amb situacions odontològiques complexes en què l’anestèsia resulti complica-
da, com per exemple discapacitats, nens amb diversitat funcional, etc.

4. Ampliar la cartera de serveis odontològics dirigits a menors amb diversitat 
funcional, nens tutelats, així com a nens amb situació de pobresa, garantint els prin-
cipis d’equitat territorial i igualtat d’oportunitats.

5. Establir programes específics d’atenció bucodental a pacients hospitalitzats 
per processos quirúrgics d’alt risc d’infecció.

6. Millorar la detecció precoç del càncer oral de Catalunya desenvolupant un pla 
multidisciplinar de detecció precoç a l’Atenció Primària.

7. Convocar més places d’odontòlegs per als centres d’Atenció Primària, així 
com crear places d’higienistes dentals als serveis públics.
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8. Crear serveis d’atenció odontològica especialitzada infantil a Girona, Tarrago-
na i Lleida, eliminant les barreres d’accés que evitin als nens haver d’anar a Barce-
lona a rebre tractaments odontològics.

9. Crear una Oficina d’Odontologia que garanteixi la creació, supervisió i com-
pliment del protocols odontològics públics als territoris i del bon funcionament de 
tots els circuits.

En relació a la protecció dels usuaris i dels treballadors
El Parlament insta el Govern de la Generalitat a: 
10. Establir protocols d’actuació conjuntament amb les associacions de consu-

midors, els col·legis professionals i l’Agència Sanitària de Consum per crear vies de 
denúncia àgil que permetin detectar, sancionar i evitar casos flagrants de mala praxi 
sanitària i que l’Agència Catalana de Consum elabori un informe escrit semestral a 
presentar a la Comissió de Salut.

11. Regular els acords de finançament per als tractaments odontològics pendents 
de realitzar en les clíniques privades, així com el pagament a compte dels mateixos, 
per protegir els interessos dels usuaris i amb supervisió de l’Agència Catalana de 
Consum.

12. Revisar i garantir el compliment de la normativa que afecta les promocions 
dels tractaments sanitaris odontològics en forma d’ofertes econòmiques, rebaixes, 
premis, incentius, subvencions o qualsevol altre tipus d’atractiu econòmic.

13. Reforçar, en coordinació de totes les administracions implicades, les actua-
cions inspectores i sancionadores per assegurar que totes les clíniques compleixen 
amb la normativa vigent en matèria de publicitat i bona praxi sanitària, i que comp-
ten amb la preceptiva autorització sanitària per desenvolupar-la.

14. Emprendre totes les mesures necessàries per garantir el tancament de totes 
aquelles clíniques dentals que tinguin activitat sense estar autoritzades.

15. Revisar la normativa de les clíniques dentals, com a centres sanitaris que són, 
perquè tinguin metges estomatòlegs i odontòlegs responsables dels tractaments i dels 
resultats, i on un responsable mèdic de la clínica dental ben identificat estigui presen-
cialment mentre hi ha activitat clínica al centre odontològic per garantir els resultats.

16. Col·laborar amb totes les administracions competents i els col·legis professio-
nals per assegurar que la situació laboral dels professionals que treballen a les clíni-
ques dentals respecta en tot moment els drets laborals i que la qualitat assistencial 
dels pacients queda plenament garantida.

En relació amb la formació odontològica
El Parlament insta el Govern de la Generalitat a: 
17. Realitzar un estudi detallat sobre l’oferta i demanda de totes les sortides pro-

fessionals de l’àmbit sanitari en funció de les necessitats de la població, i presen-
tar-lo abans de dos mesos a la Comissió de Salut del Parlament.

18. Instaurar la formació continua obligatòria i reglada als odontòlegs, i instaurar 
les especialitats en Odontologia com a la resta de països de la Unió Europea, emprant 
un procediment similar al que s’aplica amb altres col·lectius professionals sanitaris.

Finalment
19. El Parlament insta el Govern de la Generalitat a presentar un projecte de llei, 

abans de tres mesos des de l’aprovació de la present moció, que garanteixi la regu-
lació i el compliment dels punts aprovats de la moció.

Palau del Parlament, 19 de maig de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jorge Soler González, diputat, GP C’s 
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 28878, 29026 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 31.05.2016

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 28878)

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 política sanitària (tram. 302-00045/11).

Esmena 1, GP PPC
D’addició d’un nou apartat 9 bis
9 bis. En el marc del Pla de Salut 2016-2020, programar la implantació de ser-

veis i la seva adequada distribució territorial, així com els objectius a assolir, per tal 
de permetre una valoració adequada de la seva implementació.

Esmena 2, GP PPC
De modificació de l’apartat 14
14. Emprendre totes les mesures necessàries per garantir que les clíniques den-

tals i qualsevol altre establiment que ofereixi serveis sanitaris reuneix tots els requi-
sits que li siguin exigibles.

Esmena 3, GP PPC
D’addició d’un nou apartat 16 bis
16 bis. Adoptar les mesures normatives necessàries per garantir que les històries 

clíniques dels pacients de clíniques dentals, estan sempre a la seva disposició.

Palau del Parlament, 30 de maig de 2016
Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt GP PPC

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 29026)

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 política sanità-
ria (tram. 302-00045/11).

Esmena 1, GP JS
De modificació del punt 1
1. Potenciar la política de prevenció de la sanitat odontològica pública, orien-

tant-la cap a un model de prevenció, on es fomenti la salut bucodental amb campa-
nyes d’educació sanitària, d’educació a les escoles, i on es mantinguin les campanyes 
de prevenció, com el Programa Dents fortes i sanes ofert als infants de primer de 
primària de tot Catalunya i el Programa de Prevenció de la Càries Dental en centres 
de persones amb discapacitats.

Esmena 2, GP JS
D’addició al punt 2
2. Implantar un programa d’atenció dental infantil (PADI), d’aplicació progres-

siva per grups d’edat, augmentant la cartera de serveis odontològics públics en edat 
infantil per aconseguir una millora de la salut bucodental, seguint l’acord aprovat 
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en el Ple d’emergència social i subjecte als pertinents criteris de distribució pressu-
postària.

Esmena 3, GP JS
D’addició al punt 3
3. Garantir l’accés a l’atenció odontològica especialitzada davant de casos pedià-

trics o amb situacions odontològiques complexes en què l’anestèsia resulti complica-
da, com per exemple discapacitats, nens amb diversitat funcional, etc., en el marc de 
l’acord d’ampliació de la cartera i subjecte als pertinents criteris de distribució pres-
supostària, tenint en compte allò aprovat per la Resolució 17/XI en relació a la ga-
rantia d’accés, en els serveis odontològics, a tots els productes i tècniques de suport.

Esmena 4, GP JS
De modificació del punt 4
4. Garantir la cartera de serveis odontològics dirigits a menors amb diversitat 

funcional, nens tutelats, així com a nens amb situació de pobresa, garantint els prin-
cipis d’equitat territorial i igualtat d’oportunitats.

Esmena 5, GP JS
De modificació del punt 9
9. Mesurar, avaluar i difondre els resultats assolits, en l’àmbit de l’assistència sa-

nitària odontològica, pels diferents centres que presten aquests serveis, en el marc 
de l’activitat de la Central de Resultats de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanità-
ries de Catalunya (AQuAS).

Esmena 6, GP JS
De modificació del punt 10
10. Promoure un codi de bones pràctiques i protocols d’actuació amb les orga-

nitzacions de persones consumidores, els col·legis professionals i les empreses que 
presten serveis odontològics, amb la finalitat de millorar les pràctiques en el sector i 
establir vies de diàleg i tramitació de les queixes, reclamacions i denúncies que pre-
sentin les persones usuàries.

Esmena 7, GP JS
De modificació del punt 11
11. En les actuacions programades d’inspecció i control del mercat que realitza 

l’Agència Catalana del Consum, incorporar de manera sistemàtica, el seguiment 
dels crèdits que s’atorguen per finançar els tractaments odontològics i comprovar el 
grau de compliment de les normatives de consum, i en especial de la Llei 16/2011, 
de contractes de crèdits al consum.

Esmena 8, GP JS
De modificació i addició del punt 14
14. Intensificar totes les mesures necessàries per garantir la regularització i, si 

escau, el tancament de totes aquelles clíniques dentals que tinguin activitat sense 
estar autoritzades.

Esmena 9, GP JS
De modificació del punt 18
18. Impulsar un Pla de Desenvolupament Professional que reconegui l’esforç dut 

a terme pels professionals en el manteniment i millora de les seves competències a 
través de la formació realitzada i acreditada, i la demostració dels aprenentatges 
assolits en el dia a dia de la seva tasca professional.
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Esmena 10, GP JS
De modificació del punt 19
19. El Parlament insta el Govern de la Generalitat a informar a la Comissió de 

Salut del Parlament de Catalunya sobre el projecte de decret que regularà els requi-
sits per a obtenir l’autorització de tot tipus de centre o servei sanitari a Catalunya.

Palau del Parlament, 31 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 mesures 
immediates per a fer front a l’emergència en l’àmbit de l’habitatge
302-00046/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 27839 i 27967 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

A la Mesa del Parlament
Josep Lluís Franco Rabell, president del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que 

es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, pre-
senta la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre les mesu-
res immediates per a fer front a l’emergència en l’àmbit de l’habitatge (tram. 300-
00052/11).

Exposició de motius
El balanç que es pot fer de l’acció pública per reduir l’impacte social dels embar-

gaments i desnonaments d’habitatge pels impagaments de lloguer o d’hipoteca no 
és positiu donada la insuficiència de mitjans desplegats per a impedir que les famí-
lies desnonades no es trobin en una situació d’extrema vulnerabilitat en el moment 
del desnonament i a la vegada lliurades a l’escassíssima capacitat pròpia per trobar 
un habitatge alternatiu i fer front en solitari a les exigències d’una situació d’emer-
gència familiar.

La impugnació per part del Govern de l’Estat de determinats aspectes de la Llei 
24/2015 de 19 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit 
de l’habitatge i la pobresa energètica, en especial en allò relatiu a garantir que cap 
família pot ser desnonada del seu habitatge habitual sense disposar d’un habitatge 
de substitució o de les ajudes pertinents per fer front als impagaments, així com dels 
mecanismes de segona oportunitat, ha posat de manifest el caràcter antisocial, la in-
sensibilitat i la ineficiència de les polítiques desplegades pel govern del Partit Popu-
lar durant tot aquest període de crisi que ha afectat a centenars de milers de famílies 
en situació vulnerable, i que encara es continua produint.

Des de Catalunya però, cal recordar que la Generalitat de Catalunya disposa 
de competències exclusives en matèria d’habitatge, de protecció dels consumidors 
i usuaris i d’assistència a les persones. En aquest sentit la legislació vigent, els pro-
grames d’actuació públics i la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents 
per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica tindran 
probablement efectes positius en la millora del tractament de la crisis habitacional, 
però en l’immediat cal desplegar més esforços i una major coordinació interinstitu-
cional, juntament amb l’instrument bàsic per atendre la situació d’emergència: una 
xarxa d’habitatges de lloguer públics suficient per reallotjar les famílies afectades 
fins a una solució habitacional més definitiva, és a dir cal fer efectiu el fons social 
d’habitatge.

Moltes de les mesures necessàries són simplement una millora dels procedi-
ments i una major col·laboració entre les institucions afectades, que permeti una 
informació fiable i a temps per evitar els prejudicis innecessaris que pateixen una 
gran part de les famílies afectades, d’altres però requereixen una major inversió, una 
major implicació i actuacions més diligents per part de la Generalitat de Catalunya 
competent en matèria d’habitatge, en estreta col·laboració amb els Ajuntaments.

Moció
El Parlament de Catalunya: 
1. Insta el Govern a exigir al Govern de l’Estat la retirada immediata del recurs 

presentat contra la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar 



PlE 17
1 de juny de 2016

7 Dossier

l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, així com d’altres re-
cursos anteriors que afecten a mesures legislatives d’aquests àmbits en considerar 
que les suspensions que comporten aquests recursos agreujarien la desempara de 
famílies, col·lectius i persones en risc d’exclusió residencial.

