
PLE
DOSSIER

Sessió 28, dimecres 25 de gener de 2017

Primera part

ORDRE DEL D IA

1. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el 25 de gener, a les 10.00 h).

2. Projecte de llei de fusió dels col·legis oficials d’enginyers tècnics agrícoles i pèrits 
agrícoles de Catalunya i d’enginyers tècnics forestals de Catalunya en el Col·legi d’En-
ginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya. Tram. 200-00021/11. Govern de la 
Generalitat. Proposta de tramitació en lectura única (text presentat: BOPC 297, 15).

3. 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).

4. Proposició de llei de matèria audiovisual. Tram. 202-00016/11. Grup Parlamentari de 
Catalunya Sí que es Pot. Debat de totalitat (text presentat: BOPC 77, 15).

5. Proposició de llei de modificació de la legislació de Catalunya en matèria audiovi-
sual. Tram. 202-00026/11. Grup Parlamentari Socialista. Debat de totalitat (text pre-
sentat: BOPC 128, 10).

6. Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina 
Antifrau de Catalunya. Tram. 202-00038/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat 
de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat (text presentat: BOPC 197, 6).

7. Interpel·lació al Govern sobre la revisió del model de finançament autonòmic. Tram. 
300-00114/11. Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.

8. Interpel·lació al Govern sobre la saturació dels recursos sanitaris i l’impacte en l’ac-
cessibilitat. Tram. 300-00115/11. Grup Parlamentari Socialista. Substanciació.

9. Interpel·lació al Govern sobre la protecció dels treballadors públics. Tram. 300-
00116/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre l’ensenyament trilingüe. Tram. 300-00117/11. Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre la infància en risc. Tram. 300-00118/11. Grup Parla-
mentari de Catalunya Sí que es Pot. Substanciació.

12. Interpel·lació al Govern sobre la dignificació de l’atenció a la infància. Tram. 300-
00119/11. Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. 
Substanciació.

13. Interpel·lació al Govern sobre els equipaments penitenciaris a Barcelona. Tram. 
300-00120/11. Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Substanciació.

14. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre polítiques agràries, ramade-
res i forestals. Tram. 302-00084/11. Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. 
Debat i votació.

15. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les relacions entre els go-
verns de Catalunya i Espanya. Tram. 302-00097/11. Grup Parlamentari Socialista. De-
bat i votació.
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16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la competitivitat de l’empresa 
catalana. Tram. 302-00098/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les retribucions públiques. 
Tram. 302-00099/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’Institut d’Estudis de l’Auto-
govern. Tram. 302-00100/11. Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. De-
bat i votació.

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els feminismes. Tram. 302-
00101/11. Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. 
Debat i votació.

20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el transport públic i la mobili-
tat sostenible. Tram. 302-00102/11. Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació.

21. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el dret a morir dignament. 
Tram. 302-00103/11. Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació.
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Punt 1 | Substanciació

Relació de preguntes a respondre oralment en el Ple

SERAN SUBSTANCIADES EL 25 DE GENER, A LES 10.00 H

Preguntes al Govern
1. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les darreres ac-

tuacions en acció exterior. Tram. 310-00160/11. Alejandro Fernández Álvarez, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.

2. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les infraestructures 
de l’àrea metropolitana de Barcelona. Tram. 310-00156/11. Eva Granados Galiano, 
del Grup Parlamentari Socialista. Substanciació.

3. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el millorament de 
l’ocupabilitat per mitjà de l’acreditació i la qualificació professionals. Tram. 310-
00157/11. Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista. Substanciació.

4. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la campanya per a 
l’estímul de la lectura «Fas 6 anys. Tria un llibre». Tram. 310-00161/11. Marta Rovi-
ra i Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Substanciació.

5. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els acords sindicals 
en l’àmbit de l’Administració de justícia. Tram. 310-00162/11. Marta Rovira i Ver-
gés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Substanciació.

6. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la negativa de l’Estat 
a traspassar Rodalies de Catalunya. Tram. 310-00163/11. Marta Rovira i Vergés, del 
Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Substanciació.

7. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la congruència del 
Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017 amb el Pla 
director de cooperació al desenvolupament 2015-2018. Tram. 310-00159/11. Joan Jo-
sep Nuet i Pujals, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Substanciació.

8. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la conferència al 
Parlament Europeu sobre el referèndum. Tram. 310-00155/11. Mireia Boya e Bus-
quet, del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constitu-
ent. Substanciació.

9. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’actualitat social. 
Tram. 310-00158/11. Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Substanciació.

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

la situació política i social. Tram. 317-00106/11. 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. 317-00105/11. 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. 317-00108/11. 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. 317-00107/11. 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. 317-00104/11. Inés Arrimadas García, del Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans. Substanciació.

15. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre 
els darrers esdeveniments polítics. Tram. 317-00109/11. Jordi Turull i Negre, del 
Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Substanciació.
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Punt 2 | Proposta de tramitació en lectura única

Projecte de llei de fusió dels col·legis oficials d’enginyers tècnics 
agrícoles i pèrits agrícoles de Catalunya i d’enginyers tècnics 
forestals de Catalunya en el Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles 
i Forestals de Catalunya
200-00021/11

TEXT QUE SE SOTMET A VOTACIÓ

Exposició de motius
D’acord amb l’article 125 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, la Generalitat 

té competència exclusiva en matèria de col·legis professionals.
La Llei 7/2006, del 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·le-

gis professionals, faculta l’Administració de la Generalitat perquè promogui la fusió 
voluntària dels col·legis professionals.

El Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalu-
nya i el Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Forestals de Catalunya han promogut 
el procés d’unificació i han consensuat les bases per a fer-la efectiva per mitjà dels 
acords adoptats en les assemblees generals extraordinàries d’ambdues corporacions 
de dret públic, en les quals s’han aprovat el conveni d’unificació dels col·legis i els 
estatuts provisionals que han de regir el període transitori d’unificació.

La ponderació dels interessos en joc posa de manifest els avantatges derivats 
de la unificació col·legial, especialment amb relació a la necessitat d’adaptar-se a 
les innovacions tecnològiques i científiques, que incideixen cada vegada més en els 
processos agrícoles i forestals, per tal de contribuir a millorar la competitivitat i, en 
conseqüència, adequar l’oferta a una demanda cada vegada més selectiva, i també 
amb relació a la defensa dels col·legiats i a la interlocució del col·legi amb l’Admi-
nistració.

Així doncs, d’acord amb el que disposa l’article 54 de la Llei 7/2006, aquesta llei 
fusiona el Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalu-
nya i el Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Forestals de Catalunya.

Article únic. Fusió del Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles i 
Perits Agrícoles de Catalunya i el Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics 
Forestals de Catalunya
1. Es fusionen el Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrí-

coles de Catalunya i el Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Forestals de Catalunya 
en el Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya. El nou Col·le-
gi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya agrupa enginyers tècnics 
agrícoles i forestals, amb independència de la titulació amb la qual hagin accedit a 
la professió, amb igualtat de drets i obligacions.

2. Es crea una comissió gestora, que es regeix pel conveni protocol·litzat en es-
criptura pública el 17 de juliol de 2015 i aprovat pels dos col·legis que es fusionen, 
per tal que dugui a terme el procés de fusió en el termini d’un any a partir de l’en-
trada en vigor d’aquesta llei.

Disposició addicional. Estatuts del Col·legi d’Enginyers Tècnics 
Agrícoles i Forestals de Catalunya
Els estatuts definitius del Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de 

Catalunya, una vegada aprovats, juntament amb el certificat de l’acta de l’assemblea 
constituent, s’han de trametre al departament competent en matèria de col·legis pro-
fessionals, perquè se’n qualifiqui la legalitat i es publiquin en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya.
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Disposició transitòria. Patrimoni, personal i constitució del Col·legi 
d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya
1. El patrimoni i el personal de les organitzacions col·legials que aquesta llei 

fusiona s’han d’incorporar al Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de 
Catalunya.

2. El Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya se subroga 
en el personal, els drets i les obligacions dels col·legis que aquesta llei fusiona.

3. El Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya quedarà 
formalment constituït i adquirirà personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar quan 
es constitueixin formalment els seus òrgans de govern, moment en què quedaran 
dissolts els col·legis que han donat origen al col·legi resultant de la fusió.

Disposició derogatòria
Es deroga el Decret 335/1996, del 29 d’octubre, pel qual es constitueix el Col-

legi Oficial d’Enginyers Tècnics Forestals de Catalunya per aplicació de la disposi-
ció transitòria segona de la Llei 13/1982, del 17 de desembre.

Disposició final. Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya.

SOL·LICITUD DE TRAMITACIÓ EN LECTURA ÚNICA DAVANT EL PLE

Presentació: Govern de la Generalitat (reg. 46661).
D’acord amb l’article 135.1 del Reglament, s’admet a tràmit. La sol·licitud de trami-
tació en lectura única és en condicions d’ésser inclosa en l’ordre del dia d’una pro-
pera sessió.
Acord: Mesa del Parlament, 27.12.2016.
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Punt 3 | 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



PlE 28
25 de gener de 2017

7 Dossier

Punt 4 | Debat de totalitat

Proposició de llei de matèria audiovisual
202-00016/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 11879 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.03.2016

El text de la Proposició de llei ha estat publicat en el BOPC 77, pàgina 15, del 10 de 
març de 2016.

Punt 5 | Debat de totalitat

Proposició de llei de modificació de la legislació de Catalunya en 
matèria audiovisual
202-00026/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 25844 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.05.2016

El text de la Proposició de llei ha estat publicat en el BOPC 128, pàgina 10, del 12 
de maig de 2016.
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Punt 6 | Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat

Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de 
novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya
202-00038/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 33607 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.07.2016

El text de la Proposició de llei ha estat publicat en el BOPC 197, pàgina 6, del 28 
de juliol de 2016.

ESMENES A LA TOTALITAT

Reg. 38919; 38931 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.10.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 38919)

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, 
presenta la següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei de modificació de 
la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya (tram. 202-
00038/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 19 d’octubre de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 38931)

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 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Ca-
talunya (tram. 202-00038/11).

Esmena 1
GP del Partit Popular de Catalunya
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 19 d’octubre de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu GP PPC
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Punt 14 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre polítiques 
agràries, ramaderes i forestals
302-00084/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 41741, 41945 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

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

lamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·la-
ció al Govern sobre polítiques agràries, ramaderes i forestals (tram. 300-00095/11).

Moció

1. Sobre el pressupost del DARPA 
a) Augmentar el pressupost del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca 

i Alimentació perquè suposi un 1,6 % del total del Pressupost de la Generalitat, tal i 
com tenen altres comunitats autònomes de l’Estat i països veïns de la Unió Europea.

b) Incloure en la Llei de Pressupostos de 2017, una deducció autonòmica de 
l’IRPF relacionada amb les mesures d’agroambient i clima i d’agricultura ecològica, 
la de benestar animal en ramaderia ecològica, la d’inversions no productives en xar-
xa natura 2000 i zones de muntanya i la de compensació de les zones amb limita-
cions naturals i altres limitacions específiques, així com, per a les indemnitzacions 
per limitacions a l’activitat agrícola i ramadera en Xarxa natura 2000. Deducció que 
només tindrà en compte, amb l’objecte d’excloure la possibilitat de doble finança-
ment, la part no compensada dels costos addicionals i les pèrdues d’ingressos com 
a conseqüència de les obligacions, compromisos o limitacions específiques reflecti-
des i justificades en el Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya i el de les 
pràctiques contemplades en l’article 43 del Reglament (UE) 1307/2013.

c) Incloure en la Llei de Mesures Fiscals i Financeres del 2017 o mitjançant al-
tres instruments, mesures fiscals i econòmiques per promoure els acords de custo-
dia del territori a totes les associacions del tercer sector, amb finques agropecuàries 
i forestals.

d) Avançar en les mesures socioeconòmiques pertinents per tal que altres sectors 
usuaris del bosc, dels espais forestals, com el turístic o l’immobiliari, es corespon-
sabilitzin financerament en el manteniment de l’espai i la millora de les condicions 
de vida dels qui en tenen la cura i custòdia.
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2. Sobre el Programa de Desenvolupament Rural 
a) Respectar i complir les prioritats, que es van establir en el Programa de 

Desenvolupament Rural període 2014-2020, tant en la programació com en l’execu-
ció anual a Catalunya següents: 

2.a.1) Primera instal·lació de joves agricultors (operació 06.01.01).
2.a.2) Millora de la competitivitat de les explotacions agràries (operació 04.01.01).
2.a.3) Mitigació del canvi climàtic en explotacions agràries (operació 04.01.02).
2.a.4) Diversificació agrària (operació 06.04.01).
2.a.5) Pagaments a zones amb limitacions naturals o altres limitacions específi-

ques (mesura 13).
2.a.6) Agroambient i clima (mesura 10).
2.a.7) Agricultura ecològica (mesura 11).
b) Presentar a la Comissió Europea, d’acord amb el procediment establert al re-

glament del l Fons Europeu Agrari de Desenvolupament Rural (FEADER), en la 
primera ocasió que sigui possible, la modificació del Programa de Desenvolupament 
Rural de Catalunya 2014-2020 per adaptar-lo a les prioritats establertes.

