
PLE
DOSSIER

Sessió 27, dimarts 20 de desembre de 2016

Primera part

ORDRE DEL D IA

1. Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017. Tram. 
200-00019/11. Govern de la Generalitat. Debat i votació de les esmenes a la totalitat 
del Projecte (text presentat: BOPC 272, 3).

2. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el 21 de desembre, a les 10.00 h).

3. Situació de compatibilitat d’un diputat. Tram. 234-00150/11. Comissió de l’Estatut 
dels Diputats. Debat i votació del dictamen de la Comissió.

4. Proposta de resolució de defensa de la llibertat d’expressió i del dret d’iniciativa 
dels diputats del Parlament de Catalunya i de compromís de preservar-los per mitjà 
de tots els seus òrgans rectors. Tram. 250-00752/11. Grup Parlamentari de Junts pel 
Sí i Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat 
i votació de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 281, 26).

5. Projecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic; de 
creació de l’impost sobre el risc mediambiental de la producció, manipulació i trans-
port, custòdia i emissió d’elements radiotòxics; de l’impost sobre begudes ensucra-
des envasades; de l’impost sobre grans establiments comercials, i de l’impost sobre 
les estades en establiments turístics. Tram. 200-00020/11. Govern de la Generalitat. 
Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat (text presentat: BOPC 273, 3).

6. Projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 i de modificació de la 
Llei 23/1998, del 30 de desembre, d’estadística de Catalunya. Tram. 200-00005/11. 
Comissió d’Economia i Hisenda. Debat i votació del dictamen de la Comissió, de les 
esmenes reservades i de les esmenes subsegüents al dictamen del Consell de Ga-
ranties Estatutàries (dictamen: BOPC 248, 24; dictamen del Consell de Garanties 
Estatutàries: BOPC 284, 5).

7. Projecte de llei de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones que 
es troben en risc d’exclusió residencial. Tram. 200-00016/11. Comissió de Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge. Debat i votació del dictamen de la Comis-
sió (dictamen: BOPC 285, 56).

8. Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals. Tram. 
200-00014/11. Govern de la Generalitat. Debat de totalitat i votació de l’esmena a la 
totalitat (text presentat: BOPC 206, 5).

9. Proposició de llei de modificació de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, per a garantir 
la laïcitat. Tram. 202-00003/11. Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat de totalitat 
i votació de les esmenes a la totalitat (text presentat: BOPC 19, 3). (Posposada.)

10. Interpel·lació al Govern sobre els feminismes. Tram. 300-00107/11. Grup Parlamen-
tari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Substanciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre el dret a morir dignament. Tram. 300-00108/11. Grup 
Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Substanciació.
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12. Interpel·lació al Govern sobre la competitivitat de l’empresa catalana. Tram. 300-
00109/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

13. Interpel·lació al Govern sobre les retribucions públiques. Tram. 300-00110/11. Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

14. Interpel·lació al Govern sobre les relacions entre els governs de Catalunya i Espa-
nya. Tram. 300-00111/11. Grup Parlamentari Socialista. Substanciació.

15. Interpel·lació al Govern sobre l’Institut d’Estudis de l’Autogovern. Tram. 300-
00112/11. Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.

16. Interpel·lació al Govern sobre el transport públic i la mobilitat sostenible. Tram. 
300-00113/11. Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Substanciació.

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la manera d’aconseguir més 
equitat en la sanitat. Tram. 302-00090/11. Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 
Pot. Debat i votació.

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els sistemes d’emergències. 
Tram. 302-00092/11. Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació.

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la violència de gènere. Tram. 
302-00093/11. Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació.

20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques d’habitatge. 
Tram. 302-00094/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.

21. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el cotxe elèctric. Tram. 302-
00091/11. Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació.

22. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política internacional de la 
República Catalana. Tram. 302-00095/11. Grup Parlamentari de la Candidatura d’Uni-
tat Popular - Crida Constituent. Debat i votació.

23. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la inversió en les carreteres. 
Tram. 302-00096/11. Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i vo-
tació.

24. Proposició de llei de l’impost sobre els actius no productius de les persones ju-
rídiques. Tram. 202-00044/11. Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Grup Parlamentari 
de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat de totalitat i votació de 
les esmenes a la totalitat (text presentat: BOPC 275, 136).
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Punt 1 | Debat i votació de les esmenes a la totalitat

Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per 
al 2017
200-00019/11

ESMENES A LA TOTALITAT

Reg. 43909, 44512, 44873, 45264 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 

12.12.2016

ESMENES A LA TOTALITAT DE RETORN DEL PROJECTE DE LLEI

Esmena 1
GP de Ciutadans (1) 
A la totalitat

De retorn del Projecte de llei al Govern.

Esmena 2
GP de Catalunya Sí que es Pot (1)
A la totalitat

De retorn del Projecte de llei al Govern.

Esmena 3
GP Socialista (1)
A la totalitat

De retorn del Projecte de llei al Govern.

Esmena 4
GP del Partit Popular de Catalunya (1)
A la totalitat

De retorn del Projecte de llei al Govern.
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Punt 2 | Substanciació

Relació de preguntes a respondre oralment en el Ple

SERAN SUBSTANCIADES EL DIA 21 DE DESEMBRE DE 2016, A LES 10.00 H

Preguntes al Govern
1. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política cultural. 

Tram. 310-00154/11. Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya. Substanciació.

2. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el conflicte entre la 
Vall Fosca i Endesa. Tram. 310-00146/11. Mireia Boya e Busquet, del Grup Parla-
mentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Substanciació.

3. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els resultats educa-
tius. Tram. 310-00147/11. Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciuta-
dans. Substanciació.

4. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les activitats escolars 
i extraescolars. Tram. 310-00148/11. Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari 
de Ciutadans. Substanciació.

5. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació dels ser-
veis d’urgències hospitalàries. Tram. 310-00149/11. Albano Dante Fachin Pozzi, del 
Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Substanciació.

6. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la renda garantida 
de ciutadania. Tram. 310-00150/11. Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari 
Socialista. Substanciació.

7. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les prioritats en l’àm-
bit de la salut mental. Tram. 310-00151/11. Marta Rovira i Vergés, del Grup Parla-
mentari de Junts pel Sí. Substanciació.

8. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’estat de la trami-
tació dels ajuts a la paralització temporal de l’activitat pesquera del 2016. Tram. 
310-00152/11. Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Subs-
tanciació.

9. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els darrers resultats 
de les proves PISA. Tram. 310-00153/11. Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamen-
tari de Junts pel Sí. Substanciació.
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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. 317-00099/11. 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. 317-00103/11. 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. 317-00100/11. 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. 317-00101/11. Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari 
Socialista. Substanciació.

14. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la 
situació política. Tram. 317-00098/11. Inés Arrimadas García, del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans. Substanciació.

15. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre 
els darrers esdeveniments polítics. Tram. 317-00102/11. Jordi Turull i Negre, del 
Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Substanciació.
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Punt 3 | Debat i votació del dictamen de la Comissió

Situació de compatibilitat o d’incompatibilitat d’un diputat
234-00150/11

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ DE L’ESTATUT DELS DIPUTATS

Al Ple del Parlament
La Comissió de l’Estatut dels Diputats, en la sessió tinguda el dia 20 de desem-

bre de 2016, ha acordat d’establir el dictamen següent:
Després d’examinar les dades declarades pel diputat Sergio Santamaría Santigo-

sa relatives a les activitats professionals, laborals o empresarials que exerceix i als 
càrrecs públics que ocupa, en compliment de l’article 23.1.b del Reglament, la Co-
missió, tenint en compte la legislació aplicable en matèria d’incompatibilitats dels 
diputats, d’acord amb l’article 18.2 del Reglament, proposa al Ple la situació de com-
patibilitat del diputat Sergio Santamaría Santigosa (tram. 234-00150/11).

Palau del Parlament, 20 de desembre de 2016
La secretària en funcions de la Comissió, Maria Senserrich i Guitart; el presi-

dent de la Comissió, Jorge Soler González
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Punt 4 | Debat i votació de la Proposta i de les esmenes presentades

Proposta de resolució de defensa de la llibertat d’expressió i del dret 
d’iniciativa dels diputats del Parlament de Catalunya i de compromís 
de preservar-los per mitjà de tots els seus òrgans rectors
250-00752/11

PRESENTACIÓ: GP JS, GP CUP-CC

Reg. 44651 / Admissió a tràmit: Mesa del parlament, 07.12.2016

A la Mesa del Parlament
Jordi Turull i Negre, president del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Marta Rovi-

ra i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Mireia Boya e Busquet, 
presidenta del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Cons-
tituent, Anna Gabriel i Sabaté, portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 
165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució en defensa de la 
llibertat d’expressió i el dret d’iniciativa de les diputades i diputats del Parlament de 
Catalunya i de compromís de preservar-los a través de tots els seus òrgans rectors, per 
tal que sigui substanciada davant el Ple del Parlament, amb el text següent: 

Exposició de motius
S’ha interposat i admès una querella criminal, a instàncies de la Fiscalia General 

de l’Estat, contra la presidenta del Parlament, motivada per la votació d’una resolu-
ció aprovada pel ple del Parlament el dia 27 de juliol del 2016.

Considerant que el Parlament de Catalunya representa el poble de Catalunya, del 
qual emanen directament els seus poders, de conformitat amb l’Estatut.

Considerant que les diputades i diputats són inviolables pels vots i les opinions 
que emetin en l’exercici del seu càrrec.

Considerant que el ple del Parlament és el seu òrgan suprem i que els seus acords 
expressen legal i legítimament la voluntat del poble de Catalunya.

Considerant que la prerrogativa de la inviolabilitat de les diputades i els diputats 
garanteix, a través de la llibertat d’expressió dels parlamentaris, la lliure formació 
de la voluntat de la cambra en la seva funció essencial de representar el poble de 
Catalunya.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Junts pel Sí presenta la següent: 

Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya remarca que l’ordenament jurídic no permet atri-

buir a la presidència del Parlament l’obligació de coartar o impedir a les diputades i 
diputats la lliure manifestació de les seues opinions o l’emissió del seu vot.

2. El Parlament de Catalunya assenyala que la imputació a la presidència del 
Parlament de responsabilitat penal pels vots i les opinions emeses pels diputats i 
diputades, pels acords adoptats pels òrgans de la cambra, o per qualsevol actuació 
parlamentària, vulnera de manera flagrant la inviolabilitat parlamentària.

3. El Parlament de Catalunya adverteix que la criminalització de l’activitat par-
lamentària de la cambra, en tant que legítima representant de la voluntat popular, 
suposa un greu risc per a la democràcia.

4. El Parlament de Catalunya reitera que la llibertat d’expressió i el dret d’ini-
ciativa de les diputades i diputats en l’exercici de la seva activitat parlamentària no 
poden ser vulnerats, i expressa el compromís de preservar-los a través de tots els 
seus òrgans rectors.

Palau del Parlament, 5 de desembre de 2016
Jordi Turull i Negre, president; Marta Rovira i Vergés, portaveu, GP JS. Mireia 

Boya e Busquet, presidenta; Anna Gabriel i Sabaté, portaveu, GP CUP-CC 
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 45921; 45993 / Admissió a tràmit: Mesa del parlament, 20.12.2016

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 45921)

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

amb el que estableix l’article 164 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Proposta de resolució de defensa de la llibertat d’expressió i del dret 
d’iniciativa dels diputats del Parlament de Catalunya i de compromís de preser-
var-los per mitjà de tots els seus òrgans rectors (tram. 250-00752/11).

Esmena 1
GP de Ciutadans
De modificació de la proposta de resolució, que quedaria redactada de la 
següent manera: 

Proposta de resolució 
El Parlament de Catalunya
1. Condemna, com a mostra del seu compromís amb els drets i llibertats de tots 

els ciutadans que representa, qualsevol iniciativa per saltar-se les lleis democràti-
ques i la separació de poders que s’hagi produït al Parlament de Catalunya en con-
tra del deure de tots els polítics de respectar-les i garantir-les.

2. Remarca, com a garantia de la llibertat i la igualtat de tots els ciutadans, que 
tots els grups parlamentaris, diputats o poders polítics i institucions són iguals da-
vant la llei, i estan subjectes a les lleis democràtiques vigents actualment.