2. Dóna suport als acords presos a la Cimera sobre la Llei 24/2015, del 29 de 
juliol, de mesures urgents per a afrontar I’emergència en I’àmbit de l’habitatge i la 
pobresa energètica del passat dimarts, 3 de maig de 2016, entre el govern de la Ge-
neralitat, els ens locals i els grups promotors de la ILP i insta el Govern a: 

a) Presentar davant el Parlament, en el termini de 2 mesos el projecte de llei de 
modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, 
que desenvolupi les mesures contra el sobreendeutament dels consumidors relacio-
nat amb l’habitatge habitual tal com es preveu en les disposicions de la llei 24/2015.

b) Presentar davant el Parlament en el termini de dos mesos el projecte de Llei 
de refosa i millora de les disposicions legals en matèria de dret a l’habitatge, tal com 
es preveu en la llei 24/2015 de 29 de juliol que –entre d’altres mesures– garanteixi 
la cobertura que donaven els articles 2 (procediment extrajudicial), 3 (procediment 
judicial), 4 (extensió al fiador de la cancel·lació del deute), 5 (lloguer social obligato-
ri), 7 (cessió obligatòria), disposició addicional (cessió de crèdits), disposició transi-
tòria segona (lloguer social pel procediments en tràmit a l’entrada en vigor de la llei) 
i la disposició final tercera (sancions per no fer lloguer o no fer-ho d’acord amb la 
norma), impugnats pel govern central, amb participació dels ens locals i les entitats 
impulsores de la ILP en la seva redacció.

3. Insta el Govern a, mentre no s’aprova aquesta nova Llei, desenvolupar i apli-
car, sense més demores, els articles de la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures 
urgents per a afrontar I’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica 
que no han estat impugnats i haurien d’estar en marxa, concretament: 

a) Article 6. Mesures per a evitar la pobresa energètica: 
– Signatura en el termini d’1 mes del conveni entre la Generalitat de Catalunya i 

les companyies distribuïdores de gas i electricitat per a l’aplicació de la Llei 24/2015 
que inclogui la creació d’ajuts a fons perdut o descomptes notables destinats a les 
persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial i a càrrec del 
benefici que aquestes empreses obtenen amb la prestació de serveis (6.3).

– Que l’empresa subministradora informi, en qualsevol avís o comunicació que 
faci referència a la manca de pagament del servei, dels drets relatius a la pobresa 
energètica (6.5).

b) Article 8. Definició Llindar màxim de despeses destinades a habitatge habi-
tual i a subministraments bàsics: 

– La definició, en el termini d’1 mes dels llindars màxims de despeses destina-
des a subministraments bàsics.

4. Insta el Govern a Presentar en el termini d’un mes el Reglament que reguli els 
procediments extrajudicials i el funcionament de les comissions de sobreendeuta-
ment a què fa referència l’article 2 de la Llei 24/2015.

5. Insta el Govern a presentar en el termini d’un mes el Reglament del Fons Con-
tra la Pobresa Energètica.

6. Insta el Govern a implementar, en el termini d’1 mes, tot un seguit d’actua-
cions immediates, recollint les demandes formulades per la mateixa societat civil 
organitzada, sindicats, moviments veïnals i el full de ruta de la PAH, l’Aliança con-
tra la Pobresa Energètica i l’Observatori DESC, i més concretament: 

a) Realitzar un cens per detectar tots els habitatges que no estan complint amb 
la funció social tal i com estipula la Llei 18/2007 per tal de poder actuar en conse-
qüència i activar-la, sense que això produeixi cap retard en l’aplicació de les sanci-
ons que obliga la Llei 18/2007.

b) Utilitzar tots els mecanismes de la Llei 18/2007 (i el Decret-llei 1/2015) da-
vant entitats financeres i grans tenidors per tal de mobilitzar pisos per a un ús social, 
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recorrent si s’escau a la imposició de multes, tal com ho han fet alguns ajuntaments 
en virtut de les disposicions previstes.

c) Mobilitzar els immobles en mal estat de conservació aplicant l’article 32 i 40 
de la Llei 18/2007 del dret a l’habitatge i l’article 4 del Decret-llei 1/2015 de mesu-
res extraordinàries i urgents per a la mobilització d’habitatges provinents d’execució 
hipotecària que permeten l’expropiació o ús temporal per fer complir el deure de 
conservació i rehabilitació.

d) Incorporar i/o mantenir als reglaments de totes les Meses d’Emergències (mu-
nicipals o de la Generalitat) com a requisits d’accés, els criteris d’exclusió residen-
cial de la Llei 24/2015 (art. 5.10), per a totes les persones en risc de patir qualsevol 
procediment de desnonament.

e) Utilitzar com a barem per al càlcul del preu del lloguer en els reallotjaments 
els percentatges límit que marca la llei 24/2015 (art.5.7), fent efectiu alhora l’art. 8, 
el qual no ha estat impugnat.

f) Aplicar el principi de solidaritat urbana de la Llei 18/2007 per ampliar el parc 
públic de lloguer social, és a dir, fins a disposar d’un parc mínim d’habitatges desti-
nats a polítiques socials del 15% respecte del total d’habitatges.

g) Ampliar la relació de municipis que es consideren àrees de demanda residen-
cial forta i acreditada.

h) Esgotar la línia d’ajuts engegada enguany, de la qual només s’ha executat el 
22% destinada a pagar factures de subministraments.

i) Aprovar la modificació pressupostària necessària per dotar una partida ex-
traordinària destinada a ajuts al pagament del lloguer i de quotes hipotecàries per 
evitar desnonaments de lloguers i obrir urgentment la convocatòria de nous ajuts 
de lloguer per aquest any i posteriors en forma de convocatòria oberta permanent.

j) Sancionar a les subministradores per tots aquells talls que executin sense haver 
aplicat rigorosament el principi de precaució, amb actuació d’ofici i sense esperar 
les denúncies formals de les famílies que pateixen talls, com s’ha fet fins ara, temps 
en què s’ha presumit que tothom coneix els seus drets, quan des de l’Administració 
no s’ha informat prou a la ciutadania de l’existència de la Llei 24/2015 i els drets 
que confereix.

7. Insta el Govern a actuar de manera coordinada amb les administracions locals 
destinant ajudes específiques als Ajuntaments per completar les seves importants 
aportacions econòmiques i de personal a les problemàtiques socials de l’habitatge i 
la pobresa energètica, segons necessitats específiques de cada municipi, en atenció 
a la seva població i problemàtica social.

8. Insta el Govern a fer les gestions necessàries amb el govern de l’Estat per 
clarificar la legislació actual pel que fa referència a les titulacions d’habitatge que 
realitzen les entitats bancàries i grans tenedors d’habitatge de manera que les seves 
accions judicials quedin dins dels mateixos mecanismes i exigències que les de la 
propietat.

9. Insta el Govern a desplegar instruccions dirigides als jutjats per tal que: 
a) No es realitzi cap desnonament sense el coneixement i l’efectiva presència des 

serveis socials del municipi o de la Generalitat, amb la finalitat de no deixar sense 
habitatge als afectats.

b) Es tingui en compte la negociació entre les parts per resoldre la situació de 
mutu acord.

10. Insta el Govern a: 
a) desplegar instruccions als Mossos d’Esquadra per tal que la seva presència si-

gui exclusivament preventiva i no intimidatòria.
b) negociar amb els col·legis d’advocats de Catalunya un protocol de formació i 

d’actuació específics per al torn d’ofici, pel que fa a la problemàtica del embarga-
ments i dels desnonaments.
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c) desplegar instruccions en els serveis vinculats a l’habitatge social i d’emergèn-
cia per tal que la col·laboració amb les entitats municipals sigui més eficient i es doti 
als serveis afectats, Ofideute, etc. del personal i recursos necessaris per fer front a 
les necessitats reals.

d) realitzar campanyes d’informació a la ciutadania dels drets en l’àmbit de l’ha-
bitatge. La ciutadania té clar el dret a una sanitat pública i a l’escola pública, però 
no el dret a un habitatge digne.

e) fer públic de forma periòdica el nombre de persones que estan en exclusió 
habitacional, tal com ho defineix la llei 24/2015, amb la voluntat de visibilitzar la 
magnitud del problema i la seva distribució territorial.

f) elaborar un pla específic per a l’ocupació en barris en situació d’especial emer-
gència, lligat a la cronificació de la pobresa i al fenomen del barraquisme vertical.

Palau del Parlament, 23 de maig de 2016
Josep Lluís Franco Rabell, president GP CSP

ESMENES PRESENTADES

Reg. 28977, 28988, 29029, 29036, 29045 / Admissió a tràmit: Presidència del 

Parlament, 31.05.2016

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 28977)

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 les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre les mesures immediates per a fer front a l’emergència en l’àmbit de 
l’habitatge (tram. 302-00046/11).

Esmena 1, GP SOC
De supressió al punt 6.b)
b) Utilitzar tots els mecanismes de la Llei 18/2007 (i el Decret-llei 1/2015) da-

vant entitats financeres i grans tenidors per tal de mobilitzar pisos per a un ús social, 
recorrent si s’escau a la imposició de multes, tal com ho han fet alguns ajuntaments 
en virtut de les disposicions previstes.

Esmena 2, GP SOC
De supressió de tot el punt 9
9. Insta el Govern a desplegar instruccions dirigides als jutjats per tal que: 
a) No es realitzi cap desnonament sense el coneixement i l’efectiva presència des 

serveis socials del municipi o de la Generalitat, amb la finalitat de no deixar sense 
habitatge als afectats.

b) Es tingui en compte la negociació entre les parts per resoldre la situació de 
mutu acord.

Esmena 3, GP SOC
De supressió al punt 10.a)
a) desplegar instruccions als Mossos d’Esquadra per tal que la seva presència si-

gui exclusivament preventiva i no intimidatòria.

Palau del Parlament, 30 de maig de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, diputat, GP SOC
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GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 28988)

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Joan Garriga Quadres, diputat del Grup Par-

lamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el 
que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les mesures imme-
diates per a fer front a l’emergència en l’àmbit de l’habitatge (tram. 302-00046/11).

Esmena 1, GP CUP-CC
De modificació del punt 1
1. En el marc dels acords presos per aquest Parlament en la Moció 37/XI aprova-

da el 19 de maig, insta el Govern a exigir al Govern de l’Estat la retirada immediata 
del recurs presentat contra la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a 
afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, així com d’al-
tres recursos anteriors que afecten a mesures legislatives d’aquests àmbits en consi-
derar que les suspensions que comporten aquests recursos agreujarien la desempara 
de famílies, col·lectius i persones en risc d’exclusió residencial.

Esmena 2, GP CUP-CC
De supressió del punt 6 de l’article b
b) Utilitzar tots els mecanismes de la Llei 18/2007 (i el Decret-llei 1/2015) da-

vant entitats financeres i grans tenidors per tal de mobilitzar pisos per a un ús social, 
recorrent si s’escau a la imposició de multes, tal com ho han fet alguns ajuntaments 
en virtut de les disposicions previstes.

Palau del Parlament, 31 de maig de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Joan Garriga Quadres, diputat, GP CUP-CC

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 29029)

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 mesures imme-
diates per a fer front a l’emergència en l’àmbit de l’habitatge (tram. 302-00046/11).

Esmena 1, GP JS
De modificació del punt 1
1. Insta el Govern a exigir mantenir l’exigència al Govern de l’Estat la retirada 

immediata del recurs presentat contra la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures 
urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, 
així com d’altres recursos anteriors que afecten a mesures legislatives d’aquests àm-
bits en considerar que les suspensions que comporten aquests recursos agreujarien la 
desempara de famílies, col·lectius i persones en risc d’exclusió residencial.

Esmena 2, GP JS
De modificació del punt 2b
2 b) Presentar davant el Parlament l’Avantprojecte de Llei de mesures de pro-

tecció del dret a l’habitatge de les persones que es troben en risc d’exclusió social 
una vegada assolit el consens entre les parts que l’estan elaborant com a mecanisme 
que garanteixi el compliment de les mesures suspeses com a conseqüència de l’ad-
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missió a tràmit per part del Tribunal Constitucional del recurs presentat pel Govern 
de l’Estat contra part de l’articulat de la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures 
urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.

Esmena 3, GP JS
De modificació del punt 3a
a) Article 6. Mesures per a evitar la pobresa energètica: 
– Signatura en el termini d’1 mes abans del 31 de juliol del conveni entre la 

Generalitat de Catalunya i les companyies distribuïdores de gas i electricitat per 
a l’aplicació de la Llei 24/2015 que inclogui la creació d’ajuts a fons perdut o des-
comptes notables destinats a les persones i unitats familiars en situació de risc d’ex-
clusió residencial i a càrrec del benefici que aquestes empreses obtenen amb la pres-
tació de serveis (6.3).

– Que l’empresa subministradora informi, en qualsevol avís o comunicació que 
faci referència a la manca de pagament del servei, dels drets relatius a la pobresa 
energètica (6.5).

Esmena 4, GP JS
De modificació del punt 4
4. Insta el Govern a Presentar en el termini d’un mes el continuar amb la tra-

mitació del procediment administratiu al Reglament que reguli regula els procedi-
ments extrajudicials i el funcionament de les comissions de sobreendeutament a què 
fa referència l’article 2 de la Llei 24/2015.

Esmena 5, GP JS
De modificació del punt 5
5. Insta el Govern a presentar en el termini d’un mes el Reglament del Fons Con-

tra la Pobresa Energètica.
5. Insta el Govern a finalitzar el procés l’elaboració del Decret d’aprovació del 

reglament de Garantia dels subministrament bàsics iniciat en el seu moment.