3. Sobre la protecció i usos dels sols/espais agraris 
Presentar abans del juliol de 2017 un projecte de llei de protecció i usos del sol/

espais agraris, que estableixi la definició jurídica del terme sol/espai agrari, que de-
termini les finalitats d’ordenació d’aquests espais, per tal de poder-los preservar, or-
denar i gestionar, i que doti el sistema dels recursos econòmics i humans necessaris, 
tal i com recollia la Resolució 671/VIII sobre el Món agrari de 14 d’abril de 2010, 

a) Garantir l’existència d’una quantitat suficient de sòl agrícola de qualitat i, en 
conseqüència, racionalitzar l’ocupació del sòl per a altres usos, com ara l’ús indus-
trial o per a infraestructures.

b) Definir i aprovar els instruments d’intervenció en el territori més idonis per 
a protegir els espais d’interès agrari davant d’altres usos del sòl, amb la finalitat de 
garantir l’equilibri entre els usos agraris i els altres usos del territori, i aconseguir 
d’aquesta manera que l’impacte de les infraestructures i del sòl urbà, industrial i lo-
gístic sigui el menor possible en els espais d’alt valor agrari.

c) Incloure un estudi d’impacte agrari en tots els projectes de transformació de 
sòl no urbanitzable en sòl urbanitzable i/o urbà i en tots els projectes d’infraestruc-
tures de comunicació, regadius o de qualsevol tipus.

d) Promoure i executar actuacions d’atenuació de l’impacte agrari de les infra-
estructures.

e) Garantir que l’Institut Català del Sòl tingui en compte en les seves actuacions 
la necessitat de preservar el manteniment de sòl per a usos agraris.

f) Desenvolupar, en el marc del Pla territorial general de Catalunya, el Pla terri-
torial sectorial agrari.

4. Sobre l’accés a la terra 
a) Presentar abans de juliol de 2017 una proposta d’implementació d’un model 

català de Banc/Fons de Terres Agroecològic, amb l’objectiu primordial d’afavorir 
l’accés a la terra de nous pagesos i pageses que han assumit la multifuncionalitat de 
l’activitat agrària: amb vectors de producció i de conservació. Aquest Banc/Fons de 
Terres ha d’estar obert a la nova diversitat d’actors que incideixen en el món rural i, 
en concret, ha de preveure la participació del tercer sector com una de les opcions 
d’intervenció a favor d’un accés a la terra sota fórmules de custòdia agrària.

b) Establir un pla de suport a l’accés a la terra per part de joves d’origen urbà 
que contempli mesures en els àmbits de la formació ambiental, de les fórmules de 
tinença de la terra: Cessió, parceria, masoveria, custòdia del territori, i de l’estímul 
als mercats locals i a la venda de proximitat.

c) Afavorir l’accés a la terra per a qui no ve de tradició pagesa. Analitzar i im-
plementar un Pla Pilot basat en el model francès de Banc de Terres (SAFER) i les 
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accions col·lectives de les organitzacions pageses d’aquell país, com per exemples 
les «Associations de Fonciers».

5. Sobre el Canvi de model per garantir la seguretat i la sobirania alimentària 
a) Desenvolupar com a projecte de govern la idea i plasmació de la sobirania ali-

mentària del nostre país a través de produccions ecològiques i/o de base tradicional; 
de qualitat i afavorint al màxim el comerç de proximitat i el consum del producte 
local.

b) Incentivar les produccions petites, familiars, que acompleixen tot el cicle pro-
ductiu i que alhora intenten aplicar un comerç de proximitat, i una venda directa 
entre persones productores i consumidores.

c) Adaptar els requeriments i normatives de la creació d’indústria alimentaria a 
les petites indústries agroalimentàries o obradors artesanals per facilitar la seva im-
plantació, establint criteris entorn el què és una producció artesana.

d) Permetre la venda directa des de l’establiment del productor, seguint les 
exempcions que es practiquen tant a Itàlia com a França.

e) Introduir figures de fiscalitat ambiental, que incideixen directament sobre 
l’augment de la renda agrària, mitjançant sistemes de deduccions i exempcions per 
a les explotacions agrícoles i ramaderes que fan serveis ambientals i de conservació 
del medi i la biodiversitat.

f) Complir la Resolució 739/X sobre el mon agrari, en referència a la creació 
d’una subcomissió d’estudi dels transgènics, en el marc de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació, amb la participació de tots els sectors implicats 
per poder establir una Reglamentació o prohibició dels mateixos.

g) Oferir assessorament tècnic perquè es substitueixi la utilització del glifosat 
per altres mètodes no contaminants, que no danyin la salut ni el medi ambient, in-
cloent mètodes mecànics, tèrmics, o alternatius a la química que s’apliquen en la 
majoria dels països de la Unió Europea per a la gestió de les herbes adventícies.

6. Sobre el model ramader i la gestió de les dejeccions 
a) Instar al Govern de l’Estat a retirar l’Ordre Ministerial IET/1045/2014 de pa-

ràmetres retributius, tot elaborant un disseny de retribució a les plantes de tracta-
ment de purins que garanteixi la supervivència de les plantes imprescindibles pel 
tractament dels purins garantint l’adaptació del sector ramader i la reconversió a 
plantes de biogàs, que són més eficaces en la reducció d’emissions i en la internalit-
zació dels costos.

b) Presentar durant el primer període de sessions del 2017 un pla de treball per 
cercar les millors a mitjà i llarg termini amb tots els actors implicats per avançar en 
un canvi profund del model ramader que passi pel foment de la ramaderia extensiva 
i de la producció ecològica de qualitat, i per un pla gradual de reducció de la cabana 
porcina, especialment la dedicada exclusivament a l’engreix, així com la millora de 
les pràctiques alimentàries amb la finalitat de reduir els residus generats pel sector i 
l’evident impacte en les emissions i la contaminació dels aqüífers i de l’entorn.

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

d) Garantir que es porten a terme els controls necessaris per evitar els incompli-
ments en la legislació que regula la gestió dels purins i, en concret, vetllar perquè no 
s’apliquin als caps més purins dels permesos ni s’aboquin a rius i rieres. Dotar les 
administracions competents dels recursos necessaris per exercir aquests controls.

e) Presentar, abans de juliol de 2017, un pla d’actuació pel tractament i gestió dels 
purins per tal d’evitar problemes econòmics i de contaminació i fer-lo públic a la 
pàgina web del DARPA que inclogui: 
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e.1) Racionalització de la cabana porcina a Catalunya, redistribució de granges 
per territori i limitació de cabana per granja (màxim de 2000 porcs).

e.2) Mesures de prevenció: qualitat del pinso, reducció del volum de purí i canvi 
en les dietes de la cabana porcina.

e.3) Mesures de compensació per emprenedors de granges de porc ecològic.
e.4) Mesures de compensació per emprenedors agrícoles que produeixin farratge 

ecològic.

7. Sobre l’ús eficient de l’aigua i la planificació dels regadius
a) Realitzar, en el termini d’un any, una auditoria economicofinancera (com re-

comana l’informe del CADS) de caràcter independent i participatiu que avaluï els 
costos que ha suposat la gestió de Regsega des de l’any 2003 a l’any 2016 del projec-
te de regadiu del Canal Segarra-Garrigues.

b) Revisar els projectes en fase d’execució i redimensionament de l’obra i poten-
ciar la col·laboració amb corporacions d’usuaris locals i empreses de la zona afecta-
da, reduint també els costos energètics amb l’ús d’energies renovables.

c) Garantir que abans de continuar amb l’obra nova del Segarra Garrigues cal 
consolidar el que ja està instal·lat, per exemple la modernització dels sistema de reg 
del Canal d’Urgell que ara mateix resulta inviable econòmicament tot evitant que 
sigui Endesa la que controli els embassaments.

d) Garantir l’accés a l’aigua a través d’un preu assequible i segons hectàrea per a 
les petites explotacions familiars les quals amb l’actual preu es veuen en la impossi-
bilitat de competir amb les grans corporacions agroindustrials que fomenten l’espe-
culació del sòl agrari del CSG.

e) Fomentar només les concentracions parcel·làries que no suposen una afectació 
per a la biodiversitat i la pèrdua d’hàbitats, o que causin un increment de les plagues 
en els cultius, disminuint la qualitat de l’aigua i l’augment de la salinitat al tram baix 
del riu Ebre.

f) Revisar el pla de finançament a 20 anys amb un tipus d’interès anual equiva-
lent a l’euríbor més un diferencial que no s’ha actualitzat malgrat els canvis en l’exe-
cució del contracte així com en els nous valors de l’euríbor.

8. Sobre el foment de la gestió forestal sostenible i la valorització dels productes 
forestals

a) Valoritzar i fomentar un mercat de la fusta i derivats gradual que inclogui des 
de la fusta de qualitat per productes artístics, mobles, construcció d’alt valor afegit; 
un altre graó de menys exigència però amb possibilitats d’arribar a sectors mes ex-
tensos; un altre segment inferior de contraxapats, aglomerats i retalls per parquets i 
revestiments i en darrer lloc la biomassa.

b) Fomentar la ramaderia extensiva i les pastures de sotabosc (branques, fulles, 
bardisses i altres elements) com un mitjà més de gestió forestal i d’avenç cap a un 
model ramader més sostenible.

c) Limitar la utilització de la biomassa forestal, a la producció de calor, atenent 
criteris d’eficiència energètica i en conseqüència, només instal·lar calderes on es pu-
gui garantir un subministrament local i sostenible de biomassa al llarg del temps, 
considerant en la implantació de les instal·lacions l’energia consumida per a la seva 
obtenció i el conseqüent CO2 emès al llarg de tota la cadena des de la seva obtenció 
fins al seu consum final.

d) Revisar les compatibilitats què proposen les Directrius de compatibilitat dels 
usos dels terrenys forestals del Pla General de Política Forestal de Catalunya 2014-
2024 a partit de la legislació sobre la conservació i gestió del medi natural, i espe-
cialment els aprofitaments fusters i no fusters, la caça i la pesca, l’accés motoritzat 
generalitzat en boscos madurs i singulars, espais naturals protegits, boscos de ribera 
i espais d’interès connector.
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e) Establir la col·laboració mitjançant els acords organitzatius i econòmics neces-
saris entre el DARPA, responsable de la gestió forestal i el Departament de Territori 
i Sostenibilitat, responsable dels espais naturals protegits, per garantir la correcta 
gestió forestals dels boscos dins dels mateixos.