3. Assenyala la importància que tots els seus grups parlamentaris i diputats, com 
a representats públics de la ciutadania, respectin les lleis vigents per garantir la re-
presentació democràtica dels ciutadans que els han escollit.

4. Declara que els polítics no poden gaudir de privilegis injustificats respecte a 
la resta dels ciutadans ni d’impunitat davant la llei per les seves responsabilitats 
públiques i, en conseqüència, han de respectar la separació de poders i la garantia 
dels drets i llibertats de tots els ciutadans que exerceix el Tribunal Constitucional.

Palau del Parlament, 13 de desembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP C’s

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 45993)

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

Pot, d’acord amb el que estableix l’article 164 del Reglament del Parlament, presenta 
les següents esmenes a la Proposta de resolució de defensa de la llibertat d’expressió 
i del dret d’iniciativa dels diputats del Parlament de Catalunya i de compromís de 
preservar-los per mitjà de tots els seus òrgans rectors (250-00752/11).

Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació de tot el text, que resta redactada de la següent manera: 

1. El Parlament de Catalunya es referma en la defensa del dret dels diputats i 
diputades de debatre, defensar llurs posicions i emetre el seu vot sobre totes aquells 
qüestions que els siguin sotmeses, així com d’endegar aquelles iniciatives polítiques 
que considerin oportunes, sense altre límit que les normes democràtiques, el respec-
te de la decisió majoritària i la garantia dels drets de les minories.
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2. El Parlament de Catalunya recorda que el propi Tribunal Constitucional ha 
reconegut que la Constitució no és un marc militant ni inamovible, car en el seu si 
caben totes les expressions polítiques, des de les reformistes fins aquelles que prete-
nen una ruptura democràtica amb l’actual ordenament jurídic.

3. El Parlament de Catalunya recorda el dret i alhora l’obligació que tenen els 
òrgans de la Cambra, i en especial la Mesa del Parlament i la seva Presidenta, de 
garantir l’exercici d’aquests drets dels diputats i diputades i que formen part del «ius 
oficium» dels parlamentaris, tal com han recordat reiteradament els informes dels 
serveis jurídics del Parlament.

4. El Parlament de Catalunya rebutja un cop més els intents de judicialitzar con-
flictes de naturalesa política i que, per tant, només poden trobar solució en el domini 
de la política. Val a dir, a través del diàleg, la negociació i el conflicte democràtic en 
les seves diferents expressions, amb l’objectiu d’assolir un pacte o l’acord definitiu.

5. En aquest sentit, el Parlament de Catalunya considera que la imputació pe-
nal de la seva Presidenta suposa una greu alteració de la vida parlamentària - i un 
fet sense precedents en l’entorn dels països de la Unió Europea i de les democràcies 
consolidades–, en qüestionar el principi d’inviolabilitat que empara l’actuació dels 
membres del Parlament en el legítim exercici de les seves funcions. El Parlament de 
Catalunya manifesta, per tant, la seva plena solidaritat amb la Presidenta Carme 
Forcadell.

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu GP CSP
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Punt 5 | Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat

Projecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del 
sector públic; de creació de l’impost sobre el risc mediambiental de 
la producció, manipulació i transport, custòdia i emissió d’elements 
radiotòxics; de l’impost sobre begudes ensucrades envasades; de 
l’impost sobre grans establiments comercials, i de l’impost sobre les 
estades en establiments turístics
200-00020/11

TEXT PRESENTAT

Reg. 43838 / Admissió a tràmit: Mesa del parlament, 29.11.2016

El text del Projecte de llei ha estat publicat en el BOPC 273, pàgina 3, del 29 de no-
vembre de 2016.

ESMENES A LA TOTALITAT

Reg. 43910; 44526; 44872; 44895 / Admissió a tràmit: presidència del parlament, 

12.12.2016

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 43910)

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

amb el que estableixen els articles 113 i següents del Reglament del Parlament, pre-
senta la següent esmena al Projecte de llei de mesures fiscals, administratives, finan-
ceres i del sector públic (tram. 200-00020/11).

Esmena 1
A la totalitat
GP de Ciutadans

De retorn al Govern.

Palau del Parlament, 30 de novembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP C’s

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 44526)

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

es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 113 i següents del Reglament del 
Parlament, presenta la següent esmena al Projecte de llei de mesures fiscals, admi-
nistratives, financeres i del sector públic (tram. 200-00020/11).

Esmena 1
A la totalitat
GP de Catalunya Sí que es Pot

De retorn al Govern.

Palau del Parlament, 30 de novembre de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu GP CSP
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GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 44872)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 

el que estableixen els articles 113 i següents del Reglament del Parlament, presenta 
la següent esmena al Projecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres 
i del sector públic (tram. 200-00020/11).

Esmena 1
A la totalitat
GP Socialista

De retorn al Govern.

Palau del Parlament, 7 de desembre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 44895)

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popu-

lar de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 113 i següents del Re-
glament del Parlament, presenta la següent esmena al Projecte de llei de mesures 
fiscals, administratives, financeres i del sector públic; de creació de l’impost sobre 
el risc mediambiental de la producció, manipulació i transport, custòdia i emissió 
d’elements radiotòxics; de l’impost sobre begudes ensucrades envasades; de l’impost 
sobre grans establiments comercials, i de l’impost sobre les estades en establiments 
turístics (tram. 200-00020/11).

Esmena 1
A la totalitat
GP del Partit Popular de Catalunya

De retorn al Govern.

Palau del Parlament, 7 de desembre de 2016
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu GP PPC
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Punt 6 | Debat i votació del dictamen de la Comissió, de les esmenes 
reservades i de les esmenes subsegüents al dictamen del Consell de 
Garanties Estatutàries 

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

TEXT PRESENTAT

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

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

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D’ECONOMIA I HISENDA

El Dictamen de la Comissió i les esmenes reservades per a defensar en el Ple han 
estat publicats en el BOPC 248, pàgina 11, del 31 d’octubre de 2016.

DICTAMEN DEL CONSELL DE GARANTIES ESTATUTÀRIES

Reg. 44908 / Coneixement: Mesa del parlament, 13.12.2016

El Dictamen del Consell de Garanties Estatutàries ha estat publicat en el BOPC 
284, pàgina 5, del 13 de desembre de 2016.

ESMENES SUBSEGÜENTS AL DICTAMEN DEL CONSELL DE GARANTIES 

ESTATUTÀRIES

Reg. 45902 / Admissió a tràmit: Mesa del parlament, 20.12.2016

A la Mesa del Parlament
Els grups sotasignants, d’acord amb el que estableix l’article 120 del Reglament 

del Parlament, presenten la següent esmena, subsegüent al dictamen del Consell de 
Garanties Estatutàries amb relació al Projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 
2017-2020 i de modificació de la Llei 23/1998, del 30 de desembre, d’estadística de 
Catalunya (tram. 200-00005/11).

Esmena 1
De supressió al punt 2 de l’article 12

Article 12. Programes anuals d’actuació estadística
1. El Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 s’executa per mitjà dels programes 

anuals d’actuació estadística.
2. Els programes anuals d’actuació estadística estableixen la descripció tècnica de 

les actuacions estadístiques que s’han de dur a terme, en compliment dels objectius 
i els preceptes d’aquesta llei, durant l’any que abasten. En les fitxes descriptives de 
les actuacions estadístiques s’han de fixar, sempre que sigui possible, els organismes 
responsables i col·laboradors de l’actuació, una ressenya descriptiva de l’actuació, les 
principals variables sobre les quals cal obtenir resultats, els fitxers i registres admi-
nistratius i estadístics als quals cal accedir per a la producció de l’estadística i un ca-
lendari precís de difusió de resultats.

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2016
Marta Rovira i Vergés, GP JS; Carlos Carrizosa Torres, GP C’s; Eva Granados 

Galiano, GP SOC; Joan Coscubiela Conesa, GP CSP; Alejandro Fernández Álva-
rez, GP PPC; Anna Gabriel i Sabaté, GP CUP-CC, portaveus
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Punt 8 | Debat de totalitat i votació de l’esmena a la totalitat 

Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes  
i continentals
200-00014/11

TEXT PRESENTAT

Reg. 34397 / Admissió a tràmit: Mesa del parlament, 06.09.2016

El text del Projecte de llei ha estat publicat en el BOPC 206, pàgina 5, del 8 de se-
tembre de 2016.

ESMENES A LA TOTALITAT

Reg. 38921 / Admissió a tràmit: Mesa del parlament, 25.10.2016

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 38921)

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

amb el que estableixen els articles 113 i següents del Reglament del Parlament, pre-
senta la següent esmena al Projecte de llei de ports i de transport en aigües maríti-
mes i continentals (tram. 200-00014/11).

Esmena 1
A la totalitat
GP de Ciutadans

De retorn al Govern.

Palau del Parlament, 19 d’octubre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP C’s



plE 27
20 de desembre de 2016

11 Dossier

Punt 9 | Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat 

Proposició de llei de modificació de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, 
d’educació, per a garantir la laïcitat
202-00003/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 884 / Admissió a tràmit: Mesa del parlament, 09.12.2015 

El text de la Proposició de llei ha estat publicat en el BOPC 19, pàgina 3, de l’11 de 
desembre de 2015.

ESMENES A LA TOTALITAT

Reg. 12122; 12168 / Admissió a tràmit: Mesa del parlament, 08.03.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 12122)

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

amb el que estableixen els articles 113 i següents del Reglament del Parlament, pre-
senta la següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
12/2009, del 10 de juliol, d’educació, per a garantir la laïcitat (tram. 202-00003/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
A la totalitat 

De retorn de la proposició de llei

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

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 12168)

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 Regla-
ment del Parlament, presenta la següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, per a garantir la laï-
citat (tram. 202-00003/11).

Esmena 1
GP del Partit Popular de Catalunya
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 1 de març de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu GP PPC
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Punt 17 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la manera 
d’aconseguir més equitat en la sanitat
302-00090/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 44426 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.12.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Àngels Martínez Castells, diputada del Grup 

Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 
del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·
lació al Govern sobre la manera d’aconseguir més equitat en la sanitat (tram. 300·
00104/11).

Moció
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a adoptar les iniciatives legislatives 

necessàries per la presentació davant del Congrés de Diputats d’una Proposició de 
Llei que permeti: 

a) Reformar l’article 394 de la llei d’Enjudiciament Civil per a eliminar la impo·
sició dels costos judicials a les víctimes d’accidents mèdics 

b) Modificar art 1.968, numero 2 del Codi Civil espanyol pel que fa al termini de 
prescripció legal de les accions judicials empreses per víctimes d’accidents mèdics. 
Establint un termini de tres anys en consonància amb el que regula el Codi Civil 
de Català.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a prendre les iniciatives necessà·
ries per promoure, en el marc de la col·laboració institucional, que el Tribunal Supe·
rior de Justícia de Catalunya emeti la recomanació d’aplicar el termini de prescrip·
ció de tres anys previst en el Codi Civil Català per les accions judicials instades per 
víctimes d’accidents mèdics.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a promoure els espais de col·labo·
ració, cooperació i suport entre les diferents administracions públiques per tal de 
què les víctimes dels accidents sanitaris siguin equiparades, en tant que drets i as·
sistència rebuda, a les víctimes d’accidents d’altres tipus.

Palau del Parlament, 01 de desembre de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Àngels Martínez Castells, diputada, GP CSP 
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 45897, 46282, 46316, 46323 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 

20.12.2016

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 45897)

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta del Grup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular · Crida Constituent, 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 manera d’aconseguir més equitat en la sanitat (tram. 
302·00090/11).

Esmena 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a adoptar les iniciatives legislatives 
necessàries per la presentació davant del Congrés de Diputats d’una Proposició de 
Llei que permeti: 

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta GP CUP·CC

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 46282)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup 

Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la manera d’aconseguir més equitat en la sanitat (tram. 302·00090/11).

Esmena 1
GP Socialista
D’addició d’un nou punt 4

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a crear una comissió d’estudi per 
l’elaboració de protocols encaminats a cercar i promoure instruments de mediació 
o conciliació en relació al accidents en la pràctica mèdica, per tal d’evitar la judi-
cialització del conflicte, així com els possibles canvis normatius que fossin necessa-
ris. Aquesta comissió estarà integrada per representants dels Col·legis de Metges, 
del Departament de Salut, el Departament de Justícia i les associacions de víctimes 
d’accidents mèdics.