Esmena 6, GP JS
De modificació del punt 6a
6a) Realitzar un cens per detectar tots els habitatges Potenciar el Registre d’ha-

bitatges buits i d’habitatges ocupats sense títol habilitant, creat mitjançant el Decret 
Llei 1/2015, i elaborar, conjuntament amb les entitats municipalistes i el grup pro-
motor de la Llei 24/2015, un manual que permeti detallar les actuacions que poden 
desenvolupar els ajuntaments, a partir de la informació de què disposin la Genera-
litat, els ajuntaments i les entitats, per a obtenir informació sobre els habitatges que 
no estan complint amb la funció social tal i com estipula la Llei 18/2007 per tal de 
poder actuar en conseqüència i activar-la, sense que això produeixi cap retard en 
l’aplicació de les sancions que obliga la Llei 18/2007.

Esmena 7, GP JS
De modificació del punt 6d
d) Incorporar i/o mantenir Vetllar per la incorporació als reglaments de totes les 

Meses d’Emergències (municipals o de la Generalitat) locals com a requisits d’ac-
cés, tal i com ha fet la Generalitat amb el Reglament de la Mesa d’Emergències de 
Catalunya, els criteris d’exclusió residencial de la Llei 24/2015 (art. 5.10), per a totes 
les persones en risc de patir qualsevol procediment de desnonament.
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Esmena 8, GP JS
De modificació del punt 6e
e) Utilitzar Fomentar la utilització per part dels ajuntaments, tal i com estableix 

el Reglament de la Mesa de Valoració de les Situacions Econòmiques i Socials de 
Catalunya, com a barem per al càlcul del preu del lloguer en els reallotjaments els 
percentatges límit que marca la llei 24/2015 (art.5.7), fent efectiu alhora l’art. 8, el 
qual no ha estat impugnat.

Esmena 9, GP JS
De modificació del punt 6f
f) Aplicar, un cop s’hagi aprovat el Pla Territorial Sectorial d’Habitatge, el prin-

cipi de solidaritat urbana de la Llei 18/2007 per ampliar el parc públic de lloguer 
social, és a dir, fins a disposar d’un parc mínim d’habitatges destinats a polítiques 
socials del 15% respecte del total d’habitatges.

Esmena 10, GP JS
De modificació del punt 6i
i) Aprovar la modificació pressupostària necessària per dotar una Incorporar en 

els Pressupostos de la Generalitat de Catalunya pel 2016 una partida pressupostà-
ria extraordinària destinada a ajuts al pagament del lloguer i de quotes hipotecàries 
per evitar desnonaments de lloguers i obrir urgentment la convocatòria de nous ajuts 
de lloguer per aquest any i posteriors en forma de convocatòria oberta permanent.

Esmena 11, GP JS
De modificació del punt 6j
j) Sancionar a les subministradores per tots aquells talls que executin sense haver 

aplicat rigorosament el principi de precaució, previst a la llei 24/2015 amb actuació 
d’ofici i sense esperar les denúncies formals de les famílies que pateixen talls, com 
s’ha fet fins ara, temps en què s’ha presumit que tothom coneix els seus drets, quan 
des de l’Administració no s’ha informat prou a la ciutadania de l’existència de la Llei 
24/2015 i els drets que confereix. i que en tingui coneixement l’Agencia Catalana 
de Consum.

Esmena 12, GP JS
De modificació del punt 9
9. Insta el Govern a desplegar instruccions dirigides als jutjats per tal que: 
9. El Parlament considera i trasllada als òrgans judicials que, atesa la situació 

d’emergència en l’àmbit d’habitatge, convindria que: 
a) No es realitzi cap desnonament sense el coneixement i l’efectiva presència des 

serveis socials del municipi o de la Generalitat, amb la finalitat de no deixar sense 
habitatge als afectats.

Esmena 13, GP JS
De modificació del punt 10a
10a) desplegar instruccions als Mossos d’Esquadra per tal que la seva presència 

sigui exclusivament preventiva i no intimidatòria.
10a) Prioritzar sempre dins del Cos de Mossos d’Esquadra els principis de con-

gruència, oportunitat i proporcionalitat, que són els que han de guiar sempre prio-
ritàriament les seves actuacions

Palau del Parlament, 31 de maig de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS  
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GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 29036)

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Alberto Villagrasa Gil, diputat del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 
158 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció sub-
següent a la interpel·lació al Govern sobre les mesures immediates per a fer front a 
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge (tram. 302-00046/11).

Esmena 1, GP PPC
De supressió de la lletra b), de l’apartat 6
b) Utilitzar tots els mecanismes de la Llei 18/2007 (i el Decret-llei 1/2015) da-

vant entitats financeres i grans tenidors per tal de mobilitzar pisos per a un ús social, 
recorrent si s’escau a la imposició de multes, tal com ho han fet alguns ajuntaments 
en virtut de les disposicions previstes.

Esmena 2, GP PPC
De modificació de la lletra f), de l’apartat 10
f) elaborar un pla específic per al foment de la creació de llocs de treballs en bar-

ris en situació d’especial emergència, lligat a la cronificació de la pobresa i al feno-
men del barraquisme vertical.

Palau del Parlament, 31 de maig de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Alberto Villagrasa Gil, diputat, GP PPC 

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 29045)

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 158 del Re-
glamento del Parlamento, presentan las siguientes enmiendas a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre les mesures immediates per a fer front a l’emer-
gència en l’àmbit de l’habitatge (tram. 302-00046/11).

Enmienda 1, GP C’s
De modificación del punto 1
Insta al Govern de la Generalitat a ejercer las atribuciones legislativas, regla-

mentarias y ejecutivas para garantizar la mejor, más efectiva e inmediata protección 
de las personas más vulnerables, evitando el desamparo de las familias, colectivos 
y personas en riesgo de exclusión social.

Enmienda 2, GP C’s
De modificación y adición del punto 2
Insta al Govern a continuar trabajando junto a fuerzas políticas y representantes 

de la sociedad civil con el espíritu constructivo constatado en la Cumbre relativa a 
la situación de emergencia social del pasado 3 de mayo e insta al Govern a: 

2.a) Convocar con periodicidad mensual la Mesa de Pobreza Energética en la 
que se deba: 

2.a.1) Proponer medidas efectivas para remediar la situación de emergencia so-
cial.

2.a.2) Evaluar el grado de cumplimiento y la efectividad de las medidas imple-
mentadas por la Generalitat y entes locales.
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2.a.3) Constatar la adecuación o no de los medios materiales, especialmente los 
presupuestarios necesarios para la efectividad de las medidas anteriormente adop-
tada.

2.b) Aplicar otras herramientas legislativas de nueva creación que tengan por 
objetivo proteger el derecho a la vivienda de la población.

Enmienda 3, GP C’s
De modificación del punto 4
4) Insta al Govern de la Generalitat, a través de la ACC (Agencia Catalana de 

Consum) a iniciar una campaña de comprobación del nivel de cumplimiento por 
parte de las entidades financieras de la legislación vigente relativa al endeudamien-
to de las personas físicas.

Enmienda 4, GP C’s
De modificación del punto 6
6) Insta el Govern a implementar las medidas siguientes: 
2.a) Dar cumplimiento a la función social de la vivienda, tal y como estipula la 

ley 18/2007, realizando un censo de las viviendas que integran el parque destinado 
a viviendas sociales.

2.b) Utilizar todos los mecanismos legales ante todas las viviendas que no estén 
cumpliendo con la finalidad social de la misma, recurriendo a mecanismos como 
por ejemplo los convenios voluntarios de cesión de uso.

[...] 
2.j) Proceder de forma urgente, con el resto de Administraciones públicas y las 

empresas suministradoras, a determinar el número de familias en estado o riesgo de 
exclusión social o pobreza que no les permita razonablemente hacer frente regular-
mente a los pagos periódicos de los servicios básicos, que se hayan visto afectadas 
en el último año por la interrupción temporal o la suspensión o cancelación defini-
tiva de sus suministros básicos o que ni siquiera tienen posibilidad de acceder a los 
suministros básicos.

Enmienda 5, GP C’s
De modificación del punto 9 
9) Insta al Govern, que ejerciendo sus competencias y responsabilidades en ma-

teria de administración de justicia y servicios sociales colabore con los órganos ju-
diciales con la finalidad de velar por: 

9.b) que las partes dispongan de mecanismos de negociación voluntarios y efec-
tivos con tal de resolver la situación de mutuo acuerdo.

Enmienda 6, GP C’s
De modificación del punto 11
a) Elaborar un protocolo para que los Mossos, cuando actúan a requerimiento 

de la autoridad judicial, lo hagan con absoluto respeto a los derechos de los ciuda-
danos involucrados.

[...] 
d) Realizar campañas de información a la ciudadanía sobre sus derechos en di-

ferentes ámbitos: consumo, vivienda, educación, sanidad, lengua, información tri-
butaria.

Enmienda 7, GP C’s
De adición de un nuevo punto 
Proceder de forma urgente a utilizar o permitir la utilización del Fondo de aten-

ción solidaria de suministros básicos, reintegrando inmediatamente los costes de las 
administraciones locales que hayan asumido hasta el momento de forma anticipa-
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da con la finalidad de ayudar a las familias que no puedan cumplir regularmente 
los compromisos de pago necesarios para el suministro de agua, electricidad o gas.

Enmienda 8, GP C’s
De adición de un nuevo punto 
Insta al Govern de la Generalitat a que inste al Gobierno de España a adoptar 

las medidas legislativas y ejecutivas necesarias, incluyendo en su caso la elabora-
ción de un Plan Nacional de Vivienda, con el que dar respuesta inmediata y urgente 
a las necesidades sociales en materia de vivienda y evitar que ninguna familia se 
quede sin acceso a una vivienda digna.

Palacio del Parlamento, 31 de mayo de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Noemí de la Calle Sifré, diputada, GP C’s 
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Punt 18 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política 
empresarial
302-00047/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 27910 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Joan García González, diputat del Grup Par-

lamentari 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 so-
bre la política empresarial (tram 300-00054/11).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Desenvolupar un pla de desplegament de la xarxa de fibra òptica i de la xarxa 

d’accés mòbil d’alta capacitat en polígons industrials i àrees empresarials, priorit-
zant aquells polígons de major activitat en coordinació amb les polítiques de reorde-
nació de polígons industrials i d’impuls de sòl industrial.

2. Coordinar-se amb el Govern d’Espanya per liderar activament la implemen-
tació de la connexió ferroviària d’ample europeu del Corredor Mediterrani per al 
transport de mercaderies, acordant un calendari de posada en servei de les obres 
en execució i impulsant la cerca de consens entre administracions per aconseguir 
l’aprovació de nous trams.

3. Instar el Govern d’Espanya a modificar el Reial decret 900/2015, que regula 
les condicions administratives, tècniques i econòmiques de les modalitats de sub-
ministrament d’energia elèctrica amb autoconsum i de producció amb autoconsum, 
amb l’objectiu d’afavorir els processos de cogeneració d’energia i de producció amb 
autoconsum.

4. Assegurar la provisió de sòl industrial planificat obrint la possibilitat d’orde-
nar la seva ubicació a través de les eines supramunicipals de planificació territorial 
adients.

5. Transformar l’empresa pública Avançsa en un instrument de coinversió, que 
actuï com a eina d’expansió a les fases prèvies a situacions de tancament o desloca-
litzacions, doblant el seu pressupost del 2015 gradualment durant els dos següents 
exercicis pressupostaris i desenvolupant programes específics per a pimes, implicant 
el teixit de centres de recerca i centres de transferència en els processos de reindus-
trialització.

6. Introduir clàusules de garantia d’ocupació en els protocols de reindustrialitza-
ció que apliqui Avançsa a les grans empreses que, segons el mapa de riscos, es tro-
bin en risc de tancament o deslocalització.

7. Implicar els centres de recerca de la xarxa Cerca i els centres de transferència 
tecnològica de la xarxa Tecnio en els processos de reindustrialització d’Avançsa amb 
programes específics.

8. Crear dins el marc del Servei d’Ocupació de Catalunya un programa de forma-
ció específic orientat als treballadors immersos en processos de reindustrialització 
per afavorir la seva adaptació a aquests amb l’objectiu de mantenir la capacitat i el 
coneixement que suposa l’experiència i la qualificació adquirides.

9. Crear dins del programa Catalonia trade and investment d’Acció un conjunt 
de mesures de retorn de talent que es pugui coordinar amb els processos de reindus-
trialització que desenvolupi Avançsa.
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10. Desplegar un pla de segona oportunitat de mesures per a pimes i autònoms 
que faciliti que un empresari o un emprenedor tornin a emprendre.