9. Sobre la lluita contra el cargol poma 
a) Reconèixer la magnitud, abast i conseqüències devastadores per al sector ar-

rossaire en particular i per a l’ecosistema del Delta de l’Ebre de la plaga del cargol 
poma, revisant i avaluant les mesures realitzades en els darrers 10 anys per esbrinar 
les causes per les que no s’ha aconseguit eradicar la plaga.

b) Presentar un Pla d’erradicació de la plaga per a l’hemidelta esquerra a 5 anys 
amb el pressupost suficient plurianual i que combini les diferents mesures que s’han 
demostrat efectives: sectorització real i efectiva, combinació guarets, tractaments 
saponines, inundació aigua de mar i descontaminació desguassos, neteja i ús exclu-
siu de maquinària per zones.

c) Posar els mecanismes necessaris per a eradicar les 80 ha afectades a l’hemi-
delta dret, prioritzant controls efectius de les mesures de prevenció i la vigilància per 
evitar que s’escampi la plaga.

10. Sobre la protecció i el benestar animal 
a) Desenvolupar nous mecanismes de control efectiu sobre els gossos de caça que 

augmentin els requeriments actuals per a la concessió de permisos.
b) Crear un cens de gossos de caça, en el qual cada caçador o grup de caçadors 

haurà d’inscriure els gossos i donar compte de les incidències que es produeixen, 
accidents durant el desenvolupament de l’activitat, malalties, fins la seva defunció 
per mort natural o certificada per veterinari.

c) Instar el Govern de l’estat a modificar el RD 137/1993 pel qual s’aprova el Re-
glament d’armes per tal que les denúncies i antecedents per maltractament animal 
siguin motiu per a la no concessió del permís i/o renovació de la llicència d’armes 

11. Sobre el Cos d’Agents Rurals 
a) Preveure la provisió dels llocs de comandament vacants del CAR del Priorat, 

el Baix Camp, la Ribera d’Ebre, el Baix Ebre i l’Àrea Regional del Pirineu que van 
quedar vacants pel compliment de la Resolució de data 6 d’abril de 2016, de l’ex-
pedient de revisió d’ofici per a la declaració de nul·litat de diversos nomenaments 
de lloc de comandament del Cos d’Agents Rurals en execució de la Sentència de 
la Sala Contenciosa Administrativa del TSJC recurs contenciós núm. 1004/2008 i 
va comportar el cessament de vuit caps d’àrea bàsica i d’un cap d’àrea regional. La 
manca d’aquests quadres suposa una minva en la qualitat del servei que es presta, 
i una menor capacitat d’organització, coordinació i comunicació de les funcions i 
tasques del Cos.

b) Establir durant els propers mesos, un protocol de coordinació entre el Cos de 
Bombers i el Cos d’Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya, que garanteixi que 
en els rescats i operatius de recerca i altres emergències en el medi natural, sempre 
que sigui necessari es compti amb els recursos humans i tècnics i el coneixement 
del territori que tenen els Agents Rurals. Així mateix, que millorin els procediments 
interns del Cos per tal que la resposta davant d’aquestes demandes, sigui la millor 
possible, homogènia arreu del territori i perdurable en el temps.

c) Garantir que en el pressupost de 2017, es pressuposten les 518 places que ja ho 
estaven en el darrer pressupost aprovat, tot i que actualment només s’han cobert unes 
490 places i que s’estableixen els criteris de contractació en l’òrgan pertinent per 
poder contractar el personal interí que les cobreixi fins que s’ocupin definitivament.

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Hortènsia Grau Juan, diputada, GP CSP 
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 43855; 43874; 43895 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 29.11.2016

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 43855)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parla-

mentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Par-
lament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre polítiques agràries, ramaderes i forestals (tram. 302-00084/11).

Esmena 1
GP Socialista
D’addició al punt 1 

e) Realitzar les modificacions administratives i econòmiques necessàries per tal 
de pagar el 48% dels diners pendents en concepte d’Indemnitzacions Compensatò-
ries de Muntanya del 2014.

f) Garantir que no s’apliqui el cànon de l’aigua a les explotacions ramaderes de 
Catalunya per tal de no demanar més sacrificis al sector ramader català que des de 
l’any 2001 ha vist reduir la seva capacitat tributària que, en termes de renda agrà-
ria, es concreta en una caiguda del 40%.

g) Assegurar des del Govern de la Generalitat que es reservin els recursos sufi-
cients per a garantir el sistema vigent d’assegurances agràries per a la part corres-
ponent a la Generalitat de Catalunya. Al mateix temps, reclamar al Govern de l’Es-
tat que no retalli la seva aportació.

h) Preveure els recursos suficients per a crear una línia de crèdits sense interes-
sos per a finançar la compra de xarxes antipedra per part dels agricultors catalans 
i impulsar una línia de subvencions a fons perdut per finançar-ne la compra i la 
instal·lació.

i) Augmentar els recursos suficients per desplegar el Pla de Camins i el Pla de 
Regadius, amb els recursos necessaris, per tal de millorar les infraestructures bàsi-
ques del món agrari.

j) Impulsar la cobertura total de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació 
(TIC) arreu del territori per tal que el món agrícola i rural pugui guanyar competiti-
vitat. Així com, un calendari i recursos econòmics necessaris per tirar-ho endavant.

k) Treballar per millorar la simplificació administrativa i donar facilitats en la 
gestió dels ajuts, subvencions i controls al sector agrícola i ramader.

Esmena 2
GP Socialista
D’addició al punt 4

d) Preveure els recursos suficients per impulsar programes específics per a joves 
i dones per assegurar la igualtat d’oportunitats al món rural.

e) Garantir els recursos necessaris per donar suport als petits agricultors, rama-
ders i empreses del sector per tal de millorar la seva competitivitat, amb les eines i 
recursos necessaris per a fer-ho possible.

Esmena 3
GP Socialista
D’addició al punt 5

h) Establir les mesures econòmiques i jurídiques necessàries per evitar que els 
productors del país hagin de vendre els seus productes per sota el preu de cost. Es-
tablint preus de referencia, per sota del qual està prohibida la seva venta al ser con-
trària a les normes de mercat i de lliure competència.
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Esmena 4
GP Socialista
D’addició al punt 6

f) Preveure els recursos suficients per un correcte tractament i gestió dels purins 
per tal d’evitar problemes econòmics a les explotacions i de contaminació del medi 
ambient. Al mateix temps, aprovar el Decret de dejeccions ramaderes durant el pri-
mer trimestre del 2017.

Esmena 5
GP Socialista
D’addició al punt 7

g) Recuperar la dotació econòmica per a la millora de regadius i eficiència del 
reg que hi havia al pressupost de la Generalitat del 2010.

h) Garantir la posada en funcionament definitiva del Canal Segarra Garrigues 
establint les millor condicions econòmiques perquè els agricultors puguin accedir a 
la xarxa de reg.

Esmena 6
GP Socialista
D’addició al punt 10

d) Aprovar la nova Llei de Caça de Catalunya durant el primer trimestre del 2017.
e) Controlar la sobrepoblació de fauna salvatge, amb els recursos necessaris, i 

establir compensacions per a compensar els danys en cultius i bestiar. Agilitzar els 
informes i pagaments pendents del Departament pels danys provocats per la fauna 
salvatge.

f) Recuperar les dotacions econòmiques necessàries per tal de convocar noves 
subvencions de Plans de Millora per a les explotacions, amb l’objectiu de millorar 
la competitivitat i el benestar animal de les mateixes.

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP SOC

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 43874)

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

del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del 
Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre polítiques agràries, ramaderes i forestals (tram. 
302-00084/11).

Esmena 1
GP de Ciutadans
De supressió i addició

1. Sobre el pressupost del DARPA 
[...]
d) Avançar en les mesures socioeconòmiques pertinents per tal que altres sectors 

usuaris del medi natural, bosc, dels i espais forestals, com el turístic o l’immobiliari, 
es coresponsabilitzin financerament en el manteniment de l’espai i la millora de les 
condicions de vida dels qui en tenen la cura i custòdia.
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Esmena 2
GP de Ciutadans
De supressió

3. Sobre la protecció i usos dels sols/ espais agraris 
Presentar abans del juliol de 2017 un projecte de llei de protecció i usos del sol/

espais agraris, que estableixi la definició jurídica del terme sol/ espai agrari, que de-
termini les finalitats d’ordenació d’aquests espais, per tal de poder-los preservar, or-
denar i gestionar, i que doti el sistema dels recursos econòmics i humans necessaris, 
tal i com recollia la Resolució 671/VIII sobre el Món agrari de 14 d’abril de 2010, 

Esmena 3
GP de Ciutadans
De supressió i addició 

4. Sobre l’accés a la terra 
a) Presentar abans de juliol de 2017 una proposta d’implementació d’un model 

català de Banc/Fons de Terres d’ús agrari i Agroecològic, amb l’objectiu primordial 
d’afavorir l’accés a la terra de nous pagesos i pageses que han assumit la multifuncio-
nalitat de l’activitat agrària: amb vectors de producció i de conservació. Aquest Banc/
Fons de Terres ha d’estar obert a la nova diversitat d’actors que incideixen en el món 
rural i, en concret, ha de preveure la participació del tercer sector com una de les 
opcions d’intervenció a favor d’un accés a la terra sota fórmules de custòdia agrària.

b) Establir un pla de suport a l’accés a la terra per part de joves d’origen urbà 
incloent-hi a qui no ve de tradició pagesa o del món rural que contempli mesures 
en els àmbits de la formació ambiental, de les fórmules de tinença de la terra: Ces-
sió, parceria, masoveria, custòdia del territori, i de l’estímul als mercats locals i a la 
venda de proximitat.

c) Afavorir l’accés a la terra per a qui no ve de tradició pagesa. Analitzar i im-
plementar un Pla Pilot basat en el model francès de Banc de Terres (SAFER) i les 
accions col·lectives de les organitzacions pageses d’aquell país, com per exemples 
les «Associations de Fonciers».

Esmena 4
GP de Ciutadans
De supressió i addició

5. Sobre el Canvi de model per garantir la seguretat i la sobirania alimentària 
a) Desenvolupar com a projecte de govern la idea i plasmació de la sobirania ali-

mentària del nostre país a través la promoció de les produccions ecològiques i/o de 
base tradicional; de qualitat i afavorint al màxim el comerç de proximitat i el con-
sum del producte local.

b) Incentivar les produccions petites, familiars, que acompleixen tot el cicle pro-
ductiu i que alhora intenten aplicar un comerç de proximitat, i una venda directa 
entre persones productores i consumidores.

f) [..] per poder establir una Reglamentació o prohibició eliminació dels mateixos.

Esmena 5
GP de Ciutadans
De supressió i addició 

6. Sobre el model ramader i la gestió de les dejeccions 
a) Instar al Govern de l’Estat a retirar modificar l’Ordre Ministerial IET/1045/2014 

de paràmetres retributius, tot elaborant un disseny de retribució a les plantes de trac-
tament de purins que garanteixi la supervivència de les plantes imprescindibles pel 
tractament dels purins garantint l’adaptació del sector ramader i la reconversió a 
plantes de biogàs, que són més eficaces en la reducció d’emissions i en la internalit-
zació dels costos.
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b) Presentar durant el primer període de sessions del 2017 un pla de treball per 
cercar les millors propostes tècniques a mitjà i llarg termini amb tots els actors im-
plicats per avançar en un canvi profund del model ramader que passi pel foment de 
la ramaderia extensiva i de la producció ecològica de qualitat, i per un pla gradual 
de reducció d’optimització de la cabana porcina, especialment la dedicada exclusi-
vament a l’engreix, així com la millora de les pràctiques alimentàries amb la finali-
tat de reduir els residus generats pel sector i l’evident impacte en les emissions i la 
contaminació dels aqüífers i de l’entorn.

c) Garantir que les possibles solucions tecnològiques que es puguin desenvolupar 
a curt termini per resoldre el problema de la gestió de les dejeccions ramaderes i en 
concret dels purins, no doni peu a augmentar la cabana porcina d’engreix, vetllant 
perquè el sector pugui fer el cicle complert què deixa més valor afegit i no té un cost 
tant alt amb externalitzacions ambientals s’adrecin a millorar la qualitat ambiental 
pel que fa als nivells de nitrats i altres contaminants al sòl i als aqüífers.

e.1) Racionalització de la cabana porcina a Catalunya, redistribució de granges 
per territori i limitació de cabana per granja (màxim de 2000 porcs), tenint en comp-
te la distribució geogràfica actual i la de les possibles noves instal·lacions.