Palau del Parlament, 14 de desembre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert; diputada, GP SOC 

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 46316)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, María Francisca Valle Fuentes, diputada del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Re·
glament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre la manera d’aconseguir més equitat en la sanitat (tram. 
302·00090/11).
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Esmena 1
GP de Ciutadans
De modificació del punt 1 que quedaria redactat de la següent manera

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Iniciar un procés d’avaluació del conjunt de l’ordenament jurídic als efectes 

de determinar les possibles causes que poguessin estar impedint l’absoluta i íntegra 
reparació de les víctimes de qualsevol tipus de responsabilitat contractual y extra-
contractual.

2. Elaborar les recomanacions necessàries per eliminar les possibles causes de-
tectades.

Esmena 2
GP de Ciutadans
De modificació del punt 2 que quedaria redactat de la següent manera

2. El Parlament: 
(a) reconeix els principis de separació de poders i lleialtat institucional i respec-

te l’aplicació i la interpretació del dret aplicable que fan els jutges i magistrats en 
l’exercici de les seves funcions 

(b) insta el Govern a promoure el coneixement del dret civil de Catalunya per 
part de tots els operadors jurídics. 

Palau del Parlament, 20 de desembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; María Francisca Valle Fuentes, diputada, GP C’s 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 46323)

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, 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 manera d’aconseguir més 
equitat en la sanitat (tram. 302·00090/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
De modificació i d’addició de dos nous apartats al punt 1

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a adoptar les iniciatives legislatives 
necessàries per la presentació davant del Congrés de Diputats d’una Proposició de 
Llei que permeti: 

a) Reformar l’article 394 de la llei d’Enjudiciament Civil per a eliminar la impo·
sició dels costos judicials a les víctimes d’accidents mèdics.

b) Reformar l’article 139 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Ju-
risdicció Contenciosa-administrativa. En tot cas, la reforma no haurà de posar en 
risc els principis d’equitat, d’igualtat de les parts o de tutela judicial efectiva, ni su-
posar una discriminació cap a altres col·lectius, com per exemple els promotors de 
litigis contra entitats bancàries per qüestions relacionades amb execucions hipote-
càries.

c) Modificar art 1.968, numero 2 del Codi Civil espanyol pel que fa al termini de 
prescripció legal de les accions judicials empreses per víctimes d’accidents mèdics. 
Establint un termini de tres anys en consonància amb el que regula el Codi Civil 
de Català.

d) Modificar l’article 67.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment ad-
ministratiu comú de les administracions públiques per tal de fixar en tres anys el ter-
mini de prescripció per a les reclamacions de responsabilitat contra l’Administració.
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Esmena 2
GP de Junts pel Sí
De modificació de l’apartat 2

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a prendre les iniciatives necessà·
ries per tal que s’apliqui el termini de prescripció de tres anys previst en el Codi Ci·
vil Català per les accions judicials instades per víctimes d’accidents mèdics.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí
D’addició d’un nou apartat

El Parlament insta el Govern de la Generalitat a potenciar els diversos mecanis-
mes de mediació i altres de resolució alternativa de conflictes per tal de garantir al 
màxim nivell possible els drets dels pacients víctimes d’accidents mèdics.

Palau del Parlament, 20 de desembre de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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Punt 18 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els sistemes 
d’emergències
302-00092/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 44459 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.12.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Carles Castillo Rosique, diputat del Grup Par·

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern so·
bre els sistemes d’emergències (tram. 300·00102/11).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 

Sobre la consideració del treball dels diferents serveis d’atenció telefònica d’emer-
gència

1. Considerar els diferents números d’emergències existents (112, 061, 092...) 
com un únic sistema d’emergència i, concebre en tot cas, aquesta atenció telefònica, 
com un servei d’atenció a l’emergència, essent reconegut expressament com a tal per 
part de la Generalitat.

2. Especificar als plecs de clàusules que es redactin a partir d’ara pel concurs de 
qualsevol servei telefònic d’emergències (112, 061...): 

– que els i les treballadores estan prestant un servei d’emergències, i per aques·
ta raó, han de tenir la formació i la consideració laboral específica per prestar de la 
millor manera possible el servei públic que se’ls encomana.

– que les relacions laborals amb l’empresa que resulti adjudicatària del servei, i 
per tant, les condicions laborals, socials i econòmiques dels treballadors de les em·
preses contractades o subcontractades seran igual a les del personal que presti les 
mateixes funcions i tasques.

– que les empreses que es presentin amb la intenció de gestionar el servei han de 
tenir experiència específica en la gestió d’emergències.

Sobre la prestació del servei
3. Estudiar en un termini màxim de 2 mesos, per part del Centre d’Atenció i Ges·

tió de Trucades d’Urgència 112·Catalunya, els problemes que es donen per mals en·
tesos deguts a manca de coneixement exhaustiu del territori, i presentar al Parlament 
possibles solucions basades en la descentralització i el principi de subsidiarietat.

4. Treballar especialment per part del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 
d’Urgència 112·Catalunya la implicació del món municipal en la gestió a Catalunya 
de les trucades d’emergència, de forma que a mig termini (màxim de dos anys), es 
pugui retirar el 092, per trucar a les policies locals, centralitzant també aquestes 
trucades en el 112.

5. Treballar per la desaparició del 061 com a número d’emergències mèdiques, 
tendint gradualment cap a la seva integració en el 112.

6. Per garantir la desaparició del 092 sota criteris d’eficàcia i eficiència, impli·
car·se a totes les organitzacions municipalistes, i establir criteris transparents i pú·
blics de derivació de les trucades a les policies locals en un protocol signat entre la 
Generalitat i aquestes.

7. Tornar a fomentar una participació més activa dels municipis en la implanta·
ció i funcionament del 112, a través de la signatura de convenis amb ells sobre els 
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temes que els afectin, i que puguin ajudar a una major centralització de les trucades 
d’emergències en el 112.

8. En un termini de 6 mesos, contractar la realització d’una auditoria externa 
de funcionament del servei 112, amb tots els temps de resposta, des de que entra la 
trucada, fins que el recurs mobilitzat arriba al lloc, si s’escau, o almenys fins que 
s’hagi solucionat el problema, i facilitarà als diferents grups parlamentaris tots els 
informes i dades que surtin de la mateixa.

9. En un termini de 6 mesos, presentar un estudi de viabilitat d’un segon centre 
d’emergència, a la ciutat de Barcelona, perquè és necessari, i perquè fa molts anys 
es va iniciar la cessió dels corresponents terrenys per part de l’Ajuntament a la Ge·
neralitat, i el projecte resta a l’oblit des de llavors.

Palau del Parlament, 1 de desembre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Carles Castillo Rosique, diputat, GP SOC 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 45892, 46299, 46311, 46314 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 

20.12.2016

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 45892)

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

Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular · Crida Constituent, d’acord amb 
el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents es·
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els sistemes d’emer·
gències (tram. 302·00092/11).

Esmena 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou article 1 bis

1 bis. Que es disposin els passos necessaris per a que el Govern, en un termini 
màxim de 2 anys, recuperi la gestió pública del serveis d’emergències sota un sol 
organisme que els gestioni de forma unificada mantenint tots els llocs de treball 
existents.

Esmena 2
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació de l’article 2

2. Especificar als plecs de clàusules que es redactin a partir d’ara pel concurs 
de qualsevol servei telefònic d’emergències (112, 061...) mentre no siguin de gestió 
pública: 

– que els i les treballadores estan prestant un servei d’emergències, i per aquesta 
raó, han de tenir la formació i la consideració laboral específica d’emergències per 
prestar de la millor manera possible el servei públic que se’ls encomana i que no 
vagi a càrrec de les empreses sinó de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

– que les relacions laborals amb l’empresa que resulti adjudicatària del servei, i 
per tant, les condicions laborals, socials i econòmiques dels treballadors de les em·
preses contractades o subcontractades no seran sota el conveni del telemàrqueting 
sinó com el conveni que disposa el SEM.
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– que les empreses que es presentin amb la intenció de gestionar el servei han de 
tenir experiència específica en la gestió d’emergències i que no operin exclusivament 
en criteris de productivitat.

Esmena 3
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació de l’article 6

6. Per garantir la correcte territorialització de l’organisme de gestió pública de 
les emergències, implicar a totes les corporacions locals.

Esmena 4
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació de l’article 9

9. En un termini de 6 mesos, presentar un estudi de viabilitat d’un organisme 
públic de gestió de les emergències territorialitzat i que contempli un segon centre 
d’emergència, a la ciutat de Barcelona.

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Mireia Vehí i Cantenys, diputada, GP CUP·CC 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 46299)

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 se·
güents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els siste·
mes d’emergències (tram. 302·00092/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
De modificació i supressió al punt 1

1. Considerar els diferents números d’emergències existents (112, 061, 092...) 
com un únic sistema d’emergència i, concebre en tot cas, aquesta atenció telefònica, 
com un servei d’atenció a l’emergència, essent reconegut expressament com a tal per 
part de totes les administracions implicades.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí
De modificació i addició al punt 2

2. Especificar als plecs de clàusules que es redactin a partir d’ara per als proce-
diments de contractació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu 
sector públic de qualsevol servei telefònic d’emergències: 

– que els i les treballadores estan prestant un servei d’emergències, i per aques·
ta raó, han de tenir la formació i la consideració laboral específica per prestar de la 
millor manera possible el servei públic que se’ls encomana.

– que les relacions laborals amb l’empresa que resulti adjudicatària del servei, i 
per tant, les condicions laborals, socials i econòmiques dels treballadors de les em·
preses contractades o subcontractades seran igual a les del personal amb aquesta 
condició que presti les mateixes funcions i tasques.

– que les empreses que es presentin amb la intenció de gestionar el servei han 
de tenir experiència específica en la gestió d’emergències o serveis d’atenció perma-
nents assimilables.
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Esmena 3
GP de Junts pel Sí
De modificació i supressió al punt 3

3. Estudiar en un termini màxim de 2 mesos, per part del Centre d’Atenció i Ges·
tió de Trucades d’Urgència 112·Catalunya les qüestions relatives a l’actualització de 
la cartografia del seu sistema i presentar al Parlament possibles solucions i accions 
de millora.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí
De modificació i supressió al punt 4

4. Treballar especialment per part de les diferents Administracions la implicació 
del món municipal en la gestió a Catalunya de les trucades d’emergència, de forma 
que a mig termini (màxim de dos anys), es pugui retirar el 092, per trucar a les po·
licies locals, centralitzant també aquestes trucades en el 112.

Esmena 5
GP de Junts pel Sí
De modificació al punt 5

5. Treballar per la consolidació del 061 com a número d’atenció sanitària no 
presencial (per a consultes, consells, tràmits mèdics de CatSalut, etc.), tendint gra·
dualment cap a l’assumpció per part del 112 de la totalitat de les trucades de la ciu-
tadania relatives a les emergències mèdiques.

Esmena 6
GP de Junts pel Sí
De modificació al punt 6

6. Per garantir l’atenció de les emergències en l’àmbit local, implicar a totes les 
organitzacions municipalistes, i establir criteris tècnics de derivació de les trucades 
a les policies locals en protocols signats a aquest efecte entre les parts.

Esmena 7
GP de Junts pel Sí
De modificació al punt 7

7. Fomentar una participació més activa dels municipis en la implantació i fun·
cionament del 112, a través de la signatura de convenis amb ells sobre els temes del 
seu àmbit, i que puguin ajudar a una major centralització de les trucades d’emergèn·
cies en el 112.

Esmena 8
GP de Junts pel Sí
De modificació i addició al punt 8

8. Realitzar almenys una auditoria externa anual de funcionament del servei 112, 
i facilitar als diferents grups parlamentaris a través de la Comissió d’Interior tots els 
informes i dades que surtin de la mateixa.

Esmena 9
GP de Junts pel Sí
De modificació al punt 9

9. Abans que finalitzi l’any 2017, elaborar conjuntament amb l’Ajuntament Bar-
celona un estudi de viabilitat per a una nova ubicació de la Sala Conjunta de Co-
mandament (SCC) a la ciutat de Barcelona.