11. Modificar el Codi de Consum de Catalunya i la legislació de política lingüís-
tica per assegurar la llibertat de retolació dels comerços.

12. Desplegar una pla estratègic d’impuls de la indústria 4.0 que permeti ajudar 
les empreses a aplicar les noves fórmules d’organització per tenir com objectiu final 
la implementació del model d’Smart factory.

Palau del Parlament, 23 de maig de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Joan García González, diputat, GP C’s 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 28715, 28978, 28989, 29024, 29042 / Admissió a tràmit: Presidència del 

Parlament, 31.05.2016

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 28715)

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

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Mo-
ció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política empresarial (tram. 302-
00047/11).

Esmena 1, GP PPC
De supressió de l’apartat 3
3. instar el Govern d’Espanya a modificar el Reial decret 900/2015, que regula 

les condicions administratives, tècniques i econòmiques de les modalitats de sub-
ministrament d’energia elèctrica amb autoconsum i de producció amb autoconsum, 
amb l’objectiu d’afavorir els processos de cogeneració d’energia i de producció amb 
autoconsum.

Palau del Parlament, 27 de maig de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Alejandro Fernández Álvarez, diputat, 

GP PPC 

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 28978)

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 la política empresarial (tram. 302-00047/11).

Esmena 1, GP SOC
D’addició al punt 1
1. Desenvolupar un pla de desplegament de la xarxa de fibra òptica i de la xarxa 

d’accés mòbil d’alta capacitat en polígons industrials i àrees empresarials, priorit-
zant aquells polígons de major activitat en coordinació amb les polítiques de reorde-
nació de polígons industrials i d’impuls de sòl industrial, que realitzen la Generalitat 
i/o els ajuntaments.
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Esmena 2, GP SOC
D’addició al punt 4 
4. Assegurar la provisió de sòl industrial planificat obrint la possibilitat d’orde-

nar la seva ubicació a través de les eines supramunicipals de planificació territorial 
adients, sempre acordant-ho amb els ajuntaments.

Esmena 3, GP SOC
D’addició al punt 7
7. Implicar els centres de recerca de la xarxa Cerca i els centres de transferència 

tecnològica de la xarxa Tecnio i EURECAT en els processos de reindustrialització 
d’Avançsa amb programes específics.

Esmena 4, GP SOC
De supressió
11. Modificar el Codi de Consum de Catalunya i la legislació de política lingüís-

tica per assegurar la llibertat de retolació deis comerços.

Palau del Parlament, 30 de maig de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Alícia Romero Llano, diputada, GP SOC 

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 28989)

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Albert Botran i Pahissa, portaveu adjunt 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 se-
güents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política 
empresarial (tram. 302-00047/11).

Esmena 1, GP CUP-CC
De modificació del punt 1
1. Desenvolupar un pla de desplegament de la xarxa de fibra òptica i de la xarxa 

d’accés mòbil d’alta capacitat en polígons industrials i àrees empresarials, priorit-
zant aquells polígons de major activitat, sota el principi d’equilibri territorial, en 
coordinació amb les polítiques de reordenació de polígons industrials i d’impuls de 
sòl industrial.

Esmena 2, GP CUP-CC
De modificació del punt 3
3. Instar el Govern d’Espanya a modificar el Reial decret 900/2015, que regula 

les condicions administratives, tècniques i econòmiques de les modalitats de sub-
ministrament d’energia elèctrica amb autoconsum i de producció amb autoconsum, 
amb l’objectiu d’afavorir els processos de cogeneració d’energia i de producció amb 
autoconsum, així com desenvolupar polítiques i ajudes per a la instal·lació de pla-
ques solars amb autoconsum aprofitant el sostre edificat.

Esmena 3, GP CUP-CC
De modificació del punt 4
4. Assegurar la provisió de sòl industrial planificat obrint la possibilitat d’orde-

nar la seva ubicació a través de les eines supramunicipals de planificació territorial 
adients, garantint que no suposi la construcció de més naus industrials si no s’ha 
optimitzat les existents, a més de crear les mesures adients per evitar l’especulació 
del sòl industrial.
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Esmena 4, GP CUP-CC
De modificació del punt 5
5. Fer de l’ICF la banca pública catalana, que sota la planificació d’Avança, 

actuï com a eina d’expansió a les fases prèvies a situacions de tancament o deslo-
calitzacions, participant en la gestió de les empreses, garantint el retorn social del 
capital aportat així com tots els drets de les persones treballadores. Així mateix, 
caldrà doblar el seu pressupost del 2015 gradualment durant els dos següents exer-
cicis pressupostaris i desenvolupant programes específics per a PIMES, implicant 
el teixit de centres de recerca i centres de transferència en els processos de reindus-
trialització.

Esmena 5, GP CUP-CC
D’addició d’un nou article 5 bis
5 bis. Amb caràcter general, tota participació del govern Catalunya d’ajuda a les 

empreses, ha de garantir l’acompanyament i control d’aquestes, així com el retorn 
social i que els processos productius de les empreses es facin sota els paràmetres 
d’equilibri social, territorial, econòmic i mediambiental.

Esmena 6, GP CUP-CC
De modificació del punt 6
6. Introduir clàusules de garantia d’ocupació i de condicions de treball dignes en 

els protocols de reindustrialització que apliqui Avançsa a les grans empreses que, 
segons el mapa de riscos, es trobin en risc de tancament o deslocalització, així com 
la participació de la representació legal de les persones treballadores en els òrgans 
de decisió de les empreses.

Esmena 7, GP CUP-CC
De modificació del punt 9
9. Crear dins del programa Catalonia trade and investment d’Acció un conjunt de 

mesures de retorn de talent i retorn social que es pugui coordinar amb els processos 
de reindustrialització que desenvolupi Avançsa.

Esmena 8, GP CUP-CC
De modificació del punt 10
10. Desplegar un pla de segona oportunitat de mesures per a pimes i autònoms 

que faciliti que un empresari o un emprenedor tornin a emprendre sota els criteris 
establerts en els punts anteriors.

Esmena 9, GP CUP-CC
De supressió de tot l’article 11
11. Modificar el Codi de Consum de Catalunya i la legislació de política lingüís-

tica per assegurar la llibertat de retolació dels comerços.

Esmena 10, GP CUP-CC
De supressió de tot l’article 12
12. Desplegar una pla estratègic d’impuls de la indústria 4.0 que permeti ajudar 

les empreses a aplicar les noves fórmules d’organització per tenir com objectiu final 
la implementació del model d’Smart factory.

Palau del Parlament, 31 de maig de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Albert Botran i Pahissa, portaveu adjunt, 

GP CUP-CC 
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GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 29024)

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 les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre la política empresarial (tram. 302-00047/11).

Esmena 1, GP CSP
D’addició d’un nou punt 1 bis)
1 bis. Elaborar un mapa amb l’avaluació de la situació dels polígons industrials 

en matèria de subministrament energètic, connectivitat amb banda ampla, accés 
amb transport públic i índexs d’ocupació, entre altes, amb l’objectiu d’optimar les 
seves potencialitats en la recerca d’un reequilibri territorial per al desenvolupament 
industrial.

Esmena 2, GP CSP
D’addició d’un nou punt 1 ter)
1 ter. Impulsar en el marc de l’Estratègia Industrial per a Catalunya un progra-

ma de reactivació industrial, amb el consens de les administracions locals i els re-
presentants socials i econòmics, que defineixi les zones d’actuació preferent tenint 
en compte criteris territorials (zones amb major pèrdua de pes industrial relatiu en 
els darrers anys), socials (zones amb alts índex d’increment de l’atur en relació a la 
població) i logístics (projectes territorials de desenvolupament industrial existents en 
fase d’inici o que tenen dificultats per desplegar-se).

Esmena 3, GP CSP
D’addició d’un nou punt 2 bis)
2 bis. Planificar les infraestructures necessàries de transport de mercaderies i de 

persones en el mapa de situació de les zones industrials que prioritzi la utilització de 
mitjans que maximitzin l’eficiència, la sostenibilitat i l’ús col·lectiu.

Esmena 4, GP CSP
D’addició d’un nou punt 3 bis)
3 bis. Elaborar una estratègia de desenvolupament i implantació de subministra-

ment energètic de polígons industrials que asseguri a curt termini la seva autosufi-
ciència energètica amb la utilització d’energies renovables. 

Palau del Parlament, 31 de maig de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Marc Vidal i Pou, diputat, GP CSP 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 29042)

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 política empre-
sarial (tram. 302-00047/11).

Esmena 1, GP JS
De modificació del punt 1
1. Fomentar iniciatives per millorar l’accés de xarxes d’alta capacitat de teleco-

municacions en polígons industrials i àrees empresarials, prioritzant aquells polí-
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gons de major activitat en coordinació amb les polítiques de reordenació de polígons 
industrials i d’impuls de sòl industrial.

Esmena 2, GP JS
De modificació del punt 2
2. Instar el Govern d’Espanya a liderar activament la implementació d’ample 

europeu al Corredor Mediterrani per al transport de mercaderies, establint un ca-
lendari de posada en servei de les obres en execució, impulsant l’aprovació de nous 
trams i nomenant un coordinador per a totes les actuacions del Corredor Mediter-
rani.

Esmena 3, GP JS
D’addició al punt 3
3. Instar el Govern d’Espanya a modificar el Reial decret 900/2015, que regula 

les condicions administratives, tècniques i econòmiques de les modalitats de sub-
ministrament d’energia elèctrica amb autoconsum i de producció amb autoconsum, 
amb l’objectiu d’afavorir els processos de cogeneració d’energia i de producció amb 
autoconsum, aprofitant així els beneficis que l’autoconsum aporta al sistema com 
són, millorar la gestió de la demanda, la laminació de la corba de càrrega, la reduc-
ció de pèrdues de transport i distribució, la reducció de saturacions a les xarxes de 
distribució, la contribució de l’energia solar fotovoltaica a la cobertura de la punta 
de demanda a l’estiu i l’increment de l’aportació de les energies renovables al siste-
ma sense cost econòmic regulat per a aquest.

Esmena 4, GP JS
De modificació i addició al punt 5
5. Transformar l’empresa pública Avançsa en un instrument de co-inversió, que 

actuï com a eina d’expansió i creixement, a part de les actuacions que es realitzen 
en processos de reindustrialització, dotant-la oportunament dels recursos propis i 
pressupostaris que incrementin la seva capacitat fins als 50M€ per desenvolupar 
programes específics per a PIMES, implicant el teixit de centres de recerca i cen-
tres de transferència en els processos de reindustrialització, tal i com ho va indicar 
conseller en la compareixença a la Comissió d’Empresa i Coneixement del 25 febrer 
d’enguany.

Esmena 5, GP JS
De modificació i addició al punt 6
6. Establir vies de reforçament de garantia d’ocupació en els protocols de rein-

dustrialització i modernització que apliqui Avançsa a les empreses amb les que tre-
balla.

Esmena 6, GP JS
De modificació del punt 7
7. Implicar els centres de la xarxa Cerca i els centres de transferència tecnològica 

Tecnio acreditats en els processos de modernització i transformació de la indústria.

Esmena 7, GP JS
De modificació i addició al punt 8
8. Posar a disposició dels treballadors immersos en processos de reindustrialit-

zació la cartera de serveis del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, i en especial 
els diferents programes formatius adaptant-los al perfil específic dels treballadors 
afectats per tal de capitalitzar les seves competències, per afavorir la seva adaptació 
a tals processos, amb l’objectiu de mantenir la capacitat i el coneixement que suposa 
l’experiència i la qualificació per ells adquirides.
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Esmena 8, GP JS
De modificació del punt 9
9. Crear mecanismes per facilitar un conjunt de mesures de retorn de talent que 

es pugui coordinar amb els processos d’inversió i expansió empresarial.

Esmena 9, GP JS
De modificació i supressió 
10. Desplegar mesures de segona oportunitat de mesures per a pimes i autònoms 

que faciliti que un empresari o un emprenedor tornin a emprendre.

Esmena 10, GP JS
De modificació i addició 
12. Desplegar actuacions concretes d’impuls de la indústria 4.0 que permetin aju-

dar a les empreses a aplicar les noves fórmules d’organització per tenir com objectiu 
final la millora de la competitivitat de la indústria catalana.

Palau del Parlament, 31 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 política fiscal
302-00048/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 27919 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

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

Catalunya, 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 política 
fiscal (tram. 300-00051/11).

Moció

El Parlament de Catalunya: 
1. Constata que els catalans pateixen, per la decisió del Govern de la Generalitat, 

la pressió fiscal més elevada d’Espanya, ja que el nombre de tributs propis és el més 
elevat d’entre el conjunt de les comunitats autònomes, i perquè els tipus impositius 
són, en gairebé tots els casos, els més alts.

2. Insta el Govern de la Generalitat a reduir el nombre de tributs propis de la 
Generalitat i a disminuir els tipus impositius de la resta per tal de situar-los, com a 
màxim, en la mitjana espanyola.