Esmena 6
GP de Ciutadans
De supressió i addició 

7. Sobre l’ús eficient de l’aigua i la planificació dels regadius
c) Garantir que abans de continuar amb l’obra nova del Segarra Garrigues cal 

consolidar el que ja està instal·lat, per exemple la modernització dels sistema de reg 
del Canal d’Urgell que ara mateix resulta inviable econòmicament tot evitant que 
sigui Endesa la que controli els embassaments.

e) Fomentar només les concentracions parcel·làries que no suposen una afectació 
per a tenint en compte minimitzar l’efecte negatiu sobre la biodiversitat i la pèrdua 
d’hàbitats, o i que no causin un increment de les plagues en els cultius, disminuint la 
qualitat de l’aigua i l’augment de la salinitat al tram baix del riu Ebre.

f) Revisar el pla de finançament a 20 anys amb un tipus d’interès anual equi-
valent a l’euríbor més un diferencial que no s’ha actualitzat malgrat els canvis en 
l’execució del contracte així com en els nous valors de l’euríbor. per tal de facilitar 
l’adhesió de nous regants.

Esmena 7
GP de Ciutadans
D’addició

8. Sobre el foment de la gestió forestal sostenible i la valorització dels productes 
forestals

e) Establir la col·laboració mitjançant els acords organitzatius i econòmics neces-
saris entre el DARPA, responsable de la gestió forestal i el Departament de Territori 
i Sostenibilitat, responsable dels espais naturals protegits, per garantir la correcta 
gestió forestals dels boscos dins dels mateixos, tenint en compte els plans de gestió 
dels espais naturals protegits.

Esmena 8
GP de Ciutadans
D’addició

11. Sobre el Cos d’Agents Rurals 
b) Establir durant els propers mesos, tal i com es va aprovar a la Moció 35/XI del 

Parlament, un protocol de coordinació entre el Cos de Bombers i el Cos d’Agents 
Rurals de la Generalitat de Catalunya, que garanteixi que en els rescats i operatius 
de recerca i altres emergències en el medi natural, sempre que sigui necessari es 
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compti amb els recursos humans i tècnics i el coneixement del territori que tenen 
els Agents Rurals. Així mateix, que millorin els procediments interns del Cos per 
tal que la resposta davant d’aquestes demandes, sigui la millor possible, homogènia 
arreu del territori i perdurable en el temps.

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Francisco Javier Domínguez Serrano, dipu-

tat, GP C’s

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 43895)

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 polítiques agrà-
ries, ramaderes i forestals (tram. 302-00084/11).

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

1. Sobre el pressupost del DARPA 
a) Augmentar el pressupost del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 

Alimentació perquè suposi un 1,6 % del total del Pressupost de la Generalitat, tal i 
com tenen altres comunitats autònomes de l’Estat i països veïns de la Unió Europea.

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

Avançar en les mesures socioeconòmiques pertinents per tal que altres sectors 
usuaris del bosc, dels espais forestals, com el turístic o l’immobiliari, entre altres, 
es coresponsabilitzin financerament en el manteniment de l’espai i la millora de les 
condicions de vida dels qui els gestiona, en tenen la cura i custòdia. 

Esmena 3
GP de Junts pel Sí
De supressió del punt 2.b

b) Presentar a la Comissió Europea, d’acord amb el procediment establert al re-
glament del l Fons Europeu Agrari de Desenvolupament Rural (FEADER), en la 
primera ocasió que sigui possible, la modificació del Programa de Desenvolupament 
Rural de Catalunya 2014-2020 per adaptar-lo a les prioritats establertes.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 3.b

Definir i aprovar els criteris i indicadors que permetin concretar diferents meca-
nismes els instruments d’intervenció en el territori més idonis per a protegir els es-
pais d’interès agrari davant d’altres usos del sòl, amb la finalitat de garantir l’equili-
bri entre els usos agraris i els altres usos del territori, i aconseguir d’aquesta manera 
que l’impacte de les infraestructures i del sòl urbà, industrial i logístic sigui el menor 
possible en els espais d’alt valor agrari. 
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Esmena 5
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 3.c

Incloure un estudi d’impacte agrari en tots els projectes de transformació de sòl 
no urbanitzable en sòl urbanitzable i/o urbà i en tots els projectes d’infraestructures 
de comunicació, regadius o de qualsevol tipus en espais agraris.

Esmena 6
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 3.e

Garantir que l’Institut Català del Sòl tingui en compte en les seves actuacions la 
necessitat de preservar el manteniment de sòl per a usos agraris d’acord amb el que 
estableixi la futura llei d’espais agraris.

Esmena 7
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 3.f

Desenvolupar, en el marc del Pla territorial general de Catalunya, el Pla terri-
torial sectorial agrari d’acord amb el que estableixi la futura llei d’espais agraris.

Esmena 8
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 4.a

Presentar en el marc de la futura llei d’espais agraris una proposta de model ca-
talà de banc o borsa de terres basat en la intermediació de l’administració amb la 
finalitat de coordinar i posar en contacte l’oferta i la demanda per contribuir a la 
correcta gestió dels espais agraris i el relleu generacional del sector.

Esmena 9
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 4.b

Continuar afavorint l’accés a la terra a tots els joves que tinguin interès en incorpo-
rar-se sense distincions per raó d’origen, a través de l’itinerari formatiu que aprofun-
deix en les bones pràctiques agràries, sostenibles i respectuoses amb el medi, en l’eco-
nomia de l’explotació i el les diferents formes de tinença de la terra establertes a la Llei 
1/2008, de 20 de febrer, de Contractes de Conreu (DOGC 216 de 20 de febrer de 2008.

Esmena 10
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 5.a

Seguir desenvolupant com a projecte de país una política agroalimentària que 
reforci l’objectiu de sobirania alimentària entesa com el dret que te qualsevol poble 
a decidir les seves pròpies polítiques agroalimentàries amb la finalitat d’assolir el 
màxim nivell de seguretat alimentària possible. Això implica mantenir el suport a 
una producció alimentaria en base a criteris sostenibles i respectuosos amb el medi 
ambient i obtinguda a partir de bones pràctiques agràries; afavorint la qualitat, el 
comerç de proximitat i el consum del producte local.

Esmena 11
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 5.b

Incentivar les explotacions agràries, petites i mitjanes, familiars, amb un model 
de negoci que té en compte tot el cicle productiu i que alhora desenvolupa un comerç 
de proximitat, amb una venda directa i de circuit curt entre persones productores i 
consumidores. 
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Esmena 12
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 5.c

Seguir adaptant els requeriments i normatives de la creació d’indústria alimen-
taria a les petites indústries agroalimentàries o obradors artesanals per facilitar la 
seva implantació, establint criteris entorn el què és una producció artesana garan-
tint la seguretat alimentària. 

Esmena 13
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 5.d

Continuar afavorint la venda directa des de l’establiment del productor, impul-
sant les eines ja establertes com ara el segell de venda de proximitat (venda directa) 
i el segell de venda de circuit curt (venda a través d’un sol intermediari), i seguir 
adaptant quan sigui possible la normativa sanitària. 

Esmena 14
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 5.f

Reactivar els treballs que, d’acord amb la Resolució 739/X, sobre el món agrari, 
se li encarreguen a subcomissió d’estudi de transgènics, en el marc de la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, amb la participació de tots els sec-
tors implicats i l’objectiu d’aportar els elements necessaris al debat que ha de servir 
per a la reglamentació d’allò relacionat amb els OGM a Catalunya.

Esmena 15
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 5.g

Oferir Afavorir la recerca i l’assessorament tècnic perquè es substitueixi la utilitza-
ció del glifosat per altres mètodes no contaminants, que no danyin la salut ni el medi 
ambient, incloent mètodes mecànics, tèrmics, o alternatius a la química que s’apliquen 
en la majoria dels països de la Unió Europea per a la gestió de les herbes adventícies.

Esmena 16
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 6.a

Instar al Govern de l’Estat a adequar, d’acord amb la Sentència del Tribunal Su-
prem, l’Ordre Ministerial IET/1045/2014 de paràmetres retributius, tot elaborant un 
disseny de retribució a les plantes de tractament de purins que garanteixi la supervi-
vència de les plantes imprescindibles pel tractament dels purins, promovent l’adap-
tació del sector ramader i la reconversió d’aquelles plantes al marc agrari afavorint 
entre altres possibles tecnologies les plantes de biogàs, que són més eficaces en la 
reducció d’emissions i en la internalització dels costos, de manera que s’afavoreixi 
l’economia circular del sector agrari.

Esmena 17
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 6.b

Presentar durant el primer període de sessions de 2017 una proposta en la que, 
contemplant la participació de tots els agents implicats, s’enceti un debat en profun-
ditat en relació al model actual de producció ramadera a Catalunya i se’n proposin 
millores i oportunitats de desenvolupament; com fomentar la ramaderia extensiva 
i l’ecològica, millorar la qualitat de la producció càrnica catalana, potenciar i es-
tendre la millora de l’alimentació animal amb la finalitat de reduir les dejeccions 
ramaderes, entre altres. 
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Esmena 18
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 6.c

Garantir que les solucions tecnològiques que es puguin desenvolupar a curt ter-
mini per a la gestió de les dejeccions ramaderes i, en concret, dels purins, garan-
teixin la continuïtat del sistema productiu des d’un punt de vista mediambiental i 
s’ajustin en tot moment als llindars màxims que estableix la normativa.

Esmena 19
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 6.d

Garantir que es porten a terme els controls necessaris per evitar els incompli-
ments en la legislació que regula la gestió de dejeccions i la fertilització dels purins 
i, en concret, vetllar perquè no s’apliquin als caps camps més purins dels permesos 
ni s’aboquin a rius i rieres. Dotar les administracions competents dels recursos ne-
cessaris per exercir aquests controls.

Esmena 20
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 6.e.3

Mesures de foment per emprenedors de granges de porc ecològic.

Esmena 21
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 6.e.4

Mesures de foment per emprenedors agrícoles que produeixin farratge ecològic.

Esmena 22
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 7.a

7. Sobre l’ús eficient de l’aigua i la planificació dels regadius Continuar realitzant 
anualment la revisió del pla econòmic i financer Realitzar, en el termini d’un any, 
una auditoria economicofinancera (com recomana l’informe del CADS) de caràcter 
independent i participatiu que avaluï els costos que ha suposat la gestió de Regsega 
des de l’any 2003 a l’any 2016 del projecte de regadiu del Canal Segarra-Garrigues.

Esmena 23
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 7.b

En el marc d’execució dels projectes continuar buscant la col·laboració amb cor-
poracions d’usuaris locals i empreses de la zona per impulsar el regadiu més eficient 
i modern i les produccions de proximitat, tant pel consum com per la transformació, 
impulsant, on sigui possible, l’ús d’energies renovables i aplicant mesures per la re-
ducció dels costos energètics amb l’objectiu final d’assolir la viabilitat de les explo-
tacions que s’incorporen al regadiu modernitzat. 

Esmena 24
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 7.c

Fomentar juntament amb el desenvolupament de nous regadius com el Segarra- 
Garrigues, la consolidació i la modernització dels regadius existents, com per exem-
ple el canal d’Urgell, dins del marc d’una política de gestió del regadiu basada en 
els criteris d’eficiència i sostenibilitat en la utilització de l’aigua, amb l’objectiu d’as-
segurar les dotacions d’aigua necessàries per garantir la producció d’aliments i la 
gestió sostenible del medi.
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Esmena 25
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 8.a

Valoritzar i fomentar un mercat de la fusta i derivats gradual que inclogui des 
de la fusta de qualitat per productes artístics, mobles, construcció d’alt valor afegit; 
un altre graó de menys exigència però amb possibilitats d’arribar a sectors mes ex-
tensos; un altre segment inferior de contraxapats, aglomerats i retalls per parquets 
i revestiments i en darrer lloc la biomassa, incrementant així la cadena de valor de 
tot el producte forestal. Alhora, fomentar la marca de garantia de comercialització 
de productes forestals de Catalunya.