Palau del Parlament, 20 de desembre de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 46311)

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Joan Giner Miguélez, diputat 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 els sistemes d’emergències (tram. 302·00092/11).

Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició en l’apartat 2

«– que les empreses que es presentin amb la intenció de gestionar el servei han 
de tenir experiència específica en la gestió d’emergències. En el seu defecte, les em-
preses d’economia social, com ara les cooperatives de treballadors se’ls valorarà 
l’experiència dels integrants d’aquesta en les tasques del servei.

– Valorà positivament en el plec de condicions les empreses d’economia social, 
com les cooperatives de treballadors i la vinculació dels seus integrants al servei.»

Palau del Parlament, 20 de desembre de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Joan Giner Miguélez, diputat, GP CSP 

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 46314)

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 els sistemes d’emergències (tram. 302·00092/11).

Esmena 1
GP de Ciutadans
De modificació del punt 9, que resta redactat de la següent manera

9. Elaborar, en el primer semestre de 2017, el projecte de construcció d’un nou 
centre de gestió d’emergències a la ciutat de Barcelona, que reuneixi unes millors 
condicions operatives que l’actual centre ubicat a l’Hospitalet de Llobregat, en be-
nefici de la salut laboral i de l’eficàcia i l’eficiència d’aquest servei essencial.

Esmena 2
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt

10. Elaborar, abans del 15 de març de 2017 un estudi detallat sobre la prestació 
i gestió del servei d’atenció i gestió a càrrec del Centre d’Atenció i Gestió de Truca-
des d’Urgència 113-Catalunya, que inclogui la comparativa quantitativament i qua-
litativa amb la prestació i gestió d’aquest servei per part d’altres administracions 
autonòmiques espanyoles.

Palau del Parlament, 20 de desembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Matías Alonso Ruiz, diputat, GP C’s
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Punt 19 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la violència de 
gènere
302-00093/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 44460 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.12.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Par·

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern so·
bre la violència de gènere (tram. 300·00100/11).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Crear i liderar un Pacte Català contra la Violència Masclista, format per re·

presentants de totes les entitats, associacions, sindicats, partits polítics i moviments 
socials.

2. Supervisar des del Departament de la Presidència la coordinació interdeparta·
mental, especialment amb el Departament d’Ensenyament.

3. Crear un paquet de mesures de formació en igualtat i un protocol a tots els 
centres educatius, enfocats al personal docent, personal extern i a l’alumnat, a través 
d’una matèria específica d’educació sexual·afectiva en igualtat al llarg de les diver·
ses etapes educatives, que garanteixi un mínim d’hores cada any amb una destinació 
de recursos específics. La formació ha de tenir per objectius empoderar els joves per 
garantir l’autonomia i treballar conjuntament amb els joves, nois i noies per adquirir 
noves pautes sobre els models de relació entre homes i dones, transformar els ima·
ginaris socials i apostar per les relacions de parella igualitàries.

4. Dissenyar, des del Departament de Justícia, un Pla de formació obligatori es·
pecífic en matèria de violència masclista amb la finalitat d’instruir al personal en 
la identificació de les diferents formes de violència de gènere i que sigui necessària 
acreditar per accedir als llocs de treball relacionats amb la violència masclista.

5. Augmentar la partida pressupostària per desplegar els 53 articles vigents de la 
llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes garantint que els 
jutjats de Violència sobre la Dona (VIDO) puguin comptar amb els recursos neces·
saris.

6. Garantir que el Departament de Justícia no redueixi el nombre de jutjats de 
Violència sobre la Dona (VIDO).

Palau del Parlament, 1 de desembre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Marta Moreta Rovira, diputada, GP SOC 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 45891, 46284, 46317, 46324 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 

20.12.2016

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 45891)

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Anna Gabriel i Sabaté, portaveu del Grup 

Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular · Crida Constituent, d’acord amb 
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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 violència de 
gènere (tram. 302·00093/11).

Esmena 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou article 1 bis

1 bis. Que els objectius del Pacte siguin vetllar pel compliment de la Resolució 
306/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’orientació política general del Govern, 
tram. 255-00002/11.

a) Garantir la dotació pressupostària necessària per a combatre la violència de 
gènere a tots els nivells institucionals, que cobreixi l’augment de places en centres 
d’acollida amb una atenció integral d’assistència sanitària, terapèutica, psicològica 
i d’inserció sociolaboral.

b) Augmentar el nombre d’agents de Mossos d’Esquadra destinats a casos de 
maltractaments.

c) Augmentar els programes d’atenció i tractament a famílies víctimes de violèn-
cia domèstica i maltractaments a menors vetllant per l’efectiva tutela de la Genera-
litat, incrementant els recursos i potenciant la col·laboració amb associacions.

d) Reforçar la formació especialitzada als professionals i funcionaris afectats per 
la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

e) Crear un protocol d’actuació per a les persones que siguin testimoni de violèn-
cia de gènere o de violència intrafamiliar.

f) Establir protocols específics per a l’atenció integral a les víctimes que han reti-
rat la denúncia per violència de gènere, o estan en situacions de risc, i assegurar la 
garantia habitacional no supeditada a la denúncia en casos de risc.

g) Impulsar mesures que garanteixin l’accés prioritari i continu dels serveis pú-
blics i apostar per la intervenció ràpida i individualitzada amb plans específics per 
a cada cas.

h) Reforçar les campanyes de sensibilització contra la violència de gènere i en-
fortir la detecció i el suport a les víctimes i llurs fills menors, i totes les víctimes cone-
gudes com a «víctimes invisibles» de la violència de gènere.

i) El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar el creixement de la xar-
xa de cases i pisos pont per a dones que hagin estat víctimes de violència masclista, 
i també subvencionar les entitats que ofereixin places d’acolliment residencial desti-
nades a cobrir la demanda creixent d’aquest tipus de serveis.

j) Dur a terme una campanya institucional de sensibilització contra les agres-
sions sexuals i els assetjaments masclistes. L’objectiu d’aquesta campanya, treballa-
da juntament amb una representació d’entitats i grups feministes, ha d’ésser eradi-
car la violència i l’assetjament en espais públics i d’oci, i, alhora, el de sensibilitzar 
la població jove sobre les relacions abusives.

k) Elaborar protocols de resposta institucional a les agressions sexistes i els as-
setjaments, entesos com a formes de violència masclista, als centres educatius i els 
espais públics i d’oci.

l) Garantir formació específica en els àmbits de la salut, l’educació i el sistema 
judicial.

m) Augmentar el pressupost per al Pla de seguretat i atenció a les víctimes de vio-
lència masclista per a dur a terme plans interdepartamentals.

n) Donar a conèixer a tots els hospitals i centres de salut el Document operatiu 
de violència sexual, contingut en el Protocol per a l’abordatge de la violència mas-
clista en l’àmbit de la salut a Catalunya, del desembre del 2010, fer que sigui de 
compliment obligat i vetllar perquè s’apliqui a tot el territori.

o) Establir una figura d’acompanyament psicològic a la víctima d’agressió sexual 
des del primer moment.
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p) Fer campanyes sobre les agressions sexuals a dones i sobre la manera com cal 
actuar i on cal anar si es produeixen.

q) Formar de manera específica el personal de la salut, de les comissaries, dels 
jutjats, dels serveis socials i dels centres educatius perquè sàpiguen com atendre les 
víctimes i puguin evitar-ne la revictimització.

r) Introduir de manera sistemàtica l’educació afectiva i sexual a les escoles i els 
instituts.

Esmena 2
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou article 1 ter

1 ter. Que les mesures i recursos que es reivindiquin al Pacte català incloguin 
tant la violència exercida en l’àmbit de la parella, com les agressions sexuals al car-
rer, l’assetjament sexual i per raó de sexe i identitat sexual en l’àmbit laboral i edu-
catiu, la tracta amb finalitats d’explotació sexual i laboral de les dones i nenes i tot 
tipus de violències masclistes.

Esmena 3
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació del punt 3

3. Crear un paquet de mesures de formació en igualtat i un protocol d’obligat 
compliment per a tots els centres educatius –públics, concertats o privats–, enfocats 
al personal docent, personal extern i a l’alumnat, que introdueixi la perspectiva de 
gènere de manera transversal en els centres, tant en els espais formals com ens els 
espais informals. La creació d’una matèria específica d’educació sexual-afectiva en 
igualtat al llarg de les diverses etapes educatives té per objecte empoderar a les jo-
ves per garantir l’autonomia i per tal que es puguin adquirir pautes sobre models de 
relació no sexistes entre homes i dones, transformar els imaginaris socials i apostar 
per relacions igualitàries.

Esmena 4
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’uns nous punts a l’article 4

4. Dissenyar, des del Departament de Justícia, un Pla de formació obligatori es·
pecífic en matèria de violència masclista amb la finalitat d’instruir al personal en 
la identificació de les diferents formes de violència de gènere i que sigui necessària 
acreditar per accedir als llocs de treball relacionats amb la violència masclista.

4.1 Dissenyar, des del Departament de Justícia, i amb l’assessorament explícit 
i vinculant dels col·lectius feministes que treballen en xarxa en el marc del combat 
contra la violència masclista.

4.2 Que es desenvolupi i implementi el Conveni d’Istambul i em compliment de 
les recomanacions de la CEDAW.

Esmena 5
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou paràgraf a l’article 6

6. Garantir que el Departament de Justícia no redueixi el nombre de jutjats de 
Violència sobre la Dona (VIDO).

Tenint en compte que Catalunya continua a la cua de l’Estat en emissió d’ordres 
de protecció de dones víctimes de violència de gènere i que els jutjats catalans són 
els que dicten menys ordres de protecció respecte a les sol·licituds que reben –De 
les 1.182 peticions rebudes durant el segon trimestre de l’any actual, només se’n van 
adoptar el 40%, mentre que la mitjana espanyola se situa en el 59%. Pel que fa a les 
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ordres d’allunyament, els jutjats de Catalunya van rebre 138 peticions, i en van dic-
taminar el 57% de les sol·licitades, mentre que la mitjana estatal és del 75%.

a) Garantir un servei eficient que pugui recollir de les queixes de les dones que 
no han rebut un tracte adequat en algun moment del procés legal.

b) Analitzar en profunditat per quins motius a Catalunya i concretament a Barce-
lona és el territori on menys Ordres de Protecció es concedeixen. Crear un observa-
tori dins l’Institut Català de les Dones que pugui fer un seguiment d’aquest greuge.

c) Garantir una formació de qualitat dels col·legis professionals d’advocats, no 
només a nivell legal sinó també formació en perspectiva de gènere i formació en vio-
lències masclistes.

Esmena 6
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou article 7

7. Eliminar totes les traves existents per a les dones migrants en situació admi-
nistrativa irregular per accedir a les mesures d’atenció integral i protecció efectiva 
contra la violència de gènere.

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Anna Gabriel i Sabaté, portaveu, GP CUP·CC 

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 46284)

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

Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 
158 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subse·
güent a la interpel·lació al Govern sobre la violència de gènere (tram. 302·00093/11).

Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició de l’apartat 7

7. De forma immediata, convocar la Comissió Nacional per una Intervenció Co-
ordinada contra la Violència Masclista, per a avaluar la situació actual i refer el 
Programa d’Intervenció Integral contra la Violència Masclista (PIIVM 2012-2015) 
preveient accions, mesures extraordinàries i vigilància més atenta.

Esmena 2
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició de l’apartat 8

8. Informar sobre els resultats de la segona enquesta sobre violència masclista 
a Catalunya, donant compliment al primer acord de la moció 68/X de desembre de 
2013.

Esmena 3
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició de l’apartat 9

9. Presentar, el proper període de sessions, un estudi de l’Observatori Català de 
la Justícia sobre els motius pels quals les ràtios d’ordres de protecció concedides són 
tan baixes a Catalunya i sobre propostes de solució.

Palau del Parlament, 20 de desembre de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta, 

GP CSP 
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GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 46317)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament 
del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·
lació al Govern sobre la violència de gènere (tram. 302·00093/11).

Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt

7. Reforçar les campanyes de sensibilització contra la violència de gènere i enfor-
tir la detecció i el suport a les víctimes i els seus fills menors, i totes aquelles víctimes 
conegudes como a «víctimes invisibles» de la violència de gènere.

Esmena 2
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt

8. Millorar l’atenció a les víctimes, agilitzant els tràmits administratius i de res-
postes personalitzades, guanyant en qualitat i eficiència en la gestió i acompanya-
ment de les víctimes.

Esmena 3
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt

9. Incloure en la cartera de serveis socials un servei de recolzament i teràpia per 
les addiccions emocionals.

Esmena 4
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 

10. Adoptar les mesures legislatives necessàries per fer efectiu el dret de la vícti-
ma a ésser usuària de gossos terapèutics i/o escortes. S’entén como a gos terapèutic 
i/o escorta tot aquell gos ensinistrat en un centre especialitzat oficialment reconegut 
com a tal i que permet i/o facilita a la seva usuària el tractament terapèutic que se-
gueix a conseqüència de la situació de violència de gènere en què es troba i/o facilita 
la protecció efectiva.

Palau del Parlament, 20 de desembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Noemí de la Calle Sifré, diputada, GP C’s 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 46324)

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 violència de 
gènere (tram. 302·00093/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
D’addició

1. Crear i liderar un Pacte Català contra la Violència Masclista, format per re·
presentants de totes les entitats, associacions, sindicats, partits polítics i moviments 
socials, articulant aquesta nova estructura amb els òrgans que ja estan creats.
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Esmena 2
GP de Junts pel Sí
De modificació

2. Continuar supervisant des del Departament de la Presidència la coordinació 
interdepartamental, especialment amb el Departament d’Ensenyament.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí
De modificació

3. Crear un paquet de mesures pels centres educatius orientades a la formació 
en igualtat i a sensibilitzar i formar la comunitat escolar en la prevenció, detecció i 
intervenció de la violència masclista. Aquest paquet de mesures ha de tenir per ob·
jectius empoderar els joves per garantir l’autonomia i treballar conjuntament amb 
els joves, nois i noies per adquirir noves pautes sobre els models de relació entre ho·
mes i dones, transformar els imaginaris socials i apostar per les relacions de parella 
igualitàries.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí
De modificació i d’addició 

4. Dissenyar un Pla de formació específic en matèria de violència masclista que 
serveixi al personal de l’Administració de Justícia per identificar les diferents formes 
de violència masclista i que aquesta mateixa formació sigui valorada com a mèrit 
per accedir als llocs de treball relacionats amb aquest àmbit.

Esmena 5
GP de Junts pel Sí
De modificació

5. Garantir que els jutjats de Violència sobre la Dona (VIDO) puguin comptar 
amb els recursos necessaris, tal i com diu l’article 54.2 de la llei 17/2015, del 21 de 
juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.

Palau del Parlament, 20 de desembre de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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Punt 20 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
d’habitatge
302-00094/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 44642 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.12.2016

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 la siguiente moción subsiguiente a la Interpel·la·
ció al Govern sobre les polítiques d’habitatge (tram. 300·00103/11).

Moción
El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a adoptar las siguien·

tes medidas: 

I. Medidas fiscales 
1. Iniciar los trámites legislativos necesarios para la modificación del impuesto 

de transmisiones patrimoniales onerosas a efectos de que incorpore criterios de pro·
gresividad fiscal al sistema y contribuya a la contención de precios de la vivienda, 
estableciendo los siguientes baremos, los cuales deberán ser sometidos a revisión 
periódica en función de la situación del acceso a la vivienda por parte de la ciuda·
danía y de la situación económica general: 

En operaciones de compra o alquiler de vivienda por parte de personas físicas: 
Tipo único del 10% salvo cuando la vivienda vaya a constituir la residencia habi·

tual en un plazo máximo de un año y no disponga de otra, donde se aplicarán tipos 
según la escala siguiente: 

Tipo del 2,5 % para: 
Viviendas de protección oficial

Tipo del 5% para: 
Viviendas de hasta 100 m2 de S.C. (unifamiliares en parcela hasta 150 m2 )
Viviendas de hasta 230.000 € de precio de venta
Viviendas arrendadas por hasta 650 €/mes

Tipo del 7,5 % para: 
Viviendas de hasta 150 m2 de S.C. (unifamiliares en parcela hasta 250 m2 )
Viviendas de hasta 345.000 € de precio de venta
Viviendas arrendadas por hasta 950 €/mes

Tipo del 10 % para: 
Viviendas de más de 150 m2 de S.C (unif. en parcela de más de 250 m2 )
Viviendas de más de 345.000 € de precio de venta
Viviendas arrendadas por más de 950 €/mes
Para personas con discapacidad superior al 33%, familias numerosas y familias 

monoparentales se practicará una bonificación del 50% a los tipos anteriormente 
definidos.

Para viviendas arrendadas en régimen de alquiler social, se practicará una boni·
ficación del 99% del tipo impositivo.

Para viviendas arrendadas en régimen de alquiler asequible, se practicará una 
bonificación del 95% del tipo impositivo.
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En operaciones de compra o alquiler de inmuebles por parte de personas jurídicas: 
Tipo único del 10% salvo en los siguientes casos: 

Tipo del 2,5 % para: 
Adquisición de edificios de viviendas para destinarlos a alquiler asequible duran·

te un plazo mínimo de 9 años.
Adquisición de edificios para su rehabilitación y/o renovación en un plazo infe·

rior a 3 años (cumpliendo exigencias del DB HE para obra nueva y Decreto de Ha·
bitabilidad).

Adquisición de terrenos para promoción de edificios de viviendas destinados al 
alquiler asequible durante un plazo mínimo de 9 años.

Tipo del 4,5 % para: 
Adquisición de edificios de viviendas para destinarlos a alquiler asequible duran·

te un plazo mínimo de 6 años.
Adquisición de edificios de viviendas para su rehabilitación y/o renovación en un 

plazo inferior a 6 años (cumpliendo exigencias del DB HE para obra nueva y De·
creto de Habitabilidad).

Adquisición de terrenos para promoción de edificios de viviendas destinados al 
alquiler asequible durante un plazo mínimo de 6 años.

Tipo del 6,5 % para: 
Adquisición de edificios de viviendas para su rehabilitación y/o renovación en un 

plazo inferior a 6 años.
Adquisición de terrenos para promoción de edificios en un plazo inferior a  3 

años.

2. Iniciar los trámites legislativos necesarios para la modificación del impuesto 
sobre las estancias en establecimientos turísticos (tasa turística) a efectos de que el 
30% de su recaudación se destine de manera finalista a políticas públicas de vivien·
da en aquellas localidades en las que el turismo provoca un efecto inflacionista de 
los precios de los alquileres.

3. Evaluar la aplicación efectiva de los tributos de naturaleza municipal que in·
centiven el acceso a la vivienda y la finalidad social de esta misma, procediendo a 
satisfacer las deudas pendientes a cargo de la Generalitat con los ayuntamientos de 
aquellos municipios que estén patrimonialmente privados de la posibilidad de es·
tablecer incentivos fiscales a través de dichos tributos. En particular, la Generalitat 
velará porque los ayuntamientos puedan aplicar efectivamente la bonificación del 
95% de la cuota del IBI para aquellas viviendas que sean arrendadas en régimen de 
alquiler asequible o cedidas temporalmente a fondos sociales de vivienda para su 
alquiler social.

4. Establecer los mecanismos de colaboración y coordinación necesarios entre 
los entes municipales, los órganos dependientes de la Generalitat y las empresas su·
ministradoras de energía para cruzar datos y poder detectar de manera efectiva qué 
viviendas se encuentran permanentemente desocupadas y poder aplicar el recargo 
legal del IBI que prevé el Real Decreto 2/2004.

II. Medidas de transparencia y calidad de las viviendas 
5. Instar las modificaciones normativas necesarias del Decreto de Habitabilidad 

para que la certificación de la segunda ocupación vaya acompañada de un informe 
de habitabilidad que puntúe la calidad de las viviendas en función de sus caracte·
rísticas constructivas, espaciales, de conservación y de actualización, que deberá 
ser obtenido con anterioridad a la puesta en venta o alquiler de las viviendas, cuya 
publicidad deberá informar obligatoriamente de esa calificación, como sucede con 
la etiqueta energética.
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III. Observación, coordinación y supervisión del precio y la calidad de la 
vivienda 
6. Coordinar a los distintos entes de la administración pública para implementar 

una estrategia efectiva de gestión integral del patrimonio público de vivienda, reali·
zando un seguimiento de las rentas en el mercado, de las condiciones de las vivien·
das ofertadas y de las necesidades de rehabilitación de las mismas.

7. Publicación anual, por parte de la Agencia de la Vivienda de Cataluña, de 
unos precios de venta y alquiler máximos recomendables en las zonas de mayor 
demanda de Cataluña, que tengan en cuenta elementos de valoración como la eti·
queta energética y el informe de habitabilidad que se propone crear en el apartado 
anterior.

8. Establecer mecanismos de incentivo fiscal en el tramo autonómico del IRPF 
para los propietarios que firmen contratos de alquiler que sean más estables en el 
tiempo y tengan unos precios de arrendamiento inferiores a los máximos recomen·
dables publicados por la Agencia de la Vivienda de Cataluña.

IV. Medidas de carácter urbanístico 
9. Impulsar las medidas legislativas, presupuestarias y de financiación necesari·

as para que los nuevos desarrollos de vivienda en las reservas de suelo destinadas a 
vivienda protegida se ejecuten para darles uso en régimen de alquiler asequible, ga·
rantizando a perpetuidad la titularidad pública de la propiedad y su función social.

10. Impulsar las medidas legislativas necesarias para fomentar urbanísticamente 
la vivienda de alquiler.

11. Impulsar las medidas legislativas necesarias para impedir la venta por parte 
del INCASOL y de los Ayuntamientos de suelo procedente de las recalificaciones 
urbanísticas cuyo uso está destinado a vivienda protegida.

12. Impulsar las medidas legislativas necesarias para favorecer la vivienda pro·
tegida en régimen de alquiler y evitar nuevas promociones protegidas destinadas a 
la venta. La vivienda protegida debe ser de alquiler, asequible o social, y de titula·
ridad pública.

V. Plan autonómico de vivienda
13. Presentar a mediados de 2017 un plan de vivienda para Cataluña que incluya 

para los próximos 10 años (hasta 2027) los siguientes objetivos: 
a. Cambiar el modelo de acceso a la vivienda basado en la propiedad por un mo·

delo basado en el alquiler asequible.
b. Dar cumplimiento a la Ley 18/2007 del Derecho a la Vivienda de manera que 

se alcance el objetivo de conseguir un parque mínimo del 15% de viviendas. desti·
nadas a políticas sociales en Cataluña.

c. Impulsar la rehabilitación energética de 500.000 viviendas.
d. Impulsar figuras como cooperativas y sociedades de arrendamiento, tanto pú·

blicas como privadas, que fomenten la creación de alquiler asequible.
Dicho plan de vivienda deberá ir acompañado de un plan de financiación del 

mismo y enmarcarse en un Pacto Autonómico de Vivienda por parte de todas las 
fuerzas políticas.

14. A efectos de remediar las carencias estructurales en esta materia, destinar 
a políticas de vivienda un mínimo de 1.000 millones de euros al año durante los 
próximos 10 años para garantizar de manera efectiva el derecho a la vivienda de las 
personas recogido en la legislación y compensar la falta prolongada de inversión y 
de políticas públicas de vivienda en el pasado.

Palacio del Parlamento, 5 de diciembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Noemí de la Calle Sifré, diputada, GP C’s 
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 46283, 46297 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 20.12.2016

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 46283)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada 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 polítiques d’habitatge (tram. 302·00094/11).

Esmena 1
GP Socialista
D’addició al punt 13, lletra a

a) Canviar el model d’accés a l’habitatge basat en la propietat per un model ba·
sat en el lloguer assequible, fins a aconseguir l’equilibri entre la tinença en règim de 
lloguer i en règim de propietat.

Esmena 2
GP Socialista
De modificació del punt 13, epígraf final

Aquest Pla d’habitatge haurà d’anar acompanyat d’un pla de finançament del ma·
teix i emmarcar·se en una reedició del Pacte Nacional del Dret a l’Habitatge, que 
inclogui no només a les diferents forces polítiques, sinó als diferents agents socials i 
econòmics vinculats al sector.