Palau del Parlament, 23 de maig de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu GP PPC

ESMENES PRESENTADES

Reg. 28979 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 31.05.2016

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 28979)

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 la política fiscal (tram. 302-00048/11).

Esmena 1, GP SOC
De modificació del punt 1 del punt 2, nou text
El Parlament de Catalunya: 
1. Constata que ens aquests anys, des de l’inici de la crisis, només s’ha demanat 

un esforç fiscal a les classes mitges i treballadores, a través de gravar les rendes del 
treball i no pas gravant la riquesa, i per tant, demanant un esforç als qui més tenen, 
ja siguin persones físiques o jurídiques.

2. Insta al Govern a modificar l’impost de successions i donacions i el de patri-
moni per tal d’augmentar els ingressos a base de gravar a qui més té o hereta. 

3. Insta el Govern a analitzar els beneficis fiscals existents i depenents de la Ge-
neralitat de Catalunya, i eliminar els regressius.
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4. Insta al Govern a realitzar un pla per lluitar contra el frau fiscal i laboral, i 
presentar-lo al Parlament en un mes, per tal d’augmentar ingressos i actualitzar així 
situacions fiscals o laborals irregulars.

Palau del Parlament, 30 de maig de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Alícia Romero Llano, diputada GP SOC 
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Punt 20 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el desplegament 
de la Llei 10/2015, de formació i qualificació professionals
302-00049/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 27921 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada 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 
sobre el desplegament de la Llei 10/2015, de formació i qualificació professionals 
(tram. 300-00049/11).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Desplegar la Llei 10/2015 de formació i qualificació professionals, donant 

compliment al calendari previst, amb transparència, diàleg i la participació de tots 
agents implicats, buscant el consens, i assegurant-ne el finançament necessari per 
fer possible el seu impuls i per garantir una veritable integració dels subsistemes 
actuals.

2. Regular, abans de l’inici del proper curs 2016-2017, els sistema de beques i 
d’ajuts del sistema integrat.

3. Garantir, abans de finalitzar l’any 2016, el desenvolupament total dels itinera-
ris específics postobligatoris per a persones amb discapacitat i la dotació pressupos-
tària necessària per incrementar el nombre de places i ampliar l’oferta formativa.

4. Determinar un govern únic de formació i qualificació professionals que faci 
efectiva la integració real de la FP inicial i per l’ocupació, que superi la descoor-
dinació tradicional entre els Departaments competents en Ensenyament i Treball, i 
que n’integri les competències corresponents, amb la dotació de recursos materials 
i humans necessària.

5. Elaborar el pla d’acreditació i qualificació professionals abans de finalitzar 
l’any 2016, amb el consens dels diferents agents econòmics i socials implicats, i pre-
sentar-lo en una sessió conjunta de les Comissions Parlamentàries d’Ensenyament i 
Treball del Parlament de Catalunya.

6. Aprovar, abans del 25 de juny de 2016, els Estatuts de l’Agència Pública de 
Formació i Qualificació Professionals de Catalunya, amb la participació dels dife-
rents agents socials implicats.

7. Ampliar l’oferta pública de qualitat de graus de formació professional, princi-
palment de grau mitjà, a partir de l’objectivació de la necessitat, i garantir-ne la seva 
gratuïtat, adoptar les mesures necessàries per millorar la taxa de graduació i reduir 
el cost d’abandonament o de baixa qualificació.

8. Elaborar un estudi anual sobre l’abandonament escolar prematur amb transpa-
rència, diàleg i participació de tots els agents implicats on s’identifiquin les causes 
de reducció o augment d’aquesta taxa i les respectives taxes de graduació i abando-
nament de les etapes educatives/formatives implicades, així com les mesures d’ac-
tuació adoptades i/o previstes.

9. Reduir les ràtios al sistema de formació professional per millorar la qualitat 
de la formació, prioritzant els recursos materials i humans necessaris que permetin 
reforçar el cos docent i fer possible els desdoblaments, l’acció tutorial i l’atenció in-
dividualitzada.
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10. Elaborar, abans de l’inici del proper curs 2016-2017, un pla de formació per-
manent i continuada del professorat del sistema de la formació professional a Ca-
talunya, amb la seva corresponent dotació pressupostària. Aquest pla de formació 
haurà d’abastar continguts curriculars –coneixements tecnològics–, d’innovació pe-
dagògica i d’adquisició d’experiències –tècniques i mètodes de treball– en entorns 
reals de treball.

11. Equiparar l’exempció en la regulació de preus universitaris per l’excel·lència 
acadèmica demostrada en la qualificació dels estudis previs entre els i les estudiants 
de batxillerat i els cicles formatius de grau superior, i incloure els i les estudiants amb 
matrícula d’honor en els cicles formatius de grau superior en l’exempció total dels 
preus de tots els crèdits dels quals es matriculin per primera vegada durant el primer 
curs del primer any dels seus estudis universitaris per al proper curs 2016-2017.

12. Millorar la integració dels serveis d’informació, orientació i assessorament 
sobre el conjunt de possibilitats del sistema de formació i qualificació professionals, 
i garantir un procés únic, permanent i coordinat que faciliti les transicions laborals, 
educatives i formatives i contribueixi a reduir l’abandonament escolar prematur i 
l’aprenentatge al llarg de la vida de les persones.

13. Millorar la coordinació dels serveis d’informació, orientació, acompanya-
ment i assessorament entre els ensenyaments obligatoris i postobligatoris.

14. Elaborar un mapa d’oferta i de necessitats formatives i de qualificació de 
Catalunya, amb la participació dels ens locals i dels agents socials i econòmics del 
territori.

15. Incorporar el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) en el sistema 
d’acreditació professionals amb les polítiques actives d’ocupació, i millorar la coor-
dinació del sistema de formació i qualificació professionals amb les polítiques acti-
ves d’ocupació.

16. Garantir un servei permanent i gratuït per a la detecció de les necessitats més 
urgents i la validació acadèmica, respectant les garanties d’accés de totes les perso-
nes treballadores que recull l’article 45 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya pel 
que fa a la formació i promoció professional dels treballadors.

17. Reconèixer la dedicació que ha de dur a terme el personal dels centres per 
l’acreditació de competències laborals o validació acadèmica dels títols en condi-
cions de qualitat, habilitant una partida específica a l’efecte.

18. Elaborar un marc normatiu per regular els drets i deures de les persones en 
pràctiques i aprenents a les empreses que els acullen, i les condicions que han de 
complir els centres formatius i les empreses, tant en el sistema de formació dual com 
d’alternança, acordat amb els agents socials, en el qual s’inclogui: 

a) Un Estatut de l’Aprenent per regular les relacions entre els i les aprenents i 
l’empresa, i garantir-ne el seu control, per evitar abusos en la relació laboral. El se-
guiment d’aquest Estatut estarà garantit per part dels sindicats de treballadors i tre-
balladores.

b) Una regulació de la figura del tutor del centre i del tutor de l’empresa per a 
cada alumne, per garantir l’acompanyament de l’aprenent i el diàleg entre empresa i 
centre formatiu en les diferents fases i activitats que desenvolupi l’alumnat durant la 
seva formació, i garantir-ne el seu control.

c) Una guia d’estada a l’empresa, en la qual s’incloguin els drets que tenen i els 
deures que han d’assumir tant el/l’aprenent, com el centre de formació i l’empresa 
on es realitza l’estada.

19. Assegurar la qualitat de la formació professional per a l’ocupació adreçada 
prioritàriament a treballadors desocupats, tot garantint els recursos econòmics per 
al seu desenvolupament: 

a) Anticipant els recursos necessaris per garantir el finançament efectiu de l’ac-
tivitat formativa en les condicions de qualitat especificades.
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b) Assegurant la liquidació econòmica dels expedients, en un termini màxim de 
3 mesos des de la data de presentació de la justificació de la seva execució.

20. Avançar a l’inici del curs 2016-2017 en la Regulació de l’Informe d’Avaluació 
del Sistema previst per a finals de l’any 2017 amb transparència, diàleg i la partici-
pació de tots agents implicats, en la publicació de dades amb estudis longitudinals 
dels darrers cinc anys de: 

a) Nombre d’alumnes per unitat i abandonament per curs i per famílies profes-
sionals, cicles formatius, curs (primer/segon).

b) Finançament específic de FP als centres dels diferents subsistemes.
c) Recursos humans específics de FP.
d) Dades d’inserció laboral dels graduats en títols del Sistema Educatiu i Certifi-

cats de Professionalitat del Sistema Laboral segons tipologia de contracte, durada i 
afinitat amb la formació realitzada.

e) Dades d’alumnat en programes de formació dual del Departament d’Ensenya-
ment diferenciats per: alternança simple, alternança en formació dual, família pro-
fessional, cicle formatiu, curs acadèmic (primer o segon), centre formatiu/educatiu, 
inserció laboral segons el punt b), abandonament dels programes, graduació i mitja-
na d’hores curriculars realitzades a l’empresa.

f) Mapa de l’oferta educativa/formativa dels diferents subsistemes amb la seva 
adequació al mercat de treball.

Palau del Parlament, 20 de maig de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, diputada, GP SOC 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 28990, 28992, 29046 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 01.06.20

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 28990)

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Pilar Castillejo Medina, 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 el desplegament 
de la Llei 10/2015, de formació i qualificació professionals (tram. 302-00049/11).

Esmena 1, GP CUP-CC
De modificació del punt 4
4. Determinar un govern únic de formació i qualificació professionals adscrit al 

Departament d’Ensenyament que faci efectiva la integració real de la FP inicial i per 
l’ocupació, que superi la descoordinació tradicional entre els Departaments compe-
tents en Ensenyament i Treball, i que n’integri les competències corresponents, amb 
la dotació de recursos materials i humans necessària.

Esmena 2, GP CUP-CC
De modificació del punt 5
5. Elaborar el pla d’acreditació i qualificació professionals que pivotin sobre els 

centres públics d’FP i el Departament d’Ensenyament abans de finalitzar l’any 2016, 
amb el consens dels diferents agents econòmics i socials implicats, i presentar-lo en 
una sessió conjunta de les Comissions Parlamentàries d’Ensenyament i Treball del 
Parlament de Catalunya.
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Esmena 3, GP CUP-CC
De modificació del punt 6
6. Aprovar, abans del 25 de juny de 2016, els Estatuts de l’Agència Pública de 

Formació i Qualificació Professionals de Catalunya, adscrita al Departament d’En-
senyament i amb la participació dels diferents agents socials implicats.

Esmena 4, GP CUP-CC
D’addició d’un nou punt a l’article 12
12 a. Aquest servei d’informació, orientació i assessorament ha de pivotar sobre 

els centres públics i cal que impliquin dotació de recursos docents als instituts.

Esmena 5, GP CUP-CC
D’addició d’un nou punt a l’article 16
16 a. La validació acadèmica, així com al resta de serveis bàsics promoguts i 

sostinguts amb fons públics d’aquesta llei han de ser de caràcter gratuït, i la seva 
acció ha de pivotar sobre els centres públics d’FP del Departament d’Ensenyament, 
mai externalitzats i/o privatitzats a empreses privades, fundacions o organitzacions 
representatives d’empresaris o sindicats.

Esmena 6, GP CUP-CC
De modificació de la lletra 18 a
a) Un Estatut de l’Aprenent per regular les relacions entre els i les aprenents i 

l’empresa, i garantir-ne el seu control, per evitar abusos en la relació laboral. El se-
guiment d’aquest Estatut estarà garantit per part dels sindicats de treballadors i tre-
balladores tant de l’empresa com del sector del professorat.

Esmena 7, GP CUP-CC
D’addició d’una nova lletra 18b bis
18b bis El tutor de centre ha de tenir assignat un complement econòmic corres-

ponent a un càrrec de coordinació.

Esmena 8, GP CUP-CC
De modificació de la lletra 20b
b) Finançament específic de FP als centres públics dels diferents subsistemes.

Palau del Parlament, 31 de maig de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Pilar Castillejo Medina, diputada, GP CUP-CC 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 28992)

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 desplegament 
de la Llei 10/2015, de formació i qualificació professionals (tram. 302-00049/11).

Esmena 1, GP JS
De modificació del punt 2
2. Regular i aplicar abans de la finalització de l’any 2017 el sistema de beques i 

d’ajuts del sistema integrat.
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Esmena 2, GP JS
De modificació del punt 3
3. Garantir el desplegament experimental, abans de finalitzar l’any 2016, dels 

itineraris necessaris específics postobligatoris per a persones amb discapacitat i la 
dotació pressupostària necessària per incrementar el nombre de places i ampliar 
l’oferta formativa.