Esmena 26
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 8.b

Fomentar la ramaderia extensiva i les pastures de sotabosc (branques, fulles, 
bardisses i altres elements) com un mitjà més de gestió forestal i d’avenç cap a un 
model ramader més sostenible, tal com s’ha iniciat a la línia d’ajuts de Gestió Fo-
restal Sostenible de 2016.

Esmena 27
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 8.c

Fomentar la utilització de la biomassa forestal, a la producció de calor atenent 
criteris d’eficiència energètica i en conseqüència, prioritzar instal·lar calderes on es 
pugui garantir un subministrament local i sostenible de biomassa al llarg del temps. 
Fer el seguiment de l’estratègia per promoure els aprofitaments energètics de la bio-
massa forestal i agrícola aprovada el 2014.

Esmena 28
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 8.d

Fer seguiment de les compatibilitats què proposen les Directrius de compatibili-
tat dels usos dels terrenys forestals del Pla General de Política Forestal de Catalu-
nya 2014-2024 a partir de la legislació sobre la conservació i gestió del medi natu-
ral, i especialment els aprofitaments fusters i no fusters, la caça i la pesca, l’accés 
motoritzat generalitzat en boscos madurs i singulars, espais naturals protegits, bos-
cos de ribera i espais d’interès connector.

Esmena 29
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 8.e

Establir la col·laboració mitjançant els acords organitzatius i econòmics neces-
saris entre el DARP, responsable de la gestió forestal i el Departament de Territori 
i Sostenibilitat, responsable dels espais naturals protegits, per garantir la correcta 
gestió forestals dels boscos dins dels mateixos, atenent a la promoció d’aprofita-
ments de gestió forestal sostenibles dins els espais naturals de manera respectuosa 
amb el medi i que permetin el desenvolupament territorial d’aquests espais i entorns.

Esmena 30
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 9.a

Davant de la constatació que la plaga del cargol poma (Pomacea sp.) té un efec-
te molt perjudicial per al sector productor d’arròs i per a la biodiversitat del con-
junt del Delta de l’Ebre, cal continuar amb la revisió i avaluació periòdiques de les 
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mesures realitzades en els darrers anys en el marc dels plans d’eradicació i control 
del cargol poma, així com en la determinació de les causes per les quals algunes 
d’aquestes mesures esdevenen poc efectives i en el disseny i execució de noves me-
sures.

Esmena 31
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 9.b

Presentar anualment el corresponent Pla d’eradicació de la plaga per a l’hemi-
delta esquerra i l’hemidelta dret que contempli les mesures a portar a terme en l’ho-
ritzó de l’any 2020 i que en tot cas mantingui com a prioritàries, quan se’n consideri 
necessària la seva aplicació, totes les mesures que s’han demostrat o es demostrin 
més efectives.

Esmena 32
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 9.c

Continuar posant Posar els mecanismes necessaris per a eradicar les 80 ha afec-
tades a l’hemidelta dret, prioritzant controls efectius de les mesures de prevenció i 
la vigilància per evitar que s’escampi la plaga. 

Esmena 33
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 11.b

Establir durant els propers mesos, un protocol de coordinació entre el Cos de 
Bombers i altres cossos de la Generalitat el Cos d’Agents Rurals i altres cossos de la 
Generalitat de Catalunya, que garanteixi que en els rescats i operatius de recerca i 
altres emergències en el medi natural, sempre que sigui necessari es compti amb els 
recursos humans i tècnics i el coneixement del territori que tenen els Agents Rurals. 
Així mateix, que millorin els procediments interns del Cos per tal que la resposta 
davant d’aquestes demandes, sigui la millor possible, homogènia arreu del territori 
i perdurable en el temps. 

Esmena 34
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 11.c

Garantir que en el pressupost de 2017, es pressuposten totes les places les 518 
places que ja ho estaven en el darrer pressupost aprovat, tot i que actualment només 
s’han cobert unes 490 places i que s’impulsi s’estableixen els criteris de la contrac-
tació en l’òrgan pertinent per poder contractar el personal interí que les cobreixi fins 
que s’ocupin definitivament. 

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS 
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Punt 15 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les relacions 
entre els governs de Catalunya i Espanya
302-00097/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 47192 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2017

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 la següent moció, subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre les relacions entre els governs de Catalunya i Espanya (tram. 300-
00111/11).

Exposició de motius
D’ençà del setembre de l’any 2012, si no abans, les relacions entre el Govern de 

la Generalitat de Catalunya i del Govern d’Espanya han estat excepcionalment ten-
ses, per raons diverses. Tanmateix, amb independència dels objectius polítics que es 
plantegin un i altre govern, davant la situació de bloqueig actual es fa inexcusable, 
en benefici de la ciutadania de Catalunya, que s’abordin un seguit de temes i aspec-
tes que són de rellevància per a aquesta i per al propi autogovern.

Moció
El Parlament de Catalunya: 
1. Reclama l’establiment d’un marc de diàleg entre el Govern de la Generalitat 

de Catalunya i el Govern d’Espanya, en el qual puguin trobar canals de solució la 
multiplicitat d’afers d’interès públic que, des de fa anys i fins al moment actual, es 
troben bloquejats.

2. Insta el Govern de la Generalitat a reactivar la Comissió Bilateral Estat-Ge-
neralitat, que no s’ha reunit des del 19 de juliol de 2011, i que d’acord amb l’article 
183 EAC, constitueix el marc general i permanent de relació entre els governs de la 
Generalitat i de l’Estat a l’efecte de la participació i la col·laboració de la Generali-
tat en l’exercici de les competències estatals que afectin l’autonomia de Catalunya, 
així com de l’intercanvi d’informació i l’establiment, si escau, de mecanismes de 
col·laboració en les polítiques públiques respectives i els assumptes d’interès comú.

3. Insta el Govern de la Generalitat a reactivar la Comissió Mixta de Traspassos 
Estat-Generalitat, la tasca més important de la qual és, segons mandat estatutari, 
l’elaboració i l’aprovació dels acords de traspàs de serveis i mitjans de l’Adminis-
tració de l’Estat necessaris per a l’exercici de les competències de la Generalitat de 
Catalunya.

4. Insta el Govern de la Generalitat a reactivar la Comissió Mixta d’Afers Eco-
nòmics i Fiscals, a la que li correspon la concreció, l’aplicació, l’actualització i el se-
guiment del sistema de finançament i també la canalització del conjunt de relacions 
fiscals i financeres de la Generalitat i l’Estat.

5. Insta el Govern de la Generalitat a reactivar la Comissió Bilateral d’Infra-
estructures, i en aquest marc negociar amb el Govern d’Espanya la revisió de la 
política inversora de l’Estat a Catalunya i acordar un pla d’inversions pels propers 
cinc anys d’aquelles infraestructures bàsiques responsabilitat del govern de l’Estat, 
fixant com a objectiu que el percentatge d’inversió es correspongui al seu pes en el 
PIB d’Espanya tal com en el seu dia va marcar l’addicional tercera de l’Estatut de 
Catalunya, i sense dilació l’impuls del corredor mediterrani i la millora del servei 
de rodalies. Insta també a negociar amb urgència els aspectes relatius a la gestió 
aeroportuària.
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6. Insta el Govern de la Generalitat a dur a terme totes les iniciatives i gestions 
al seu abast per recuperar el potencial màxim del text de l’Estatut d’Autonomia 
aprovat en referèndum per la ciutadania de Catalunya, i afectat per la STC 31/2010, 
de 28 de juny de 2010, en el sentit que apuntava l’informe elaborat per encàrrec del 
Govern de la Generalitat de Catalunya l’any 2010, i complementàriament en la lí-
nia de l’informe elaborat pel Govern d’Espanya també l’any 2010. En aquest sentit, 
cal recórrer tant a la via prevista a l’article 150.2 CE, com a la via de la modifica-
ció de lleis orgàniques (per exemple, reformant la llei orgànica del poder judicial, 
la llei de règim local –per fer possible l’organització territorial pròpia de Catalunya 
en vegueries–, la normativa d’organismes i institucions estatals per impulsar-hi la 
participació de les comunitats autònomes, etc.), així com a la dels traspassos i a  la 
dels acords polítics.

7. Constata que l’any 2014 hauria d’haver entrat en vigor el nou sistema de finan-
çament autonòmic que hauria de servir per a obtenir més recursos per fer front a les 
polítiques sobre les que té competències de la Generalitat.

8. Constata que l’Estat ha estat injust en el repartiment dels objectius del dèficit 
entre l’Estat i les comunitats autònomes, carregant en aquestes un esforç excessiu 
amb relació al realitzat per l’Estat.

9. Insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a abordar sense dilació la ne-
gociació del nou model de finançament, revisant l’excessiu esforç de reducció del 
dèficit imposat a les comunitats autònomes, negociant el quitament parcial del seu 
deute, introduint el principi d’ordinalitat i impulsant els consorcis tributaris.

10. Insta el Govern de la Generalitat a tornar a plantejar la necessitat de donar 
compliment als compromisos i obligacions del Govern d’Espanya respecte a Cata-
lunya no satisfets fins al moment, que es trobaven recollits en part del document que 
a l’abril de 2016 el president Carles Puigdemont va plantejar al president Mariano 
Rajoy, que abastaven diversos aspectes, molts dels quals poden ser canalitzats a tra-
vés dels òrgans bilaterals Estat-Generalitat.

11. Insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a estudiar la possibilitat de 
plantejar incident d’execució davant el Tribunal Constitucional, amb relació a cadas-
cuna de les sentències favorables parcialment o total a les pretensions del Govern de 
la Generalitat de Catalunya, dictades en conflictes constitucionals de competència 
i en recursos d’inconstitucionalitat, i que no han estat degudament acomplertes per 
part del Govern d’Espanya.

12. Insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a reclamar al Govern central 
una política d’asil més conforme amb el dret internacional i menys gasiva, a fi de 
poder posar en pràctica la voluntat acollidora manifestada des del Govern de la Ge-
neralitat.

13. Insta el Govern de la Generalitat a reactivar la negociació amb l’Estat i l’Ajun-
tament de Barcelona relativa a la construcció de la Biblioteca Central de Barcelona.

14. Insta el Govern de la Generalitat a abordar amb el Govern d’Espanya les for-
mes de potenciar la capitalitat de Barcelona de la Unió per la Mediterrània i donar 
un impuls a l’Euroregió Pirineus-Mediterrània.

15. Insta el Govern de la Generalitat a negociar amb el Govern d’Espanya la ins-
tal·lació d’organismes d’àmbit estatal a la ciutat de Barcelona.

16. Insta el Govern de la Generalitat a reclamar del Govern d’Espanya la presen-
tació d’un Projecte de Llei de protecció i foment del plurilingüisme, en virtut del 
preàmbul i en el marc dels articles 3 i 46 de la Constitució espanyola, que hauria 
de ser una llei transversal, de caràcter orgànic per a modificar lleis orgàniques, que 
afecti fonamentalment l’Administració General de l’Estat, la Justícia i les altes insti-
tucions, amb menció expressa al paper de les comunitats autònomes, però sense en-
trar en col·lisió amb les disposicions i competències que fixen els respectius Estatuts 
d’autonomia i d’acord amb el que es coneix com a principi de territorialitat.
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17. Insta el Govern de la Generalitat a reclamar del Govern d’Espanya que l’Ins-
titut Cervantes promogui i difongui també la llengua i la cultura catalana, juntament 
amb la resta de llengües oficials.

Palau del Parlament, 9 de gener de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, GP SOC

ESMENES PRESENTADES

Reg. 48481 i 48486; 48487; 48494 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 

24.01.2017

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 48481 I 48486)

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 les relacions entre els governs de Catalunya i Es-
panya (tram. 302-00097/11).

Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un punt 18

La judicialització de la política catalana representa un greu entrebanc al diàleg i 
als acords necessaris per afrontar els reptes socials i democràtics de futur que té la 
societat catalana.