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada, GP SOC 

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 46297)

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 polítiques d’ha·
bitatge (tram. 302·00094/11).

Esmena 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació

El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a adoptar las siguien·
tes medidas: 

I. Medidas fiscales 
1. Iniciar los trámites legislativos necesarios para la modificación del impuesto 

de transmisiones patrimoniales onerosas a efectos de que incorpore criterios de pro·
gresividad fiscal al sistema y contribuya a la contención de precios de la vivienda, 
estableciendo los siguientes baremos, los cuales deberán ser sometidos a revisión 
periódica en función de la situación del acceso a la vivienda por parte de la ciuda·
danía y de la situación económica general: 

En operaciones de compra o alquiler de vivienda por parte de personas físicas: 
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Tipo único del 10% salvo cuando la vivienda vaya a constituir la residencia habi·
tual en un plazo máximo de un año y no disponga de otra, donde se aplicarán tipos 
según la escala siguiente: 

Tipo del 2,5 % para: 
Viviendas de protección oficial
Tipo del 5% para: 
Viviendas de hasta 100 m2 de S.C. (unifamiliares en parcela hasta 150 m2 )
Viviendas de hasta 230.000 € de precio de venta
Viviendas arrendadas por hasta 650 €/mes
Tipo del 7,5 % para: 
Viviendas de hasta 150 m2 de S.C. (unifamiliares en parcela hasta 250 m2 )
Viviendas de hasta 345.000 € de precio de venta
Viviendas arrendadas por hasta 950 €/mes
Tipo del 10 % para: 
Viviendas de más de 150 m2 de S.C (unif. en parcela de más de 250 m2 )
Viviendas de más de 345.000 € de precio de venta
Viviendas arrendadas por más de 950 €/mes
Para personas con discapacidad superior al 33%, familias numerosas y familias 

monoparentales se practicará una bonificación del 50% a los tipos anteriormente 
definidos.

Para viviendas arrendadas en régimen de alquiler social, se practicará una boni·
ficación del 99% del tipo impositivo.

Para viviendas arrendadas en régimen de alquiler asequible, se practicará una 
bonificación del 95% del tipo impositivo.

En operaciones de compra o alquiler de inmuebles por parte de personas jurídi·
cas sense ànim de lucre: tercer sector, economia social i cooperatives: 

Tipo único del 10% salvo en los siguientes casos: 
Tipo del 2,5 % para: 
Adquisición de edificios de viviendas para destinarlos a alquiler asequible duran·

te un plazo mínimo de 9 años.
Adquisición de edificios para su rehabilitación y/o renovación en un plazo infe·

rior a 3 años (cumpliendo exigencias del DB HE para obra nueva y Decreto de Ha·
bitabilidad).

Adquisición de terrenos para promoción de edificios de viviendas destinados al 
alquiler asequible durante un plazo mínimo de 9 años.

Tipo del 4,5 % para: 
Adquisición de edificios de viviendas para destinarlos a alquiler asequible duran·

te un plazo mínimo de 6 años.
Adquisición de edificios de viviendas para su rehabilitación y/o renovación en un 

plazo inferior a 6 años (cumpliendo exigencias del DB HE para obra nueva y De·
creto de Habitabilidad).

Adquisición de terrenos para promoción de edificios de viviendas destinados al 
alquiler asequible durante un plazo mínimo de 6 años.

Tipo del 6,5 % para: 
Adquisición de edificios de viviendas para su rehabilitación y/o renovación en un 

plazo inferior a 6 años.
Adquisición de terrenos para promoción de edificios en un plazo inferior a 3 

años.

Esmena 2
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació

3. Evaluar la aplicación efectiva de los tributos de naturaleza municipal que in·
centiven el acceso a la vivienda y la finalidad social de esta misma, procediendo a 
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satisfacer las deudas pendientes a cargo de la Generalitat con los ayuntamientos de 
aquellos municipios que estén patrimonialmente privados de la posibilidad de es·
tablecer incentivos fiscales a través de dichos tributos. En particular, la Generalitat 
velará porque los ayuntamientos puedan aplicar efectivamente la bonificación del 
95% de la cuota del IBI para aquellas viviendas que sean arrendadas en régimen de 
alquiler asequible o cedidas temporalmente a les borses de vivenda social i habitatge 
de lloguer social dels municipis.

Esmena 3
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió del punt 5

II. Medidas de transparencia y calidad de las viviendas 
5. Instar las modificaciones normativas necesarias del Decreto de Habitabilidad 

para que la certificación de la segunda ocupación vaya acompañada de un informe 
de habitabilidad que puntúe la calidad de las viviendas en función de sus caracte·
rísticas constructivas, espaciales, de conservación y de actualización, que deberá 
ser obtenido con anterioridad a la puesta en venta o alquiler de las viviendas, cuya 
publicidad deberá informar obligatoriamente de esa calificación, como sucede con 
la etiqueta energética.

Esmena 4
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació del punt 9

IV. Medidas de carácter urbanístico 
9. Impulsar las medidas legislativas, presupuestarias y de financiación necesa·

rias para que los nuevos desarrollos de vivienda en las reservas de suelo destinadas 
a vivienda protegida se ejecuten para darles uso en régimen de alquiler asequible, 
cessió d’ús i dret de superfície garantizando a perpetuidad la titularidad pública de 
la propiedad y su función social.

Esmena 5
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació del punt 10

10. Impulsar las medidas legislativas necesarias para fomentar urbanísticamente 
la vivienda de alquiler, cessió d’ús i dret de superfície.

Palau del Parlament, 20 de desembre de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Joan Garriga Quadres, diputat, GP CUP·CC
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Punt 21 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el cotxe elèctric
302-00091/11

PRESENTACIÓ: GP JS

Reg. 44427 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.12.2016

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 el cotxe elèctric (tram. 300·
00105/11).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Identificar les barreres legals i fiscals que limiten el desenvolupament de la 

mobilitat elèctrica i el seu subministrament energètic per tal de treballar conjun·
tament amb el Ministeri d’Energia, Turisme i Agenda Digital i amb el Congrés de 
Diputats, per modificar el marc normatiu actual en aquells aspectes que en limiten 
el seu desenvolupament, així com incloure i impulsar nova normativa per aquells 
aspectes que avui no es contemplen.

2. Donar suport al desplegament del Pla d’Infraestructures de Recàrrega del Ve·
hicle Elèctric de Catalunya amb el criteri de maximitzar el seu cost·benefici i amb 
la necessària participació del sector privat, en especial pel que fa a la càrrega ràpida 
d’accés públic ràpida.

3. Planificar i desenvolupar la xarxa estratègica de recàrrega ràpida XarxaRàpi·
daCat que haurà de garantir subministrar energia en menys de 30 minuts per a un 
recorregut de 120 km. L’òptim en aquesta etapa inicial de desenvolupament de les 
bateries és un centenar de punts de subministrament repartits de forma estratègica 
pel territori.

4. Dedicar una partida pressupostària suficient per tal de desplegar la xarxa d’ac·
cés públic de recàrrega a Catalunya, amb especial atenció, en aquesta etapa inicial 
de desplegament de la mobilitat elèctrica, a la recàrrega ràpida estratègica Xarxa·
RàpidaCat, per donar confiança als ciutadans que es desplacen per la xarxa viària 
de Catalunya.

5. De no modificar·se el marc legal de normativa bàsica estatal que, a data d’avui 
gairebé impossibilita la participació del sector privat en la recarrega ràpida al ha·
ver de fer front a uns costos associats totalment desproporcionats que en dificulten 
qualsevol iniciativa privada, el Govern conjuntament amb els ajuntaments situats 
en ubicacions estratègiques tiraran endavant la xarxa de ràpida estratègica Xarxa 
RàpidaCat en entorns municipals de fàcil accés des de la xarxa viària. Per tal de no 
incomplir les normatives estatals del gestor de recàrrega i del sector elèctric i, men·
tre no s’aconsegueixi la seva modificació legislativa, les recàrregues hauran de ser 
gratuïtes tot i que la tecnologia que s’implanti disposarà d’un sistema de pagament.

6. Treballar en la interoperabilitat i accessibilitat per part de tots els usuaris de 
vehicle elèctric a la XarxaRàpidaCat i a la semiràpida que permeti operar en totes 
les estacions de recàrrega sense necessitat d’una targeta de fidelització o d’àmbit 
municipal.

7. Formar a instal·ladors, constructors, promotors i administradors de finques pel 
que fa als aspectes tècnics, administratius i normatius de la recàrrega domèstica o 
vinculada que ha d’esdevenir prioritària en un model que maximitzi el cost·benefici 
de les instal·lacions.
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8. Habilitar un espai virtual on els ciutadans puguin trobar la informació per a 
instal·lar un punt de recàrrega vinculat així com els escrits per trametre als admi·
nistradors de finques.

9. Treballar amb els ens locals per desenvolupar i aprovar el pla estratègic « Mu·
nicipis per l’autoconsum i la mobilitat elèctrica» que incentivi les sinèrgies de l’au·
toconsum i la mobilitat elèctrica en municipis de menys de 35.000 habitants, impulsi 
la instal·lació de punts de recàrrega vinculada arreu del territori i en els àmbits pú·
blics, i alhora fomenti la instal·lació de punts de recàrrega ràpida en emplaçaments 
estratègics.

10. Impulsar l’ús del vehicle elèctric dins la Generalitat de Catalunya per donar 
exemple dels seus beneficis i avantatges a d’altres administracions i empreses priva·
des, així com a la ciutadania. L’impuls ha d’estar orientat a la renovació de la flota 
de vehicles de la Generalitat de Catalunya cap a vehicles elèctrics sempre que les 
condicions del servei i les disponibilitats pressupostàries ho permetin.

11. Implementar, sempre que sigui possible, una xarxa de punts de recàrrega als 
aparcaments de propietat i/o d’ús de la Generalitat prioritzant l’ús d’aquestes places 
d’aparcament als usuaris de vehicles elèctrics.

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 46193, 46281, 46315, 46321 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 

20.12.2016

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 46193)

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 el cotxe elèctric (tram. 302·00091/11).

Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició en l’apartat 1

1. Amb el repte d’acostar-nos a un nou model energètic no contaminant i a una 
mobilitat sense recursos fòssils, identificar les barreres legals i fiscals que limiten el 
desenvolupament de la mobilitat elèctrica i el seu subministrament energètic, espe-
cialment l’alimentat per energies alternatives, per tal de treballar conjuntament amb 
el Ministeri d’Energia, Turisme i Agenda Digital i amb el Congrés de Diputats, per 
modificar el marc normatiu actual en aquells aspectes que en limiten el seu desen·
volupament, així com incloure i impulsar nova normativa per aquells aspectes que 
avui no es contemplen.

Esmena 2
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió i addició en l’apartat 2

2. Donar suport al desplegament del Pla d’Infraestructures de Recàrrega del Ve·
hicle Elèctric de Catalunya amb el criteri de maximitzar el seu cost·benefici i amb 
la necessària tenint en compte també la participació del sector privat, en especial pel 
que fa a la càrrega ràpida d’accés públic ràpida.
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Esmena 3
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició en l’apartat 3

3. Planificar i desenvolupar la xarxa estratègica de recàrrega ràpida XarxaRàpi·
daCat que haurà de garantir subministrar energia d’origen renovable en menys de 
30 minuts per a un recorregut de 120 km L’òptim en aquesta etapa inicial de desen·
volupament de les bateries és un centenar de punts de subministrament repartits de 
forma estratègica pel territori, combinats de manera concertada i progressiva amb 
punts de recàrrega ràpida en gasolineres, polígons industrials, centres comercials, 
aparcaments públics i altres espais de concurrència de vehicles.