Esmena 3, GP JS
De modificació i addició del punt 5
5. Elaborar el I pla d’acreditació i qualificació professionals abans de finalitzar 

l’any 2016, amb la participació dels diferents agents econòmics i socials implicats, i 
presentar-lo en una sessió conjunta de les comissions parlamentàries d’ensenyament 
i treball del Parlament de Catalunya.

Esmena 4, GP JS
De modificació del punt 8
8. Incloure en el sistema d’indicadors de l’agència la taxa d’abandonament esco-

lar prematur amb transparència, diàleg i participació de tots els agents implicats on 
s’identifiquin les causes de reducció o augment d’aquesta taxa i les respectives taxes 
de graduació i abandonament de les etapes educatives/formatives implicades, així 
com les mesures d’actuació adoptades i/o previstes.

Esmena 5, GP JS
De modificació del punt 9
9. Vetllar per mantenir unes ràtios adequades al sistema de formació professional 

per millorar la qualitat de la formació, prioritzant els recursos materials i humans 
necessaris que permetin reforçar el cos docent i fer possible els desdoblaments, l’ac-
ció tutorial i l’atenció individualitzada.

Esmena 6, GP JS
De modificació del punt 10
10. Elaborar, abans de l’inici del curs 2017-2018, un pla de formació permanent i 

continuada del professorat del sistema de la formació professional a Catalunya, amb 
la seva corresponent dotació pressupostària. Aquest pla de formació haurà d’abastar 
continguts curriculars –coneixements tecnològics– d’innovació pedagògica i d’ad-
quisició d’experiències –tècniques i mètodes de treball– en entorns reals de treball.

Esmena 7, GP JS
De modificació del punt 11
11. Estudiar la possibilitat de l’equiparació de l’exempció en la regulació de 

preus universitaris per l’excel·lència acadèmica demostrada en la qualificació dels 
estudis previs entre els i les estudiants de batxillerat i els cicles formatius de grau 
superior, i incloure els i les estudiants amb matrícula d’honor en els cicles formatius 
de grau superior en l’exempció total dels preus de tots els crèdits dels quals es ma-
triculin per primera vegada durant el primer curs del primer any dels seus estudis 
universitaris per al proper curs 2016-2017.

Esmena 8, GP JS
De modificació del punt 14
14. Elaborar l’informe de prospecció de necessitats, amb la participació dels ens 

locals i dels agents socials i econòmics del territori.
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Esmena 9, GP JS
De modificació del punt 16
16. Garantir la prestació regular i estable del servei d’avaluació i acreditació de 

competències professionals a partir de la detecció de les necessitats més urgents de 
qualificació professional, respectant les garanties d’accés de totes les persones tre-
balladores que recull l’article 45 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya pel que fa a 
la formació i promoció professional dels treballadors.

Esmena 10, GP JS
De modificació i addició del punt 19
19. Assegurar la qualitat de la formació professional per a l’ocupació adreçada 

prioritàriament a treballadors desocupats, treballant per garantir els recursos eco-
nòmics per al seu desenvolupament.

a) Anticipant els recursos necessaris per garantir el finançament efectiu de l’ac-
tivitat formativa en les condicions de qualitat especificades segons mandata la nor-
mativa vigent que considera optativa l’anticipació de recursos.

b) Assegurant la liquidació econòmica dels expedients tan aviat com s’hagin rea-
litzat les accions de verificació dels expedients de justificació econòmica presentat 
per les entitats.

Esmena 11, GP JS
De modificació de l’enunciat del punt 20
20. Establir per a finals de l’any 2017 la regulació de l’informe del sistema pre-

vist per a l’any 2018 amb transparència, diàleg i la participació de tots els agents 
implicats en la publicació de dades amb estudis longitudinals dels darrers cinc anys.

Esmena 12, GP JS
D’addició a l’apartat d) del punt 20
d) Dades d’inserció laboral dels graduats en títols del sistema educatiu i de les 

persones que han obtingut certificats de professionalitat del sistema laboral segons 
tipologia de contracte, durada i afinitat amb la formació realitzada.

Palau del Parlament, 31 de maig de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 29046)

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 les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre el desplegament de la Llei 10/2015, de formació i qualificació 
professionals (tram. 302-00049/11).

Esmena 1, GP C’s
D’addició al punt 2
2. Regular, abans de l’inici del proper curs 2016-2017, els sistema de beques i 

d’ajuts del sistema integrat, en especial les beques de transport i manutenció per 
aquells alumnes que s’hagin de desplaçar una distancia igual o superior a 10 km.

Esmena 2, GP C’s
D’addició al punt 5
5. Elaborar el pla d’acreditació i qualificació professionals abans de finalitzar 

l’any 2016, amb el consens dels diferents agents econòmics i socials implicats, i pre-
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sentar-lo en una sessió conjunta de les Comissions Parlamentàries d’Ensenyament i 
Treball del Parlament de Catalunya, tot establint els objectius per l’any 2017 i incor-
porant els indicadors seguiment d’aquest pla.

Esmena 3, GP C’s
D’addicció al punt 7 que restaria redactat de la següent manera 
Ampliar l’oferta pública de qualitat de graus de formació professional, principal-

ment de grau mitjà i flexibilitzar els seus curriuculums, a partir de l’objectivació de 
la necessitat, i garantir-ne la seva gratuïtat, adoptar les mesures necessàries per mi-
llorar la taxa de graduació i reduir el cost d’abandonament o de baixa qualificació.

Esmena 4, GP C’s
D’addició al punt 9 
Dissenyar un mapa d’oferta que respongui a la demanda local empresarial, op-

timitzant els recursos, amb la intenció de millorar la qualitat i l’especialització, pri-
oritzant els recursos materials i humans necessaris que permetin reforçar el cos 
docent i fer possibles els desdoblaments, l’acció tutorial i l’atenció individualitzada.

Esmena 5, GP C’s
D’addició d’un punt
Adequar l’oferta formativa, la seva localització i els horaris dels centres que la 

imparteixen a la situació geogràfica dels diversos sectors industrials i no industrials 
de Catalunya, tot garantint una xarxa de centres especialitzada, plurals i sectorial-
ment enfocada a col·lectius específics.

Esmena 6, GP C’s
D’addició d’un punt
Instar al Govern a fer pública la relació de llocs de treball que aprovi per la in-

tegració del personal funcionari que s’hagi d’integrar a l’Agencia Pública de For-
mació i Qualificació Professionals i els informes previs que justifiquin la mateixa.

Palau del Parlament, 31 de maig de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Laura Vílchez Sánchez, diputada, GP C’s 
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Punt 21 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre una república 
amb corrupció zero
302-00050/11

PRESENTACIÓ: GP CUP-CC

Reg. 27922 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

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

lamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el 
que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten la següent mo-
ció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre una república amb corrupció zero 
(tram. 300-00050/11).

Moció
1. Instar el Govern a crear un Mecanisme Català de Prevenció i Lluita Contra la 

Corrupció i el Frau, sense adscripció de cap partida pressupostària, a la conselleria 
de Justícia. Aquest mecanisme tindrà la funció d’actuar de mecanisme de coordina-
ció i d’interoperabilitat entre la Fiscalia Anticorrupció de Catalunya, Mossos d’Es-
quadra, Oficina Antifrau, Sindicatura de Comptes, Síndic de Greuges, Intervenció 
General de la Generalitat de Catalunya i Agència Tributària.

En el marc d’aquest Mecanisme el Govern garantirà que un mínim del 10 % dels 
efectius personals de la Fiscalia a Catalunya i un 2 % dels efectius personals del cos 
de Mossos d’Esquadra es dediquen exclusivament a la investigació dels delictes vin-
culats a la corrupció política i econòmica, habilitant també la incorporació de facul-
tatius en matèria econòmica-financera a la Unitat Operativa Adjunta.

A més i des d’aquest Mecanisme el Govern donarà instruccions per comparèi-
xer com a acusació particular en tots els procediments judicials vinculats a delictes 
de corrupció política i frau fiscal en què el patrimoni i recursos públics de la Ge-
neralitat de Catalunya –com ja va sol·licitar aquest Parlament, el maig del 2015, en 
relació al Cas Palma Arena, en ser perjudicada la Generalitat com coreceptora dels 
impostos estafats– apareguin indiciàriament com a perjudicats incloent-hi en aquest 
concepte el frau a qualsevol tribut del qual tingui capacitat de decisió la Generalitat 
de Catalunya. El Govern també valorarà comparèixer com a acusació popular en els 
procediments judicials relatius a delictes de corrupció política i frau fiscal d’especial 
gravetat i rellevància. En tots aquests procediments l’assistència lletrada es durà a 
terme amb el personal dels serveis jurídics de la Generalitat.

2. Instar el Govern a comparèixer un cop l’any al Ple del Parlament durant el 
mes de gener en una sessió monogràfica de control per tal de donar compte del 
compliment de les resolucions adoptades en el marc de la Comissió de Sindicatura 
de Comptes relatives als informes emesos per part de l’esmentada Sindicatura, a les 
mesures adoptades i dels expedients informatius i sancionadors adoptats al respecte. 
En el mateix Ple monogràfic i per part del Mecanisme Català de Prevenció i Lluita 
contra la Corrupció i el Frau es presentarà un informe sobre l’any anterior que re-
culli el nombre d’investigacions i de causes judicials obertes per corrupció política 
i frau fiscal a Catalunya, els recursos destinats, i els resultats obtinguts en termes 
d’esclariment, reparació i garanties de no repetició, així com un anàlisi acurat dels 
patrons de conducta detectats, els factors de risc i les propostes per eradicar-los.

3. Instar el Govern a presentar tan aviat com sigui possible un projecte de llei que 
permeti la modificació de l’article 71 de la Llei de Finances Públiques per tal que la 
Sindicatura de Comptes tingui plena llibertat de criteri a l’hora de decidir l’objecte 
dels seus informes i que permeti la protecció blindada dels alertadors i les alerta-
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dores mitjançant la possibilitat de remetre denúncies anònimes a qualsevol dels or-
ganismes del Mecanisme i a l’adopció de les mesures corresponents per garantir-ne 
la confidencialitat.

4. Instar la Sindicatura de Comptes a: 
a) Aplicar tan aviat com sigui possible un topall de retribucions que ascendeixi 

com a màxim a 67.000 euros anuals i a reinvertir l’estalvi en personal tècnic de su-
port a l’esmentada Sindicatura.

b) Traslladar la seva seu a un edifici patrimoni de la Generalitat de Catalunya.
5. Instar l’Oficina Antifrau de Catalunya a: 
a) Eliminar la pluralitat de càrrecs de direcció de l’Oficina de tal manera que en 

resulti un únic càrrec directiu, establir un topall màxim de retribucions que ascen-
deixi com a màxim a 67.000 euros anuals i a reinvertir l’estalvi en personal tècnic 
de suport a l’esmentada Oficina.

b) Eliminar la despesa relativa a participació dels responsables de l’oficina en vi-
atges i trobades internacionals i a reinvertir l’estalvi en personal tècnic de suport a 
l’esmentada Oficina.

c) Centrar tots els recursos humans i materials en la investigació de la corrupció 
política i el frau i a erigir-se en un autèntic instrument útil de lluita contra la impu-
nitat en aquests àmbits.

d) Publicitar, al final de cada exercici, el detall de totes les males praxis detecta-
des i el resultat de cada intervenció i expedient de l’Oficina Antifrau.

Palau del Parlament, 23 de maig de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Benet Salellas i Vilar, diputat, GP CUP-CC 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 28980, 29025, 29041, 29044 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 

31.05.2016

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 28980)

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 una república amb corrupció zero (tram. 302-00050/11).

Esmena 1, GP SOC
De modificació del punt 1
1. Instar el Govern a: 
a) Presentar tant aviat com sigui possible un projecte de llei de creació d’un Me-

canisme Català de Prevenció i Lluita contra la Corrupció i el Frau, que serà inde-
pendent del Govern i retrà comptes anualment davant el Parlament de Catalunya 
respecte de la seva activitat. Aquest mecanisme tindrà per funció la coordinació i 
concertació entre la Fiscalia Anticorrupció de Catalunya, el Cos de Mossos d’Es-
quadra i altres cossos policials competents en la matèria, l’Oficina Antifrau, la Sin-
dicatura de Comptes, el Síndic de Greuges, la Intervenció General de la Generalitat 
de Catalunya i l’Agència Tributària.

b) Reforçar amb més personal i mitjans les unitats del Cos de Mossos d’Esquadra 
a les que correspon la investigació dels delictes vinculats a la corrupció, i a facilitar 
la incorporació d’experts en matèria econòmica, financera i comptable a la Unitat 
Operativa Adjunta.

c) Reclamar un reforç amb més personal i mitjans de la Fiscalia Anticorrupció.
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d) Comparèixer com a acusació particular en tots els procediments judicials vin-
culats a delictes de corrupció i frau en els quals el patrimoni i recursos públics de la 
Generalitat de Catalunya –com ja va sol·licitar aquest Parlament, el maig de 2015, 
en relació al cas Palma Arena, en ser perjudicada la Generalitat pels impostos es-
tafats– apareguin indiciàriament com a perjudicats, incloent-hi en aquest concepte 
el frau a qualsevol tribut del qual tingui capacitat de decisió la Generalitat de Ca-
talunya.