El poble de Catalunya té dret a decidir democràticament, dins el marc institucio-
nal existent, les seves opcions de futur.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Joan Josep Nuet i Pujals, diputat, GP CSP 

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 48487)

A la Mesa del Parlament
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Ciuta-

dans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, pre-
senta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les relacions entre els governs de Catalunya i Espanya (tram. 302-00097/11).

Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició al punt 3

3. Insta el Govern de la Generalitat a reactivar la Comissió Mixta de Traspassos 
Estat-Generalitat, la tasca més important de la qual és, segons mandat estatutari, 
l’elaboració i l’aprovació dels acords de traspàs de serveis i mitjans de l’Adminis-
tració de l’Estat necessaris per a l’exercici de les competències de la Generalitat de 
Catalunya, en aquells casos en els quals el traspàs de les competències estigui en-
cara pendent.
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Esmena 2
GP de Ciutadans
De supressió al punt 4

4. Insta el Govern de la Generalitat a reactivar la Comissió Mixta d’Afers Eco-
nòmics i Fiscals, a la que li correspon la concreció, l’aplicació, l’actualització i el se-
guiment del sistema de finançament i també la canalització del conjunt de relacions 
fiscals i financeres de la Generalitat i l’Estat.

Esmena 3
GP de Ciutadans
D’addició al punt 5

5. Insta el Govern de la Generalitat a reactivar la Comissió Bilateral d’Infraes-
tructures, i en aquest marc negociar amb el Govern d’Espanya la revisió de la polí-
tica inversora de l’Estat a Catalunya i acordar un pla d’inversions pels propers cinc 
anys d’aquelles infraestructures bàsiques responsabilitat del govern de l’Estat, fixant 
com a objectiu que el percentatge d’inversió es correspongui al seu pes en el PIB 
d’Espanya tal com en el seu dia va marcar l’addicional tercera de l’Estatut de Cata-
lunya, en els termes establerts per la sentència 31/2010 del Tribunal Constitucional, 
sobre l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, i sense dilació l’impuls del corredor me-
diterrani i la millora del servei de rodalies. Insta també a negociar amb urgència els 
aspectes relatius a la gestió aeroportuària.

Esmena 4
GP de Ciutadans
De supressió i addició al punt 12

12. Insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a reclamar coordinar-se amb 
el Govern central per tal de fer efectiva una política d’asil més conforme amb el dret 
internacional i menys gasiva, a fi de poder posar en pràctica la voluntat acollidora 
manifestada des del Govern de la Generalitat.

Esmena 5
GP de Ciutadans
D’addició

15. Insta el Govern de la Generalitat a negociar amb el Govern d’Espanya la 
instal·lació d’organismes d’àmbit estatal a la ciutat de Barcelona, garantint el prin-
cipi d’eficiència administrativa, lleialtat institucional i coordinació entre adminis-
tracions públiques.

Esmena 6
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt

18. Insta el Govern de la Generalitat a solucionar preferentment qualsevol diferèn-
cia amb el Govern d’Espanya en el marc dels canals habituals de cooperació i col·la-
boració administratives i polítiques, d’acord amb el principi de lleialtat institucional.

Esmena 7
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt

19. Insta el President del Govern de la Generalitat a assistir sempre a la Confe-
rència de Presidents Autonòmics, complint així amb les seves funcions com a màxim 
representant de tots els catalans.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2017
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt GP C’s
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GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 48494)

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

pular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre les relacions entre els governs de Catalunya i Espanya (tram. 302-
00097/11).

Esmena 1
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació i supressió de l’apartat 5

5. Insta el Govern de la Generalitat a reactivar la Comissió Bilateral d’Infraes-
tructures, i en aquest marc negociar amb el Govern d’Espanya la revisió de la polí-
tica inversora de l’Estat a Catalunya i acordar un pla d’inversions pels propers cinc 
anys d’aquelles infraestructures bàsiques responsabilitat del govern de l’Estat, fixant 
com a objectiu que el percentatge d’inversió estigui en funció de les necessitats, i 
sense dilació l’impuls del corredor mediterrani i la millora del servei de rodalies. 
Insta també a negociar amb urgència els aspectes relatius a la gestió aeroportuària.

Esmena 2
GP del Partit Popular de Catalunya
De supressió a l’apartat 9

9. Insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a abordar sense dilació la ne-
gociació del nou model de finançament, revisant l’excessiu esforç de reducció del 
dèficit imposat a les comunitats autònomes, negociant el quitament parcial del seu 
deute, introduint el principi d’ordinalitat i impulsant els consorcis tributaris.

Esmena 3
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació i addició de l’apartat 15

15. Insta el Govern de la Generalitat a negociar amb el Govern d’Espanya la ins-
tal·lació d’organismes d’àmbit estatal i europeu a Catalunya.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu GP PPC
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Punt 16 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la competitivitat 
de l’empresa catalana
302-00098/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 47266 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2017

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

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern so-
bre la competitivitat de l’empresa catalana (tram. 300-00109/11).

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

I. Amb relació a la morositat
1. Complir amb la llei 15/2010, per la qual s’estableixen mesures de lluita conta 

la morositat en les operacions comercials i on s’imposa la prohibició per les parts 
contractants de pactar terminis de pagament superiors a 30 dies en operacions con-
certades entre empreses i l’administració pública, atès l’insuficient grau de compli-
ment actual.

2. Introduir modificacions a l’informe mensual de període mitjà de pagament a 
proveïdors que elabora el Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisen-
da per tal que també apareguin les ràtios de pagament de subvencions. Implementar 
aquests canvis abans de l’emissió de l’informe de juny de 2017.

3. Realitzar modificacions a la metodologia de l’informe mensual de període 
mitjà de pagament a proveïdors que elabora el Departament de la Vicepresidència i 
d’Economia i Hisenda, per tal que apareguin els 30 dies des de l’entrada de la factu-
ra del proveïdor en el registre administratiu o equivalent, que actualment s’exclouen 
del càlcul de nombre de dies de pagament. Implementar aquests canvis abans de 
l’emissió de l’informe d’abril de 2017.

4. Informar proactivament del període de dilació des de la rebuda de la factura 
per part de l’administració i el registre de la mateixa per iniciar el compte del perío-
de de 30 dies per a fer-ne el pagament que determina la llei. Informar de la tipologia 
de motius de dilació en la conformitat de les factures.

5. Establir un sistema de notificacions a les empreses subcontractades per l’adju-
dicatari d’un concurs públic, amb l’objectiu de comunicar a aquestes la data de pa-
gament per part de l’administració de la certificació del contractista principal.

6. Reforçar els mecanismes financers per a assegurar el pagament de les certi-
ficacions dins els terminis establerts a la Llei 15/2010 de morositat, per tal de no 
generar a les empreses adjudicatàries i subcontractades interessos de demora o des-
peses provinents de retards.

7. Crear, abans de la finalització de la present legislatura, un observatori de la 
morositat a Catalunya, que inclogui la morositat de l’administració pública amb el 
sector privat i la morositat entre empreses del sector privat.

8. Coordinar-se amb el Govern d’Espanya per tal d’adoptar un règim sanciona-
dor amb relació a la Llei 15/2010.

II. Amb relació a la contractació pública
9. Realitzar les modificacions legislatives necessàries per a generalitzar la possi-

bilitat de fragmentar els contractes en lots per fer-los més accessibles per a les mi-
croempreses i PIMES, deixant només com una excepció el no fer-ho.
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10. Exigir garanties a les empreses licitadores proporcionals a l’objecte del con-
tracte i el preu de l’adjudicació, sense utilitzar com a referència el preu pressupostat 
o de licitació.

11. Establir en els processos de licitació criteris on la valoració econòmica no 
pugui ser mai l’argument definitiu d’adjudicació.

12. Crear taules de contractació sectorials que adaptin els criteris del processos 
de contractació a les necessitats sectorials.

13. Promoure polítiques de formació que millorin les capacitats dels treballadors 
públics que gestionen les adjudicacions, capacitant-los per valorar la compra públi-
ca innovadora.

14. Crear una línia específica amb interessos reduïts del programa Avalis per aju-
dar a complir amb les garanties exigides a les PIMES i microempreses per accedir 
als concursos públics.

15. Recuperar l’Oficina de Supervisió i Avaluació de la Contractació Pública i 
reforçar el seu paper de suport a les PIMES.

III. Amb relació a la simplificació administrativa
16. Desplegar en la seva totalitat, abans de juny de 2017, la Llei 16/2015 de sim-

plificació de l’activitat administrativa de l’administració de la Generalitat de Catalu-
nya i dels governs locals, per impulsar l’activitat econòmica.

Palau del Parlament, 11 de gener de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Joan García González, diputat, GP C’s 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 48265, 48483, 48484, 48495 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 

24.01.2017

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 48265)

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

mentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 del 
Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre la competitivitat de l’empresa catalana (tram. 302-
00098/11).

Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un punt 6 bis

6 bis) Completar els treballs per convertir l’Institut Català de Finances en una 
banca pública que permeti ampliar el suport al finançament de les empreses petites, 
mitjanes i microempreses.

Esmena 2
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició al final del punt 16

16) Desplegar en la seva totalitat, abans de juny de 2017, la Llei 16/2015 de sim-
plificació de l’activitat administrativa de l’administració de la Generalitat de Cata-
lunya i dels governs locals, per impulsar l’activitat econòmica, sense perjudici del 
manteniment dels llocs de treball existents i les seves condicions.

Palau del Parlament, 23 de gener de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Marc Vidal i Pou, diputat, GP CSP 
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GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 48483)

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Albert Botran i Pahissa, portaveu adjunt del 

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord 
amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les se-
güents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la compe-
titivitat de l’empresa catalana (tram. 302-00098/11).

Esmena 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició

11. Establir en els processos de licitació criteris on la valoració econòmica no 
pugui ser mai l’argument definitiu d’adjudicació, tals com salaris dignes (salari mí-
nim de 1200 euros bruts mensuals per a la categoria més baixa) i clàusules de res-
ponsabilitat social.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Albert Botran i Pahissa, portaveu adjunt, 

GP CUP-CC 

GRUP PARLAMENTARI DE DE JUNTS PEL SÍ (REG. 48484)

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 competitivitat 
de l’empresa catalana (tram. 302-00098/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
De modificació de l’apartat I, punts 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 que queden tal com 
segueix

I. En relació a la morositat,
1. Continuar millorant els indicadors del període mig de pagament, com ja s’ha 

realitzat el passat any 2016, de manera que durant l’any 2017 se situï per sota del 
llindar dels 30 dies.

2. Reclamar a l’estat Espanyol la modificació dels criteris de liquiditat pel que fa 
el FLA, a efectes de garantir una millor disposició de recursos per part de la Gene-
ralitat, amb l’objectiu que el desemborsament del FLA extra per finançar l’excés de 
dèficit de l’any anterior, es desemborsi mensualment durant l’any, i no en dues parts, 
una al juny i l’altra al desembre.

3. Seguir mantenint un diàleg permanent amb els principals proveïdors de la Ge-
neralitat que es veuen afectats pels endarreriments en els pagaments, així com con-
tinuar amb les polítiques de transparència en relació amb els indicadors del període 
mig de pagament.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 9

9. Continuar desplegant i aplicant les modificacions legislatives necessàries per a 
generalitzar la possibilitat de fragmentar els contractes en lots per fer-los més accessi-
bles per a les microempreses i PIMES, deixant només com una excepció el no fer-ho.
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Esmena 3
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 10

10. Continuar exigint garanties a les empreses licitadores proporcionals a l’ob-
jecte del contracte i el preu de l’adjudicació, sense utilitzar com a referència el preu 
pressupostat o de licitació.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 11

11. Seguir reduint el pes del criteri de valoració econòmica com argument defi-
nitiu d’adjudicació.

Esmena 5
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 12

12. Ampliar quan sigui necessari les taules de contractació sectorials per adaptar 
els criteris del processos de contractació a les necessitats sectorials.

Esmena 6
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 13

13. Continuar promovent polítiques de formació que millorin les capacitats dels 
treballadors públics que gestionen les adjudicacions, capacitant-los per valorar la 
compra pública innovadora.