Esmena 4
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió i addició en l’apartat 5

5. De no modificar·se el marc legal de normativa bàsica estatal que, a data d’avui 
gairebé impossibilita la participació del sector privat en la recarrega ràpida al ha·
ver de fer front a uns costos associats totalment desproporcionats que en dificulten 
qualsevol iniciativa privada, el Govern conjuntament amb els ajuntaments situats 
en ubicacions estratègiques tiraran endavant la xarxa de ràpida estratègica Xarxa 
RàpidaCat en entorns municipals de fàcil accés des de la xarxa viària. Per tal de no 
incomplir les normatives estatals del gestor de recàrrega i del sector elèctric, aquests 
punts tindran fonts renovables com a font de recàrrega energètica sense revertir a la 
xarxa cap kw produït i, mentre no s’aconsegueixi la seva modificació legislativa, les 
recàrregues hauran de ser gratuïtes tot i que la tecnologia que s’implanti disposarà 
d’un sistema de pagament per permetre l’amortització d’inversions en un període 
posterior d’implantació.

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Marc Vidal i Pou, diputat, GP CSP 

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 46281)

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 el cotxe elèctric (tram. 302·00091/11).

Esmena 1
GP Socialista
De modificació del punt 2

2. Donar suport al desplegament del Pla d’Infraestructures de Recàrrega del Ve·
hicle Elèctric de Catalunya amb el criteri de maximitzar el seu cost·benefici i amb 
la necessària participació del sector privat, en especial pel que fa a la càrrega ràpida 
i semi-ràpida d’accés públic.

Esmena 2
GP Socialista
D’addició al punt 3

3. Planificar i desenvolupar conjuntament amb Ajuntaments, Diputacions i Admi-
nistració de l’Estat –en especial Ports i Aeroports– la xarxa estratègica de recàrrega 
ràpida XarxaRàpidaCat que haurà de garantir subministrar energia en menys de 30 
minuts per a un recorregut de 120 km L’òptim en aquesta etapa inicial de desen·
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volupament de les bateries és un centenar de punts de subministrament repartits de 
forma estratègica pel territori.

Esmena 3
GP Socialista
D’addició al punt 4

4. Dedicar una partida pressupostària suficient per tal de desplegar la xarxa d’ac·
cés públic de recàrrega a Catalunya a què fa referència el punt anterior, en un ter-
mini de dos anys, amb especial atenció, en aquesta etapa inicial de desplegament de 
la mobilitat elèctrica, a la recàrrega ràpida estratègica XarxaRàpidaCat, per donar 
confiança als ciutadans que es desplacen per la xarxa viària de Catalunya.

Esmena 4
GP Socialista
De modificació del punt 6

6. Establir, en un termini de sis mesos, una solució per la interoperabilitat i ac·
cessibilitat per part de tots els usuaris de vehicle elèctric a la XarxaRàpidaCat i a la 
semiràpida que permeti operar en totes les estacions de recàrrega sense necessitat 
d’una targeta de fidelització o d’àmbit municipal.

Esmena 5
GP Socialista
De modificació del punt 10

10. Impulsar l’ús del vehicle elèctric al nostre país amb les següents mesures: 
a) Liderant un esforç de totes les administracions i de les empreses que disposen 

de flotes comercials de transport i de repartiment a partir de deu vehicles així com 
de taxis fixant un horitzó de deu anys de canvi a vehicle elèctric.

b) Promovent punts de recàrrega a les pròpies empreses.
c) Establint un Pla d’Ajudes a tots les persones físiques i jurídiques que adqui-

reixin un vehicle elèctric. Aquest Pla serà triennal i el primer comptarà amb una 
partida als Pressupostos de la Generalitat de 10 milions d’euros, amb l’objectiu que 
un 30% de renovació del parc de vehicles privats sigui elèctric en l’horitzó del 2025.

d) En el cas de la renovació de la flota de vehicles de la Generalitat de Catalunya 
cap a vehicles elèctrics, es fixarà com a objectiu que el 100% de la flota pública de 
la Generalitat sigui elèctrica l’any 2030.

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, diputat, GP SOC 

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 46315)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Alfonso Sánchez Fisac, diputat del Grup Par·

lamentari 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 cotxe elèctric (tram. 302·00091/11).

Esmena 1
GP de Ciutadans
De supressió i addició al punt 3

3. Garantir que gràcies a PIRVEC es planifiqui i desenvolupi de manera correcta 
la xarxa estratègica de recàrrega ràpida XarxaRàpidaCat que haurà de garantir ser 
capaç de subministrar la suficient energia en menys de 30 minuts per a poder rea-
litzar un recorregut de 120 km, mitjançant varis tipus de connector que permeti les 
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recàrregues lentes, semi-ràpides i ràpides i així possibilitar que una quantitat major 
de vehicles pugui disposar del servei. L’òptim en aquesta etapa inicial de desenvo·
lupament de les bateries és un centenar de punts de subministrament repartits de 
forma estratègica pel territori.

Esmena 2
GP de Ciutadans
De supressió i addició al punt 4

4. Dedicar una partida pressupostària suficient per tal de desplegar la xarxa d’ac·
cés públic de recàrrega a Catalunya, amb especial atenció, en aquesta etapa inicial 
de desplegament de la mobilitat elèctrica, a la recàrrega ràpida estratègica XarxaRà·
pidaCat, per donar resposta a la necessitat dels confiança ciutadans que es desplacen 
per la xarxa viària de Catalunya.

Esmena 3
GP de Ciutadans
De supressió i addició al punt 5

5. De no modificar·se el marc legal de normativa bàsica estatal que, a data d’avui 
gairebé impossibilita la participació del sector privat en la recarrega ràpida al ha·
ver de fer front a uns costos associats totalment desproporcionats que en dificulten 
qualsevol iniciativa privada, El Govern conjuntament amb els ajuntaments situats 
en ubicacions estratègiques tiraran endavant la xarxa de ràpida estratègica Xarxa 
RàpidaCat de recàrrega, especialment a entorns municipals de fàcil accés des de la 
xarxa viària. Per tal de complir les normatives estatals del gestor de recàrrega i del 
sector elèctric i, mentre no s’aconsegueixi la seva modificació legislativa, les recàr·
regues hauran de ser gratuïtes tot i que la tecnologia que s’implanti disposarà d’un 
sistema de pagament.

Esmena 4
GP de Ciutadans
De supressió i addició al punt 6

6. Treballar conjuntament amb el Ministeri d’Energia, Turisme i Agenda Digi-
tal i amb el Congrés dels Diputats en la interoperabilitat i accessibilitat per part de 
tots els usuaris de vehicle elèctric a la XarxaRàpidaCat i a la semiràpida per tal de 
permetre operar en totes les estacions de recàrrega sense necessitat d’una targeta de 
fidelització o d’àmbit municipal.

Esmena 5
GP de Ciutadans
De supressió i addició al punt 9

9. Treballar amb els ens locals per desenvolupar i aprovar un pla estratègic «Mu·
nicipis per l’autoconsum i la mobilitat elèctrica» que incentivi les sinèrgies de l’au·
toconsum i la mobilitat elèctrica en municipis de menys de 35.000 habitants, impulsi 
la instal·lació de punts de recàrrega vinculada arreu del territori i en els àmbits pú·
blics, i alhora fomenti la instal·lació de punts de recàrrega ràpida en emplaçaments 
estratègics.

Esmena 6
GP de Ciutadans
De supressió al punt 10

10. Impulsar l’ús del vehicle elèctric dins la Generalitat de Catalunya per donar 
exemple dels seus beneficis i avantatges a d’altres administracions i empreses priva·
des, així com a la ciutadania. L’impuls ha d’estar orientat a la renovació de la flota 
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de vehicles de la Generalitat de Catalunya cap a vehicles elèctrics sempre que les 
condicions del servei i les disponibilitats pressupostàries ho permetin.

Esmena 7
GP de Ciutadans
De supressió al punt 11

11. Implementar, sempre que sigui possible, una xarxa de punts de recàrrega als 
aparcaments de propietat i/o d’ús de la Generalitat prioritzant l’ús d’aquestes places 
d’aparcament als usuaris de vehicles elèctrics.

Palau del Parlament, 20 de desembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Alfonso Sánchez Fisac, diputat, GP C’s 

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 46321)

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu, Sergio Santamaría Santigosa, diputat 

del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta·
bleix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el cotxe elèctric (tram. 302·
00091/11).

Esmena 1
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació i addició de l’apartat 1

1. Identificar les barreres legals, fiscals i tecnològiques que limiten el desenvolu·
pament de la mobilitat elèctrica [...].

Esmena 2
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou apartat 12

12. Promoure la preferència per l’ús de vehicles híbrids, mentre els avenços tec-
nològics transiten cap al vehicle completament elèctric.

Esmena 3
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou apartat 13

13. Incentivar l’ús de sistema intel·ligents que optimitzen el control de les  
emissions contaminants, com els sistemes start-stop, la motorització híbrida o les 
motoritzacions de menys cilindrada, entre altres.

Esmena 4
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou apartat 14

14. Afavorir l’ús de combustibles alternatius per no dependre en excés dels com-
bustibles fòssils en favor dels vehicles més sostenibles.

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2016
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu; Sergio Santamaría Santigosa, diputat, 

GP PPC
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Punt 22 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política 
internacional de la República Catalana
302-00095/11

PRESENTACIÓ: GP CUP-CC

Reg. 44646 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.12.2016

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Carles Riera Albert, diputat del Grup Parla·

mentari de la Candidatura d’Unitat Popular · Crida Constituent, d’acord amb el que 
estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, sub·
següent a la Interpel·lació al Govern sobre la política internacional de la República 
Catalana (tram. 300·00101/11).

Moció
1. Potenciar l’acció exterior del Govern de la Generalitat per tal de projectar in·

ternacionalment i amb veu pròpia la realitat nacional catalana.
2. Fomentar l’assoliment de reconeixements, aliances, suports i solidaritats mul·

tilaterals, d’estats, institucions i organitzacions internacionals, i organitzacions no 
governamentals d’àmbit internacional, en relació al procés català d’autodetermina·
ció.

3. Eixamplar l’abast i el camp d’acció de l’acció exterior catalana, en base a una 
visió pluralista de la diplomàcia i les relacions internacionals, que tingui en compte 
la realitat multipolar del món actual, així com la nostra vocació d’esdevenir un actor 
de referència en la construcció d’una nova geopolítica euromediterrània, fonamenta·
da en la pau, la cooperació, la democràcia i l’autodeterminació dels pobles.

4. Reforçar el paper i incidència de la nostra Nació en l’àmbit europeu, com a 
actor internacional, compromès amb la construcció d’una nova Europa dels Pobles 
i les Nacions, democràtica, justa, diversa i solidària, que pugui superar l’actual at·
zucac i declivi de la UE i els deterioraments democràtic i social que se’n deriven.

5. Accentuar la presència, incidència i contribució catalana en el sistema de 
NNUU, per tal de: fer conèixer el nostre procés d’autodeterminació i augmentar el 
seu reconeixement i recolzament internacional, i participar activament en la cons·
trucció d’una nova governança mundial basada en la justícia global, la democràcia, 
l’autodeterminació dels pobles, la diversitat, la sostenibilitat del planeta i la pau, en 
un marc multipolar i de diàleg de civilitzacions.

6. Assolir un rol actiu en la defensa dels drets nacionals, civils i polítics dels al·
tres pobles i nacions que legítimament i democràtica reclamen el seu dret a l’auto·
determinació i la independència, tant en el context europeu i mediterrani com en la 
resta d’àmbits internacionals i geopolítics.

7. Exercir una defensa activa dels drets col·lectius dels pobles originaris i dels 
seus territoris ancestrals, malgrat els interessos dels estats i de les companyies i 
corporacions econòmiques que hi practiquen l’extractivisme dels seus recursos na·
turals.

8. Assumir i aplicar els tractats, textos, resolucions i legislacions internacionals, 
relacionats amb el reconeixement, defensa i promoció dels drets col·lectius dels po·
bles, polítics, socials, civils, econòmics, culturals i lingüístics, en tant que nova ge·
neració de drets humans.

9. Construir i projectar els Països Catalans com un actor internacional de refe·
rència i excel·lència pel que fa a la defensa i construcció d’un nou ordre mundial fo·
namentat en: els drets col·lectius dels pobles, així com les seves sobiranies política, 
econòmica, social, territorial, alimentària, energètica, cultural i lingüística, la sos·
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tenibilitat del planeta, la democràcia, la justícia, la desmilitarització i la pau. Defen·
sar aquests principis en relació a aquelles actuacions o tractats polítics, econòmics, 
comercials o militars que els vulnerin o els puguin posar en perill.