Esmena 2, GP SOC
De modificació del punt 3
3. Instar el Govern a presentar tan aviat com sigui possible un projecte de llei que 

permeti la modificació de l’article 71 de la Llei de Finances Públiques per tal que la 
Sindicatura de Comptes tingui plena llibertat de criteri a l’hora de decidir l’objec-
te dels seus informes i que permeti la protecció dels alertadors i de les alertadores 
mitjançant l’establiment d’un mecanisme de reserva d’identitat en les denúncies da-
vant els organismes del Mecanisme i a l’adopció de les mesures corresponents per 
garantir-ne la confidencialitat.

Palau del Parlament, 27 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. 29025)

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu adjunt 

del Grup Parlamentari 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 Mo-
ció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre una república amb corrupció zero 
(tram. 302-00050/11).

Esmena 1, GP CSP
De supressió de la lletra a) del punt 4

Esmena 2, GP CSP
De supressió de la lletra a) del punt 5

Esmena 3, GP CSP
De supressió de la lletra b) de l’article 5

Palau del Parlament, 31 de maig de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu ad-

junt, GP CSP 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 29041)

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 una república amb 
corrupció zero (tram. 302-00050/11).
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Esmena 1, GP JS
De supressió de punt 1
1. Instar el Govern a crear un Mecanisme Català de Prevenció i Lluita Contra la 

Corrupció i el Frau, sense adscripció de cap partida pressupostària, a la conselleria 
de Justícia. Aquest mecanisme tindrà la funció d’actuar de mecanisme de coordina-
ció i d’interoperabilitat entre la Fiscalia Anticorrupció de Catalunya, Mossos d’Es-
quadra, Oficina Antifrau, Sindicatura de Comptes, Síndic de Greuges, Intervenció 
General de la Generalitat de Catalunya i Agència Tributària.

En el marc d’aquest Mecanisme el Govern garantirà que un mínim del 10 % dels 
efectius personals de la Fiscalia a Catalunya i un 2 % dels efectius personals del cos 
de Mossos d’Esquadra es dediquen exclusivament a la investigació dels delictes vin-
culats a la corrupció política i econòmica, habilitant també la incorporació de facul-
tatius en matèria econòmica-financera a la Unitat Operativa Adjunta.

A més i des d’aquest Mecanisme el Govern donarà instruccions per comparèi-
xer com a acusació particular en tots els procediments judicials vinculats a delictes 
de corrupció política i frau fiscal en què el patrimoni i recursos públics de la Ge-
neralitat de Catalunya –com ja va sol·licitar aquest Parlament, el maig del 2015, en 
relació al Cas Palma Arena, en ser perjudicada la Generalitat com coreceptora dels 
impostos estafats– apareguin indiciàriament com a perjudicats incloent-hi en aquest 
concepte el frau a qualsevol tribut del qual tingui capacitat de decisió la Generalitat 
de Catalunya. El Govern també valorarà comparèixer com a acusació popular en els 
procediments judicials relatius a delictes de corrupció política i frau fiscal d’especial 
gravetat i rellevància. En tots aquests procediments l’assistència lletrada es durà a 
terme amb el personal dels serveis jurídics de la Generalitat.

Esmena 2, GP JS
De supressió del punt 2
2. Instar el Govern a comparèixer un cop l’any al Ple del Parlament durant el 

mes de gener en una sessió monogràfica de control per tal de donar compte del 
compliment de les resolucions adoptades en el marc de la Comissió de Sindicatura 
de Comptes relatives als informes emesos per part de l’esmentada Sindicatura, a les 
mesures adoptades i dels expedients informatius i sancionadors adoptats al respecte. 
En el mateix Ple monogràfic i per part del Mecanisme Català de Prevenció i Lluita 
contra la Corrupció i el Frau es presentarà un informe sobre l’any anterior que re-
culli el nombre d’investigacions i de causes judicials obertes per corrupció política 
i frau fiscal a Catalunya, els recursos destinats, i els resultats obtinguts en termes 
d’esclariment, reparació i garanties de no repetició, així com un anàlisi acurat dels 
patrons de conducta detectats, els factors de risc i les propostes per eradicar-los.

Esmena 3, GP JS
De modificació del punt 3
3. Instar a la Sindicatura de comptes a que, d’acord amb allò que disposen els 

articles 2 i 3 de la llei 18/2010 de la Sindicatura de comptes i la seva autonomia or-
ganitzativa i funcional, inclogui en el seu Pla de treball anual d’altres informes de 
fiscalització més enllà dels que preveu de manera obligatòria l’article 71 de la Llei 
de finances públiques. Amb aquesta finalitat, els grups parlamentaris, a través de la 
comissió de la Sindicatura de comptes faran aquelles propostes que creguin opor-
tunes abans de l’aprovació del Pla anual per part del plenari de la sindicatura de 
comptes per tal que aquest òrgan pugui considerar la conveniència de la seva pro-
gramació, més enllà dels encàrrecs específics i puntuals que pugui aprovar la pròpia 
comissió i aquells informes previstos per mandat legal.
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Esmena 4, GP JS
De modificació de refosa dels punts 4 i 5
4. Instar els organismes estatutaris i l’oficina antifrau a què, tot i respectant la 

seva autonomia organitzativa, funcional i pressupostària, adeqüin la seva regulació 
de règim interior quant a les retribucions dels alts càrrecs, personal directiu i resta 
de personal adscrit a aquestes institucions, als límits retributius establerts pel con-
junt de l’administració de la Generalitat.

Palau del Parlament, 31 de maig de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 29044)

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

mentari 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 una república amb corrupció zero (tram. 302-00050/11).

Esmena 1, GP C’s
De supressió parcial al punt 1
1. Instar el Govern a crear un Mecanisme Català de Prevenció i Lluita Contra la 

Corrupció i el Frau, sense adscripció de cap partida pressupostària, a la conselleria 
de Justícia. Aquest mecanisme tindrà la funció d’actuar de mecanisme de coordina-
ció i d’interoperabilitat entre la Fiscalia Anticorrupció de Catalunya, Mossos d’Es-
quadra, Oficina Antifrau, Sindicatura de Comptes, Síndic de Greuges, Intervenció 
General de la Generalitat de Catalunya i Agència Tributària.

En el marc d’aquest Mecanisme el Govern garantirà que un mínim del 10 % dels 
efectius personals de la Fiscalia a Catalunya i un 2 % dels efectius personals del cos 
de Mossos d’Esquadra es dediquen exclusivament a la investigació dels delictes vin-
culats a la corrupció política i econòmica, habilitant també la incorporació de facul-
tatius en matèria econòmica-financera a la Unitat Operativa Adjunta.

A més i des d’aquest Mecanisme el Govern donarà instruccions per comparèi-
xer com a acusació particular en tots els procediments judicials vinculats a delictes 
de corrupció política i frau fiscal en què el patrimoni i recursos públics de la Ge-
neralitat de Catalunya –com ja va sol·licitar aquest Parlament, el maig del 2015, en 
relació al Cas Palma Arena, en ser perjudicada la Generalitat com coreceptora dels 
impostos estafats– apareguin indiciàriament com a perjudicats incloent-hi en aquest 
concepte el frau a qualsevol tribut del qual tingui capacitat de decisió la Generalitat 
BOPC 139 25 de maig de 2016 3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions 28 de 
Catalunya. El Govern també valorarà comparèixer com a acusació popular en els 
procediments judicials relatius a delictes de corrupció política i frau fiscal d’especial 
gravetat i rellevància. En tots aquests procediments l’assistència lletrada es durà a 
terme amb el personal dels serveis jurídics de la Generalitat.

Esmena 2, GP C’s
De modificació del punt 5 paràgraf b)
b) Limitar la despesa relativa a participació dels responsables de l’oficina en vi-

atges i trobades Internacionals i a reinvertir l’estalvi en personal tècnic de suport a 
l’esmentada Oficina.

Palau del Parlament, 31 de maig de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Matías Alonso Ruiz, diputat, GP C’s 
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Punt 22 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les inversions 
del Govern de l’Estat i la puntualitat dels trens
302-00051/11

PRESENTACIÓ: GP JS

Reg. 27924, 27999 i 28464 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016, 

Presidència del Parlament, 27.05.2016

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 les inversions del Govern de 
l’Estat i la puntualitat dels trens (tram. 300-00056/11).

Moció
El 2010, mitjançant el Reial Decret 2034/2009, de 30 de desembre, es va fer 

efectiu el traspàs dels serveis de rodalies de Barcelona a la Generalitat de Catalu-
nya, el qual va ser ampliat als serveis regionals el 2011, mitjançant el Reial Decret 
1598/2010, de 26 de novembre.

A partir d’aquell moment la Generalitat es va convertir en titular de tots els ser-
veis ferroviaris de rodalies i regionals sobre la xarxa ferroviària d’interès general en 
l’àmbit de Catalunya i assumia les competències sobre la regulació, la planificació, 
la gestió, la coordinació i la inspecció dels serveis, així com la potestat tarifària.

Mitjançant l’Acord per a la utilització de la capacitat de la infraestructura ferro-
viària de rodalies de Barcelona entre el Ministeri de Foment, la Generalitat i Adif, 
de 8 de febrer de 2010, i la seva addenda de 23 de desembre de 2010 per incloure 
els servies regionals, es van assignar a la Generalitat de Catalunya totes les franges 
horàries vinculades a la prestació d’aquests serveis i es determinava la col·laboració 
entre Adif i la Generalitat per programar solcs-horaris, freqüències i organització 
de línies.

El traspàs del conjunt de Rodalies de Catalunya però, va quedar incomplet ja que 
no es van traspassar ni els trens ni la infraestructura, que segueix estan gestionada 
per l’Administració General de l’Estat mitjanit Adif.

Per part del Govern de l’Estat espanyol s’han incomplert de forma manifesta els 
compromisos derivats del traspàs dels serveis de Rodalies de Catalunya dificultant 
greument a la Generalitat de Catalunya l’exercici de les competències que li corres-
ponen.

Així des del 2010 l’Administració General de l’Estat no ha complert b la seva 
obligació de fer la consignació pressupostària anual a favor de la Generalitat de Ca-
talunya per finançar el dèficit generat pels serveis traspassats, i s’ha compensat di-
rectament el dèficit dins del marc de relacions Renfe - Mifo - Adif.

Tampoc s’ha arribat a formalitzar un marc contractual amb Renfe Operadora tot 
i haver estat aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya ni s’han signat amb 
Adif protocols ni acords addicionals previstos en el traspàs amb relació a la dispo-
nibilitat de la infraestructura i les estacions.

La infraestructura actual sobre la que circulen els serveis de Rodalies de Cata-
lunya es troba en molts punts al límit de la seva capacitat, condicionada pels trams 
de via única i per la manca d’inversions en els darrers anys. Les inversions previstes 
al Pla d’Infraestructures de Rodalia de Barcelona 2008 - 2015 incloïa un programa 
d’inversions per a la modernització de la infraestructura existent, noves infraestruc-
tures i millores i noves estacions per un total de 4.000 M d’€ dels quals només s’han 
executat actuacions de millora per un import equivalent al 10%. Aquest fet supo-
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sa un baix grau de millora de la fiabilitat de la infraestructura amb conseqüències 
clares sobre la qualitat del servei als usuaris que d’altra banda ha suposat un incre-
ment de les limitacions temporals de velocitat al conjunt de la xarxa.

Al 2013, per prendre mesures sobre aquesta pèrdua de fiabilitat, es va acordar 
amb el Ministeri de Foment un Pla d’actuacions prioritàries a la RFIG per a la mi-
llora de la seguretat, fiabilitat i funcionalitat del servei de Rodalies de Catalunya 
amb una inversió de 306 M d’€ que el Mifo es comprometia a invertir en el període 
2014 - 2015. A data de 9 de maig de 2016, el grau de compliment d’aquestes inver-
sions, d’acord amb la informació de la que es disposa, és el següent: 1,6% en servei, 
37,9% en fase d’obres (execució o contractació), 46,3% en projecte i 14,3% pendent 
d’impuls.

Al mes d’abril, mitjançant l’operador Renfe Operadora, Adif va traslladar a la 
Generalitat els nous horaris que vol implantar a partir del 12 de juny de 2016 per tal 
d’adequar els horaris a la situació d’explotació actual, molt condicionada i limitada 
per les seves pròpies característiques (no millorades per la manca d’inversió), per 
limitacions temporals de velocitat (no resoltes també per falta d’inversió), i per nous 
requeriments de seguretat.