Esmena 7
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 14

14. Crear una línia específica amb interessos reduïts a través d’Avalis per ajudar 
a complir amb les garanties exigides a les PIMES i microempreses per accedir als 
concursos públics.

Esmena 8
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 15

15. Continuar mantenint i reforçant la política de suport a les PIMES en la con-
tractació pública mitjançant la Direcció General de Contractació Pública.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 48495)

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 estableix 
l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Mo-
ció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la competitivitat de l’empresa ca-
talana (tram. 302-00098/11).
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Esmena 1
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició al punt 1

1. Complir amb la llei 15/2010, per la qual s’estableixen mesures de lluita conta 
la morositat en les operacions comercials i on s’imposa la prohibició per les parts 
contractants de pactar terminis de pagament superiors a 30 dies en operacions con-
certades entre empreses i l’administració pública i ens del sector públic de la Gene-
ralitat, atès l’insuficient grau de compliment actual.

Esmena 2
GP del Partit Popular de Catalunya
De supressió i addició al punt 2

2. Introduir modificacions a l’informe mensual de període mitjà de pagament a 
proveïdors que elabora el Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisen-
da per tal que també apareguin les ràtios de pagament de subvencions. Implementar 
aquests canvis abans de l’emissió de l’informe Informar mensualment de les ràtios i 
període mig de pagament de les subvencions a partir de juny de 2017.

Esmena 3
GP del Partit Popular de Catalunya
De supressió del punt 3

3. Realitzar modificacions a la metodologia de l’informe mensual de període 
mitjà de pagament a proveïdors que elabora el Departament de la Vicepresidència i 
d’Economia i Hisenda, per tal que apareguin els 30 dies des de l’entrada de la factu-
ra del proveïdor en el registre administratiu o equivalent, que actualment s’exclouen 
del càlcul de nombre de dies de pagament. Implementar aquests canvis abans de 
l’emissió de l’informe d’abril de 2017.

Esmena 4
GP del Partit Popular de Catalunya
De supressió del punt 8

8. Coordinar-se amb el Govern d’Espanya per tal d’adoptar un règim sanciona-
dor amb relació a la Llei 15/2010.

Esmena 5
GP del Partit Popular de Catalunya
De supressió i addició al punt 9

9. Realitzar les modificacions legislatives necessàries per tal de facilitar la li-
citació de microempreses i PIMES sempre que sigui possible per a generalitzar la 
possibilitat de fragmentar els contractes en lots per fer-los més accessibles per a les 
microempreses i PIMES, deixant només com una excepció el no fer-ho.

Esmena 6
GP del Partit Popular de Catalunya
De supressió del punt 10

10. Exigir garanties a les empreses licitadores proporcionals a l’objecte del con-
tracte i el preu de l’adjudicació, sense utilitzar com a referència el preu pressupostat 
o de licitació.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu; Sergio Santamaría Santigosa, diputat, 

GP PPC 
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Punt 17 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les retribucions 
públiques
302-00099/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 47367 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2017

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, David Mejía Ayra, diputat del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern so-
bre les retribucions públiques (tram. 300-00110/11).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a 
1. Reduir el nombre d’alts càrrecs de la Generalitat en un 10%.
2. Reduir el nombre de personal de confiança (personal eventual) de la Generali-

tat en un 50% i establir que aquests llocs només puguin ser ocupats per funcionaris 
de carrera.

3. Fixar un calendari concret de devolució als funcionaris públics de les pagues 
extraordinàries de 2013 i 2014, i presentar-lo en seu parlamentària en el termini de 
tres mesos des de l’aprovació d’aquesta moció.

4. Adoptar el compromís ferm i unívoc de retornar les pagues extraordinàries 
abans que acabi l’actual legislatura.

5. Reduir la taxa d’interinitat del 23% actual a un màxim del 10% del total de 
places dotades pressupostàriament en el termini de 18 mesos, de tal manera que: 

a) La referida taxa d’interinitat sigui la mateixa en tots els àmbits de la funció 
pública, evitant així les desigualtats que es poden veure actualment. En l’àmbit dels 
Mossos d’Esquadra no s’admetrà cap mena d’interinitat.

b) Es calendaritzin les corresponents ofertes d’ocupació pública i es presentin en 
seu parlamentària en el termini de dos mesos des de l’aprovació d’aquesta moció.

6. Presentar, en el termini de tres mesos des de l’aprovació d’aquesta moció, un 
projecte de llei d’ordenació de les retribucions d’alts càrrecs, que asseguri una cor-
relació adient entre el nivell de responsabilitat i el de retribució i que garanteixi, en 
últim terme, que cap alt càrrec percebrà una retribució més alta que la del superior 
orgànic al qual ret comptes.

7. Aquest projecte de llei introduirà que tots els alts càrrecs per sota del de conse-
ller tindran una part de la seva retribució condicionada al compliment dels objectius 
que li hagin estat fixats en el moment de prendre possessió del càrrec.

Palau del Parlament, 16 de gener de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; David Mejía Ayra, diputat, GP C’s 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 48340, 48474, 48496, 48498 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 

24.01.2017

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 48340)

A la Mesa del Parlament
Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, 

d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les 
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següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les retri-
bucions públiques (tram. 302-00099/11).

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

1. Per tal d’aconseguir que a final d’aquesta legislatura s’hagi reduït el nombre 
d’alts càrrecs en relació als actualment pressupostats, el Govern presentarà al Par-
lament una proposta de redistribució d’objectius assignats als actuals titulars per 
permetre que aquesta disminució pugui arribar al 10%. Reduir el nombre d’alts càr-
recs de la Generalitat en un 10%.

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

2. Presentar en el termini de tres mesos una relació de tasques i de llocs de tre-
ball de l’administració de la Generalitat que ocupa algun càrrec de confiança sen-
se ser funcionari de carrera, amb una proposta de reassignació d’aquestes tasques 
que en permeti la disminució progressiva fins arribar al 50%. Reduir el nombre de 
personal de confiança (personal eventual) de la Generalitat en un 50% i establir que 
aquests llocs només puguin ser ocupats per funcionaris de carrera.

Esmena 3
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió i addició de l’apartat 3

3. Fixar Acordar i concretar a la Mesa de Negociació, un calendari concret de 
devolució als funcionaris públics de les pagues extraordinàries de 2013 i 2014, i 
presentar-lo en seu parlamentària en el termini de tres mesos des de l’aprovació 
d’aquesta moció.

Esmena 4
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició de l’apartat 4

4. Adoptar el compromís ferm i unívoc a la Mesa de Negociació de retornar les 
pagues extraordinàries abans que acabi l’actual legislatura, com a màxim.

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

5. Reduir la taxa d’interinitat del 23% actual a un màxim del 10% 8% del total 
de places dotades pressupostàriament en el termini de 18 mesos, de tal manera que: 

a) La referida taxa d’interinitat sigui la mateixa en tots els àmbits de la funció 
pública, evitant així les desigualtats que es poden veure actualment.

En l’àmbit dels Mossos d’Esquadra no s’admetrà cap mena d’interinitat.
b) Es calendaritzin les corresponents ofertes d’ocupació pública i es presentin en 

seu parlamentària en el termini de dos mesos des de l’aprovació d’aquesta moció.
6. Presentar, en el termini de tres mesos des de l’aprovació d’aquesta moció, un 

projecte de llei d’ordenació de les retribucions d’alts càrrecs, que asseguri una cor-
relació adient entre el nivell de responsabilitat i el de retribució i que garanteixi, en 
últim terme, que cap alt càrrec percebrà una retribució més alta que la del superior 
orgànic al qual ret comptes.
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7. Aquest projecte de llei introduirà que tots els alts càrrecs per sota del de conse-
ller tindran una part de la seva retribució condicionada al compliment dels objectius 
que li hagin estat fixats en el moment de prendre possessió del càrrec.

Palau del Parlament, 23 de gener de 2017
Marc Vidal i Pou, diputat;  Joan Coscubiela i Conesa, portaveu, GP CSP

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 48474)

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

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre les retribucions públiques (tram. 302-00099/11).

Esmena 1
GP Socialista
De modificació i supressió

2. Reduir el nombre de personal de confiança (personal eventual) de la Generali-
tat en un 20% i establir que aquests llocs només puguin ser ocupats per funcionaris 
de carrera.

Esmena 2
GP Socialista
De modificació punt 3

3. Instar a la Mesa General de la Funció pública a fixar un calendari concret 
de devolució als funcionaris públics de les pagues extraordinàries de 2013 i 2014, 
i presentar-lo en seu parlamentària en el termini de tres mesos des de l’aprovació 
d’aquesta moció.

Esmena 3
GP Socialista
De modificació punt 5

5. Reduir la taxa d’interinitat del 23% actual a un màxim del 8% del total de pla-
ces dotades pressupostàriament en el termini de 18 mesos, de tal manera que: 

a) La referida taxa d’interinitat sigui la mateixa en tots els àmbits de la funció 
pública, evitant així les desigualtats que es poden veure actualment. En l’àmbit dels 
Agents Rurals i el Personal de Presons no s’admetrà cap mena d’interinitat, tal i com 
succeeix al cos de Mossos d’Esquadra i Bombers.

b) Es calendaritzin les corresponents ofertes d’ocupació pública i es presentin en 
seu parlamentària en el termini de dos mesos des de l’aprovació d’aquesta moció.

Esmena 4
GP Socialista
D’addició d’un nou punt 8

8. Durant l’any 2017 es recuperaran els següents drets suspesos: 
a) L’ampliació dels supòsits d’IT amb dret a cobertura del 100% del salari.
b) La recuperació del Fons d’acció social
c) La creació de borses de treball amb criteris d’objectivitat i transparència acor-

dats amb la Mesa General de la Funció Pública
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Esmena 5
GP Socialista
D’addició d’un nou punt 9

9. Instar al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge 
a convocar en el termini de 7 dies, a comptar des de l’aprovació d’aquesta Moció, la 
Mesa General de la Funció Pública.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Alícia Romero Llano, diputada GP SOC 

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 48496)

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu, María José García Cuevas, diputada del 

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Mo-
ció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les retribucions públiques (tram. 
302-00099/11).

Esmena 1
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació i supressió de l’apartat 2

2. Reduir el nombre de personal de confiança (personal eventual) de la Generali-
tat en un 30% i establir que aquests llocs només puguin ser ocupats per funcionaris 
de carrera.

Esmena 2
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de l’apartat 3

3. Retornar als funcionaris públics durant el 2017 un terç de la paga extraordi-
nària corresponent a l’any 2013, completant el pagament dels dos terços pendents 
durant el 2018 i retornar la totalitat de paga extraordinària corresponent a l’any 
2014 durant l’any 2019.

Esmena 3
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de l’apartat 5

5. Reduir la taxa d’interinitat del 23% actual a un màxim del 8% del total de pla-
ces dotades pressupostàriament [...].

Esmena 4
GP del Partit Popular de Catalunya
De supressió de la lletra a de l’apartat 5

a) La referida taxa d’interinitat sigui la mateixa en tots els àmbits de la funció 
pública, evitant així les desigualtats que es poden veure actualment. En l’àmbit dels 
Mossos d’Esquadra no s’admetrà cap mena d’interinitat.

Esmena 5
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou apartat 8

8. Aprovar una oferta plurianual d’ocupació pública suficient que tingui com a 
objectiu recuperar la plantilla anterior a l’any 2012, amb la que es pugui reduir la 
precarietat laboral al 8% i donar estabilitat laboral al personal interí.
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Esmena 6
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou apartat 9

9. Aprovar un pla de recuperació de drets laborals del personal públic de la Ge-
neralitat de Catalunya que inclogui almenys: 

a) Garantir els mateixos drets al personal interí o laboral temporal.
b) La substitució des del primer dia en llocs d’atenció directa al ciutadà.
c) Recuperar el 100% per incapacitat temporal des del 1 de gener de 2017.
d) La recuperació del 60% fons d’acció social durant el 2017, i la seva totalitat 

durant l’any 2018.
e) Retornar als empleats de l’ICS el dret a 30 hores per indisposició sense inca-

pacitat temporal.
f) Recuperar les hores lectives dels docents, 23h en primària i 18h en secundària, 

així com la reducció de 2 hores lectives al personal docent major de 55 anys.
g) La retirada del pla pilot de nomenaments de docents PDI i la definició de per-

fils de lloc de treball específics.