10. Desenvolupar i exercir una nova Diplomàcia Pública Catalana, en col·labo·
ració amb les universitats i organitzacions no governamentals, que es doti d’una 
instància pròpia i específica, reconeixent i posant en valor les bones pràctiques i 
antecedents ja existents, per tal que el nostre País esdevingui un actor i referent en 
matèria de progrés dels drets col·lectius dels pobles i de la resolució pacífica i de·
mocràtica dels conflictes internacionals relacionats amb la defensa d’aquests drets.

Palau del Parlament, 05 de desembre de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Carles Riera Albert, diputat, GP CUP·CC 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 46279, 46280, 46298 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 20.12.2016

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 46279)

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Joan Josep Nuet i Pujals, diputat 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 Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre la política internacional de la República Catalana 
(tram. 302·00095/11).

Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió i addició 

2. Fomentar l’assoliment de reconeixements, aliances, suports i solidaritats mul·
tilaterals, d’estats, institucions i organitzacions internacionals, i organitzacions no 
governamentals d’àmbit internacional, en relació al procés català d’autodetermina·
ció. Per la consolidació d’una política exterior catalana.

Esmena 2
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició

3. Eixamplar l’abast i el camp d’acció de l’acció exterior catalana, en base a una 
visió pluralista de la diplomàcia i les relacions internacionals, que tingui en compte 
la realitat multipolar del món actual, així com la nostra vocació d’esdevenir un actor 
de referència en la construcció d’una nova geopolítica euromediterrània, fonamen·
tada en la pau, la solidaritat, la cooperació, la democràcia i l’autodeterminació dels 
pobles.

Esmena 3
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició 

6. Assolir un rol actiu en la defensa dels drets nacionals, civils i polítics dels al·
tres pobles i nacions que legítimament i democràtica reclamen el seu dret a l’auto·
determinació, la independència, i lluiten contra l’ocupació dels seus territoris, tant 
en el context europeu i mediterrani com en la resta d’àmbits internacionals i geo·
polítics.
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Esmena 4
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió i addició 

9. Construir i projectar els Països Catalans Catalunya com un actor internacional 
de referència i excel·lència pel que fa a la defensa i construcció d’un nou ordre mun·
dial fonamentat en: els drets col·lectius dels pobles, així com les seves sobiranies 
política, econòmica, social, territorial, alimentària, energètica, cultural i lingüística, 
la sostenibilitat del planeta, la democràcia, la justícia, la desmilitarització i la pau. 
Defensar aquests principis en relació a aquelles actuacions o tractats polítics, econò·
mics, comercials o militars que els vulnerin o els puguin posar en perill.

Palau del Parlament, 20 de desembre de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Joan Josep Nuet i Pujals, diputat, GP CSP 

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 46280)

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

Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Regla·
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la in·
terpel·lació al Govern sobre la política internacional de la República Catalana (tram. 
302·00095/11).

Esmena 1
GP Socialista
D’addició al punt 1

1. Potenciar l’acció exterior del Govern de la Generalitat per tal de millor complir 
amb els principis rectors de l’acció catalana, així com per tal de projectar interna·
cionalment i amb veu pròpia la realitat social i nacional catalana.

Esmena 2
GP Socialista
De supressió i addició al punt 4

4. Reforçar el paper i incidència de la nostra Nació en l’àmbit europeu, com a 
actor internacional, compromès amb la construcció d’una nova Europa dels Pobles 
i les Nacions, democràtica, justa, diversa i solidària, que pugui superar l’actual at·
zucac i declivi de la UE i els deterioraments democràtic i social que se’n deriven. 
Catalunya, des de la seva realitat nacional, com a agent de la construcció d’una Eu-
ropa federal, democràtica i social, des del compromís amb els valors del pluralisme, 
la justícia, la solidaritat, la pau i la sostenibilitat, en contrast amb l’actual deriva 
del projecte de construcció europeu.

Esmena 3
GP Socialista
De supressió al punt 5

5. Accentuar la presència, incidència i contribució catalana en el sistema de 
NNUU, per tal de: fer conèixer el nostre procés d’autodeterminació i augmentar el 
seu reconeixement i recolzament internacional, i participar activament en la cons·
trucció d’una nova governança mundial basada en la justícia global, la democràcia, 
l’autodeterminació dels pobles, la diversitat, la sostenibilitat del planeta i la pau, en 
un marc multipolar i de diàleg de civilitzacions.



PlE 27
20 de desembre de 2016

31 Dossier

Esmena 4
GP Socialista
De supressió al punt 6

6. Assolir un rol actiu en la defensa dels drets nacionals, civils i polítics dels al·
tres pobles i nacions que legítimament i democràtica reclamen el seu dret a l’auto·
determinació i la independència, tant en el context europeu i mediterrani com en la 
resta d’àmbits internacionals i geopolítics.

Esmena 5
GP Socialista
De supressió i addició al punt 7

7. Exercir una defensa activa dels drets col·lectius dels pobles originaris i dels 
seus territoris ancestrals de la preservació, amb criteris de sostenibilitat i de respec-
te als seus drets col·lectius, dels entorns naturals en els quals desenvolupen la seva 
vida, malgrat els interessos dels estats i de les companyies i corporacions econòmi·
ques que hi practiquen l’extractivisme dels seus recursos naturals.

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

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 46298)

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 interna·
cional de la República Catalana (tram. 302·00095/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
De supressió al punt 4

4. Reforçar el paper i incidència de la nostra Nació en l’àmbit europeu, com a 
actor internacional, compromès amb la construcció d’una nova Europa dels Pobles 
i les Nacions, democràtica, justa, diversa i solidària, que pugui superar l’actual at·
zucac i declivi de la UE i els deterioraments democràtic i social que se’n deriven.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí
De modificació i addició al punt 7

7. Exercir una defensa activa dels drets col·lectius dels pobles originaris i dels 
seus territoris ancestrals, per tal que puguin decidir el seu propi model de desenvo-
lupament de manera coherent amb els seus valors i puguin gestionar els propis mal·
grat els interessos d’alguns estats i de companyies i corporacions econòmiques que 
hi practiquin l’extractivisme dels seus recursos naturals.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí
De modificació i addició al punt 9

9. Projectar la nació catalana com un actor internacional de referència i excel·
lència pel que fa a la defensa i construcció d’un nou ordre mundial fonamentat en: 
els drets col·lectius dels pobles, així com les seves sobiranies política, econòmica, 
social, territorial, alimentària, energètica, cultural i lingüística, la sostenibilitat del 
planeta, la democràcia, la justícia, la desmilitarització i la pau. Defensar aquests 
principis en relació a aquelles actuacions o tractats polítics, econòmics, comercials 
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o militars que els vulnerin o els puguin posar en perill. Cercar complicitats en un 
marc de cooperació Mediterrània i amb la resta de països catalans amb qui compar-
tim història, llengua i cultura per assolir aquest objectiu.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí
De modificació i addició al punt 10

10. Continuar exercint la Diplomàcia Pública Catalana, en col·laboració amb el 
conjunt de la societat civil per tal que el nostre País esdevingui, també, un actor i 
referent en matèria de progrés dels drets col·lectius dels pobles i de la resolució pací·
fica i democràtica dels conflictes internacionals relacionats amb la defensa d’aquests 
drets.

Palau del Parlament, 20 de desembre de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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Punt 23 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la inversió en les 
carreteres
302-00096/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 44648 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.12.2016

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, 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 la següent moció, subsegüent a 
la Interpel·lació al Govern sobre la inversió en les carreteres (tram. 300·00106/11).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Millorar la seguretat viària i la circulació en la C·55, especialment al tram en·

tre els municipis d’Abrera i Manresa, tot impulsant durant l’any 2017 les següents 
actuacions: 

a) Aprovar el calendari d’execució de les obres de desdoblament de la C·55 que 
necessàriament hauran de començar durant el pròxim any.

b) Garantir, pels veïns dels municipis afectats, la gratuïtat de l’autopista C·16 
entre Terrassa i Manresa mentre no entri en servei el desdoblament de la carretera 
C·55, amb l’establiment dels acords necessaris amb l’empresa concessionària.

c) Incloure en els pressupostos de la Generalitat la dotació pressupostària neces·
sària per a iniciar les obres de desdoblament de la C·55.

2. Sol·licitar a les Diputacions provincials de Catalunya, especialment a la Di·
putació de Barcelona, les accions i inversions que tenen previst realitzar durant els 
anys 2017 i 2018 per millorar la seguretat de les carreteres de la seva titularitat que 
acumulen més accidentalitat i majors problemes de mobilitat.

3. Presentar a la Cambra, durant el primer trimestre de l’any 2017, les accions 
i inversions més prioritàries en matèria de carreteres que suposin una millorar del 
seu estat i manteniment i aquelles a destines a millorar la seguretat de les mateixes.

4. Elaborar un estudi dels problemes i punts negres de les carreteres de la seva 
titularitat, que inclogui de forma prioritària un pla d’inversions per a la C·1415a, do·
nat que es una de les vies més problemàtiques de hi ha a Catalunya.

5. Posar en marxa les accions necessàries per a desviar la circulació de vehicles 
de gran tonatge de la N·340 a la AP·7, treballant juntament amb el Govern d’Es·
panya, en la recerca de mecanisme que facilitin la circulació d’aquests vehicles en 
aquestes vies.

Palau del Parlament, 5 de desembre de 2016
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu; Alberto Villagrasa Gil, diputat, GP PPC 
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 46319 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 20.12.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 46319)

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 inversió en les 
carreteres (tram. 302·00096/11).

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

1. Millorar la seguretat viària i la circulació en la C·55, especialment al en el 
tram entre els municipis d’Abrera i Manresa, tot impulsant durant l’any 2017 les se·
güents actuacions següents: 

Esmena 2
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 1.a

1.a. Continuar amb les actuacions de millora de la seguretat viària i la fluïdesa 
de la C-55 mitjançant l’execució durant l’any 2017 de les obres de formació del ter-
cer carril a Collbató i amb la redacció d’altres projectes de seguretat viària de la 
mateixa C-55 entre Castellbell i el Vilar i Abrera.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 1.b

1.b. Continuar amb la política de bonificacions per desviar el trànsit de la C55 
a la C-16, incrementant l’abast territorial d’aquestes bonificacions per als vehicles 
procedents de la C-16.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 4

4. Elaborar durant l’any 2017 un estudi dels Trams de Concentració d’Accidents 
de la xarxa de carreteres de la Generalitat. Fer, durant l’any 2017, una Inspecció de 
Seguretat Viària de la C-1415a, per poder definir les millores que formaran part d’un 
projecte constructiu adreçat a aquesta finalitat.

Esmena 5
GP de Junts pel Sí
D’addició d’un nou paràgraf al punt 5

«...Replantejar les actuacions que s’estan duent a terme a la N-340 que no comp-
tin amb el consens territorial necessari.»

Esmena 6
GP de Junts pel Sí
D’addició d’un nou punt 6

6. Exigir al Govern de l’Estat a finalitzar les obres de l’autovia orbital B-40 en el 
seu tram entre Abrera i Terrassa pendent d’acabament.
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Esmena 7
GP de Junts pel Sí
D’addició d’un nou punt 7

7. Exigir al Govern de l’Estat a dur a terme aquelles inversions necessàries a la 
línia R4 Sant Vicenç Calders - Manresa, especialment el tram comprés entre Ter-
rassa i Manresa.

Palau del Parlament, 20 de desembre de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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Punt 24 | Debat de totalitat

Proposició de llei de l’impost sobre els actius no productius de les 
persones jurídiques
202-00044/11

PRESENTACIÓ: GP JS, GP CUP-CC

Reg. 43762 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

El text de la Proposició de llei ha estat publicat en el BOPC 275, pàg. 136, de l’1 
de desembre de 2016.

ESMENES A LA TOTALITAT

Reg. 45901 / Admissió a t`ramit: Presidència del Parlament, 22.12.2016

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 45901)

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

pular 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 l’impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques (tram. 
202-00044/11).

Esmena 1
GP del Partit Popular de Catalunya
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2016
Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt GP PPC
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