Des d’Adif s’ha plantejat de forma unilateral la implantació d’uns nous horaris 
per als serveis de Rodalies de Catalunya de competència de la Generalitat de Cata-
lunya que repercuteixen en els horaris ofertats als clients. Aquest nous horaris són 
conseqüència de les deficiències i limitacions derivades del mal estat de gestió i 
conservació de les infraestructures ferroviàries de competència de l’Administració 
General de l’Estat.

Els nous horaris proposats suposen de forma general un increment dels temps de 
viatge de totes les línies i consoliden els retards actuals, sense que s’hagi explicitat 
cap mesura o actuació concreta per a donar solució a aquesta situació i possibilitar 
una millora dels temps de trajecte als usuaris.

La causa d’aquest empitjorament dels temps de viatge que Adif vol imposar als 
usuaris de Catalunya és el mal estat de la xarxa de Rodalies i Regionals de Cata-
lunya com a conseqüència de dècades de no inversió per la millora de la xarxa de 
Catalunya. Aquesta manca d’inversió, que fins ara s’ha concretat i patit per part dels 
usuaris de Rodalies en forma d’accidents, incidents, averies i una continuada pèr-
dua de velocitat comercial i fiabilitat, ara ADIF la vol portar al límit augmentant els 
temps de viatge per la reducció de velocitat que imposarà als trens que circulin per 
xarxa de Catalunya afectant a rodalies i regionals sense l’adopció de les inversions i 
mesures correctores corresponents.

En base a l’exposat no es considera que pugui ser acceptable la modificació i 
empitjorament dels horaris dels serveis sense que aquests vagin acompanyats de la 
corresponent explicació de les mesures en execució o que es desenvoluparan les ac-
tuacions adients per redreçar aquesta situació i permetre una millora de serveis i del 
temps de viatge dels usuaris.

El Parlament insta el Govern i la Generalitat a: 
1. Que no accepti cap canvi en els horaris de Rodalies de Catalunya que empit-

jorin els temps de viatge si no es disposa del subministrament per part d’Adif de la 
informació detallada dels motius del canvi efectuat i de les mesures concretes i ca-
lendaritzades de reversió de la situació per a recuperar els temps de viatge que afec-
ten negativament als usuaris dels serveis de Rodalies de Catalunya.

2. Exigir al Govern de l’Estat la realització amb caràcter urgent de les inversions 
per desactivar les limitacions temporals de velocitat (LTV) existent en els serveis de 
Rodalies de Catalunya per garantir un servei digne als usuaris de Catalunya.

3. Exigir al Govern de l’Estat l’execució de les inversions previstes en els dife-
rents acords subscrits, en el Pla de Rodalia de Barcelona i en l’acord dels 306 M d’€, 
així com l’execució de la resta  d’actuacions demanades en els diferents fòrums 
de coordinació i seguiment d’actuacions estatals a Catalunya entre la Generalitat i 
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l’Estat. Complint amb tots els compromisos derivats del traspàs de competències a 
la Generalitat de Catalunya sobre els serveis de Rodalies de Catalunya i específica-
ment a: 

– Transferir anualment a la Generalitat de Catalunya els recursos establerts als 
acords de traspàs, necessaris per a finançar l’explotació dels serveis.

– Impulsar la formalització del contracte de gestió del servei amb l’empresa ope-
radora Renfe. 

– Formalitzar el conveni per a la participació de la Generalitat de Catalunya en 
la gestió de les estacions ferroviàries.

4. Exigir al Govern de l’Estat el traspàs de la infraestructura (vies i estacions) per 
completar el traspàs de Rodalies de Catalunya, mitjançant la segregació de la xarxa 
ferroviària d’interès general per tal que la Generalitat pugui assumir la totalitat de 
competències sobre el conjunt del sistema ferroviari de Catalunya.

Palau del Parlament, 23 de maig de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

ESMENES PRESENTADES

Reg. 28976, 28981, 29043 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 01.06.20

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 28976)

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 inversions del Govern de l’Estat i la puntualitat 
dels trens (tram. 302-00051/11).

Esmena 1, GP CSP
D’addició d’un incís a l’apartat 4
4. Exigir al Govern de l’Estat el traspàs de la infraestructura (vies i estacions), en 

aplicació de les previsions de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, per completar el 
traspàs de Rodalies de Catalunya, mitjançant la segregació de la xarxa ferroviària 
d’interès general per tal que la Generalitat pugui assumir la totalitat de competèn-
cies sobre el conjunt del sistema ferroviari de Catalunya.

Esmena 2, GP CSP
D’addició d’un nou punt
5. Exigir al Govern de l’Estat un informe de les noves limitacions temporals de 

velocitat (LTV) i altres afectacions sobre el servei, derivades de les obres d’infraes-
tructura ferroviària en marxa, especialment les vinculades a la implantació del ter-
cer fil entre Castellbisbal, Sant Vicenç de Calders, Tarragona i Vila-seca, tot evitant 
repetir nous escenaris en els que es donin incompliments d’horaris.

Esmena 3, GP CSP
D’addició d’un nou punt
6. Instar al govern de Catalunya a aprovar i posar en servei el més ràpidament 

possible un nou esquema d’explotació dels serveis ferroviaris de rodalies i regionals, 
en virtut de les seves competències, que a partir dels criteris de la integració i de 
la cadència, entre d’altres, resolgui les ineficàcies actuals, superi les mancances de 
serveis i millori la fiabilitat.
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Esmena 4, GP CSP
D’addició d’un nou punt
7. Instar al govern de Catalunya de Catalunya a fer les gestions oportunes per 

assegurar la titularitat i la gestió pública dels serveis de rodalies i regionals actuals, 
tot evitant la privatització de qualsevol tram de la xarxa, com per exemple pot suc-
ceir en el futur amb la nova llançadora ferroviària a l’aeroport del Prat en ample 
ibèric, la qual cosa suposaria limitar les sinèrgies positives entre línies previstes al 
Pla de Rodalies.

Esmena 5, GP CSP
D’addició d’un nou punt
8. Instar al govern de Catalunya a constituir l’operador ferroviària Serveis Fer-

roviaris de Catalunya.

Esmena 6, GP CSP
D’addició d’un nou punt
9. Instar el Govern de Catalunya a iniciar converses amb el Govern regional de 

la nova regió francesa, que es deriva de la fusió de les regions de Llenguadoc-Ros-
selló i Migdia Pirineus per establir, en l’exercici de les competències respectives, un 
servei regional cadenciat en l’àmbit de l’Euroregió amb pas per la línia d’alta velo-
citat, entre Girona i Perpinyà, i per la costa en la via històrica que passa per Port-
bou-Cervera, en termes similars als definits per les associacions d’usuaris d’ambdós 
costats dels Pirineus.

Esmena 7, GP CSP
D’addició d’un nou punt
10. Instar al Govern de Catalunya, a presentar una proposta, acordada amb les 

autoritat regionals franceses, per organitzar a Puigcerdà els serveis ferroviaris de la 
SNCF els actuals de Renfe i el Tren groc a partir de la constitució d’un nus ferroviari 
central a la capital ceretana.

Esmena 8, GP CSP
D’addició d’un nou punt
11. Iniciar el procés de negociació amb el MIFO perquè, mitjançant la fórmu-

la jurídica adient (cessió, traspàs, etc.) la Generalitat assumeixi la línia de la costa 
d’Hospitalet de l’Infant a Tarragona (de la mateixa manera que ha fet la Generalitat 
Valenciana amb el ferrocarril a Riba-roja de Túria per a la seva conversió a Me-
trovalència) per poder executar la conversió de l’esmentada línia en tren-tramvia.

11.1) Iniciar un procés de diàleg amb els ajuntaments afectats per a la tramitació 
de la conversió de la línia de costa en el tren-tramvia.

11.2) Demanar al MIFO la col·laboració per al manteniment del servei ferroviari 
costaner, primer amb la modificació dels passos a nivell i després amb la conversió 
a tren - tramvia, tal com i com s’ha fet amb la línia 2 de Cercanías de Cádiz (tren-
tram).

Palau del Parlament, 31 de maig de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Hortènsia Grau Juan, diputada, GP CSP 
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GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 28981)

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 les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre les inversions del Govern de l’Estat i la puntualitat dels trens (tram. 
302-00051/11).

Esmena 1, GP SOC
D’addició al punt 3
3. Exigir al Govern de l’Estat l’execució de les inversions previstes en els dife-

rents acords subscrits, en el Pla de Rodalia de Barcelona i complir les actuacions 
previstes en el període 2008-2015 i en l’acord dels 306 M d’€, així com l’execució 
de la resta d’actuacions demanades en els diferents fòrums de coordinació i segui-
ment d’actuacions estatals a Catalunya entre la Generalitat i l’Estat. Complint amb 
tots els compromisos derivats del traspàs de competències a la Generalitat de Cata-
lunya sobre els serveis de Rodalies de Catalunya i específicament a: 

– Transferir anualment a la Generalitat de Catalunya els recursos establerts als 
acords de traspàs, necessaris per a finançar l’explotació dels serveis.

– Impulsar la formalització del contracte de gestió del servei amb l’empresa ope-
radora Renfe.

– Formalitzar el conveni per a la participació de la Generalitat de Catalunya en 
la gestió de les estacions ferroviàries.

– Instar el Govern de l’Estat a la constitució, en el termini de tres mesos, d’un 
consorci integrat pel propi Estat, la Generalitat i els Ajuntaments implicats, per a la 
priorització, gestió i seguiment de les inversions compromeses.

Esmena 2, GP SOC
De modificació del punt 4
4. Establir un grup de treball amb el Govern de l’Estat, la finalitat del qual sigui 

definir, en el termini d’un any, quines línies ferroviàries de les que passen per Cata-
lunya són d’interès general, partint del criteri de que no siguin considerades d’inte-
rès general aquelles línies sobre les que circulen trens, en el que el seu origen i destí, 
es trobin dins de Catalunya. Aquest grup de treball buscarà formules de participa-
ció i implicació en la millora de la mobilitat i en la prestació del servei ferroviari en 
l’àmbit de les línies expressades.

Palau del Parlament, 30 de maig de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, diputat, GP SOC 

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 29043)

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 les inversions del Govern de l’Estat i la puntualitat dels trens 
(tram. 302-00051/11).
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Esmena 1, GP C’s
D’addició al punt 1
1. Que no accepti cap canvi en els horaris de Rodalies de Catalunya que empit-

jorin els temps de viatge si no es disposa del subministrament per part d’ADIF de 
la informació detallada dels motius del canvi efectuat i de les mesures concretes i 
calendaritzades de reversió de la situació per a recuperar els temps de viatge que 
afecten negativament als usuaris dels serveis de Rodalies de Catalunya, analitzant 
les repercussions d’aquesta decisió i informant en tot moment als viatgers de l’afec-
tació al servei i els retards previstos.

Esmena 2, GP C’s
D’addició al punt 2
2. Exigir al Govern de l’Estat la recuperació de temps de viatge competitius als 

trajectes que han vist incrementada la seva durada en els darrers anys per garantir 
un servei digne als usuaris de Catalunya. En primer lloc, mitjançant la realització 
amb caràcter urgent de les inversions per desactivar les limitacions temporals de 
velocitat (LTV) existents en els serveis de Rodalies de Catalunya, però també amb 
l’anàlisi de l’afectació generada al servei pels canvis normatius o reglamentaris re-
cents, valorant la seva efectivitat i la proporcionalitat del seu impacte i revisant, si 
és el cas, la seva aplicació per a minimitzar la repercussió negativa sobre el servei.

Esmena 3, GP C’s
De modificació del punt 3
3. Exigir al Govern de l’Estat l’execució sense més demora de les inversions pre-

vistes en l’acord dels 306 M €, així com la revisió del Pla de Rodalies de Barcelona i 
la resta d’actuacions demanades en els diferents fòrums de coordinació i seguiment, 
establint conjuntament una priorització específica d’aquestes inversions, acordant 
un pla d’inversió definit i realista per als propers cinc anys que inclogui les actua-
cions concretes del conjunt que resultin més prioritàries i la calendarització de la 
resta.

Esmena 4, GP C’s
De modificació del punt 4
4. Exigir al Govern de l’Estat el manteniment de la Xarxa Ferroviària convencio-

nal d’Interès General en unes condicions òptimes per al servei de Rodalies, revertint 
la disminució dels recursos assignats en els darrers anys al manteniment i destinant 
els mitjans materials i personals necessaris per dur a terme les tasques de vigilàn-
cia i conservació imprescindibles per reduir el número d’incidències i minimitzar la 
seva afectació al servei quan aquestes es produeixen, aconseguint una infraestruc-
tura fiable, essencial per a la prestació d’un servei ferroviari de qualitat.

Palau del Parlament, 31 de maig de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Marina Bravo Sobrino, diputada, GP C’s 
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