Esmena 7
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou apartat 10

10. Convocar, de manera urgent i abans del 3 de febrer de 2017, la Mesa General 
de la Funció Pública de forma que, els acords de recuperació de les plantilles i la 
qualitat de l’ocupació pública prèvies a la crisi quedin signats abans de finalitzar el 
mes de març de 2017.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu; María José García Cuevas, diputada, 

GP PPC 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 48498)

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

amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les retribucions 
públiques (tram. 302-00099/11).

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

Garantir que el llarg de tota la XI Legislatura es mantindrà permanentment una 
ratio d’alts càrrecs un 8% inferior que al final de la VIII.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 2

Garantir que no s’incrementa el personal de confiança durant la present legis-
latura, així com elaborar un informe sobre l’adequació de la seva capacitat tècnica 
al lloc de treball.
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Esmena 3
GP de Junts pel Sí
De supressió dels punts 3 i 4

Esmena 4
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 5

Presentar en el Marc de la Mesa General de la Funció Pública una proposta de 
Pla de Xoc per la reducció de la Interinitat. 

Esmena 5
GP de Junts pel Sí
De supressió dels apartats a i b del punt 5

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

Presentar en el termini de sis mesos des de l’aprovació d’aquesta moció un infor-
me detallat que asseguri que existeix una correlació adient entre el nivell de respon-
sabilitat i el de retribució.

Esmena 7
GP de Junts pel Sí
De supressió del punt 7

Esmena 8
GP de Junts pel Sí
D’addició d’un nou punt 

Acordar en el marc de la Mesa general de la Funció Pública un calendari de de-
volució de la paga pendent de 2013.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2017
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 l’Institut 
d’Estudis de l’Autogovern
302-00100/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 47378 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2017

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu, Esperanza García González, diputada 

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 l’Institut d’Estudis de l’Autogovern (tram. 300-
00112/11).

Moció
El Parlament de Catalunya, per tal d’eliminar duplicitats en l’estructura de l’ad-

ministració, insta el Govern de la Generalitat a adoptar les mesures pertinents per: 
a) Suprimir la Secretaria per al Desenvolupament de l’Autogovern del Departa-

ment de la Presidència.
b) Suprimir l’Oficina per a la Millora de les Institucions d’Autogovern del Depar-

tament de la Vicepresidència, Economia i Hisenda.
c) Suprimir la Comissió Interdepartamental per al Desenvolupament de l’Auto-

govern.
d) Mantenir l’Institut d’Estudis de l’Autogovern que haurà de centrar les seves 

funcions d’estudi i assessorament en les competències que li són pròpies, és a dir, 
treballar per a la millora de l’exercici de l’autogovern conforme al que disposa l’Es-
tatut d’Autonomia i la Constitució.

Palau del Parlament, 16 de gener de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu; Esperanza García González, diputada, 

GP PPC 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 48475, 48488 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 24.01.2017

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 48475)

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 inter-
pel·lació al Govern sobre l’Institut d’Estudis de l’Autogovern (tram. 302-00100/11).

Esmena 1
GP Socialista
De supressió

El Parlament de Catalunya, per tal d’eliminar duplicitats en l’estructura de l’ad-
ministració, insta el Govern de la Generalitat a adoptar les mesures pertinents per: 

a) Suprimir la Secretaria per al Desenvolupament de l’Autogovern del Departa-
ment de la Presidència.

b) Suprimir l’Oficina per a la Millora de les Institucions d’Autogovern del Depar-
tament de la Vicepresidència, Economia i Hisenda.
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c) Suprimir la Comissió Interdepartamental per al Desenvolupament de l’Auto-
govern.

d) Mantenir l’Institut d’Estudis de l’Autogovern que haurà de centrar les seves 
funcions d’estudi i assessorament en les competències que li són pròpies, és a dir, 
treballar per a la millora de l’exercici de l’autogovern conforme al que disposa l’Es-
tatut d’Autonomia i la Constitució.

Palau del Parlament, 23 de gener de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, GP SOC 

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 48488)

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

amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’Institut d’Estudis 
de l’Autogovern (tram. 302-00100/11).

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

a bis) Presentar en el si de la Comissió d’Afers Institucionals del Parlament, en 
el termini de dos mesos des de l’aprovació de la present Moció, un informe detallat 
sobre l’activitat de la Secretaria per al Desenvolupament de l’Autogovern, que inclo-
gui informació, entre d’altres qüestions, sobre

– el desglossament del seu pressupost per grans àrees de despesa, des de la seva 
constitució

– els recursos destinats a les retribucions dels alts càrrecs i dels càrrecs de con-
fiança i personal eventual des de la seva constitució

– detall de la seva activitat des de la seva constitució

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

b bis) Presentar en el si de la Comissió d’Afers Institucionals del Parlament, en el 
termini màxim de dos mesos des de l’aprovació de la present Moció, un informe de-
tallat sobre l’activitat de l’Oficina per a la Millora de les Institucions d’Autogovern, 
que inclogui informació, entre d’altres qüestions, sobre

– el desglossament del seu pressupost per grans àrees de despesa, des de la seva 
constitució

– els recursos destinats a les retribucions dels alts càrrecs i dels càrrecs de con-
fiança i personal eventual des de la seva constitució

– detall de la seva activitat des de la seva constitució

Esmena 3
GP de Ciutadans
D’addició

c bis) Presentar en el si de la Comissió d’Afers Institucionals del Parlament, en el 
termini màxim de dos mesos des de l’aprovació de la present Moció, un informe de-
tallat sobre l’activitat de la Comissió Interdepartamental per al Desenvolupament de 
l’Autogovern que inclogui informació, entre d’altres, sobre les reunions mantingudes 
per aquesta Comissió des de la seva constitució, les persones (amb els seus càrrecs) 
que hi van assistir, així com els acords adoptats en les mateixes.
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Esmena 4
GP de Ciutadans
D’addició

d bis) Presentar en el si de la Comissió d’Afers Institucionals del Parlament, en 
el termini màxim de dos mesos des de l’aprovació de la present Moció, un informe 
detallat sobre l’activitat de l’Institut d’Estudis de l’Autogovern que inclogui informa-
ció, entre d’altres qüestions, sobre

– el desglossament del seu pressupost per grans àrees de despesa, des de la seva 
constitució

– els recursos destinats a les retribucions dels alts càrrecs i dels càrrecs de con-
fiança i personal eventual des de la seva constitució

– detall de la seva activitat des de la seva constitució.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP C’s
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Punt 19 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els feminismes
302-00101/11

PRESENTACIÓ: GP CUP-CC

Reg. 47379 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2017

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 el 
que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, 
subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre els feminismes (tram. 300-00107/11).

Moció
1. Instar el Govern a complir la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva 

de dones i homes i la Resolució 186/XI del Parlament de Catalunya, sobre el desple-
gament reglamentari de la Llei 17/2015.

2. Instar al Govern que en el marc de l’Observatori per la igualtat de gènere; 
a. S’assumeixi una línia estratègica de treball vinculada als principis de l’econo-

mia feminista. L’objectiu serà el de l’elaboració d’estudis, treballs i estadístiques que 
partint del paradigma feminista reformulin els conceptes, les bases i les estructures 
patriarcals, i per tant, que reflecteixin les distribucions del temps, el treball de cures 
i de reproducció social pel manteniment de les condicions de vida. Conjuntament 
amb expertes en economia feminista, s’incorporaran propostes d’actuació pública 
en aquesta matèria.

b. S’elabori un informe anual sobre l’ús del temps per tal de poder definir políti-
ques públiques que abordin la divisió sexual del treball a les llars catalanes.

3. En relació els acords aprovats en el marc del Debat de política General –Re-
solució 306/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’orientació política general del 
Govern; 

a. Presentar un informe, en el termini d’un mes, sobre el grau de compliment de 
tots els acords.

b. Organitzar, en el termini de dos mesos, una sessió de treball monogràfica amb 
l’Institut Català de les dones, representació dels grups parlamentaris, i aquests as-
sessorats, en cas que ho decideixin, d’organitzacions feministes, en relació el Pla 
estratègic de polítiques d’igualtat de gènere de l’Administració de la Generalitat.

c. Presentar, en el termini d’un mes, la proposta de campanya institucional d’in-
formació sobre la interrupció de l’embaràs (XI.4.2. Drets sexuals i reproductius de 
les dones)

El Parlament de Catalunya insta el Govern a dur a terme una campanya institu-
cional sobre la interrupció de l’embaràs. L’objectiu d’aquesta campanya, treballada 
juntament amb una representació d’entitats i grups feministes, ha d’ésser informar 
sobre els drets sexuals i reproductius de les dones catalanes i, alhora, el de sensibi-
litzar, específicament, la població jove, com a població potencialment desinformada 
sobre aquesta qüestió segons els resultats de l’estudi de l’Associació de Planificació 
Familiar de Catalunya i Balears.

d. Presentar, en el termini d’un mes, la proposta de campanya institucional con-
tra la violència de gènere (XI.4.3. Lluita contra la violència de gènere.)

El Parlament de Catalunya insta el Govern a dur a terme una campanya institu-
cional de sensibilització contra les agressions sexuals i els assetjaments masclistes. 
L’objectiu d’aquesta campanya, treballada juntament amb una representació d’enti-
tats i grups feministes, ha d’ésser eradicar la violència i l’assetjament en espais pú-
blics i d’oci, i, alhora, el de sensibilitzar la població jove sobre les relacions abusives.



PlE 28
25 de gener de 2017

Dossier 36

e. Presentar, en el termini d’un mes, la proposta de protocols de resposta institu-
cional a les agressions sexistes i els assetjaments, entesos com a formes de violència 
masclista, als centres educatius i els espais públics i d’oci.

4. En el marc de la Comissió Nacional per a una intervenció coordinada contra 
la violència masclista, organitzar una jornada de treball on hi participin represen-
tants de tots els agents que participen de la Xarxa d’Atenció i Recuperació Integral 
per a les Dones en situació de violència masclista per actualitzar-ne les conclusions 
de l’estudi d’avaluació elaborat l’any 2015, i on també hi participin organitzacions 
feministes per tal de fer un abordatge integral de tot el circuit i reforçar-ne la visió 
comunitària.

5. Instar el Govern que estableixi una coordinació estable amb el Govern de les 
Illes i la Generalitat Valenciana per tal de crear l’Observatori de les violències mas-
clistes als Països Catalans.

6. Instar el Govern a presentar, en el termini d’un mes, una proposta de pla de 
formació transversal pel personal de l’administració pública en matèria d’igualtat 
entre gèneres i de violència masclista. Aquesta haurà d’incloure, una perspectiva 
interseccional i tindrà com objectiu la formació en feminismes i l’adequació de la 
formació específica en funció del lloc de treball.

Palau del Parlament, 16 de gener de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Anna Gabriel i Sabaté, portaveu, GP CUP-CC 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 48002, 48476, 48482, 48489, 48492 / Admissió a tràmit: Presidència del 

Parlament, 24.01.2017

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 48002)

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’ar-
ticle 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els feminismes (tram. 302-00101/11).

Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació de la lletra a del punt 2

a. S’incorpori al Decret de l’Observatori d’Igualtat de Gènere (actualment en 
tràmit d’aprovació pel Govern), com a funció d’aquest Observatori, la regulació 
d’una línia de treball vinculada als principis de l’economia feminista. L’objectiu serà 
el de l’elaboració d’estudis, treballs i estadístiques que partint del paradigma femi-
nista reformulin els conceptes, les bases i les estructures patriarcals, i per tant, que 
reflecteixin les distribucions del temps, el treball de cures i de reproducció social pel 
manteniment de les condicions de vida. Conjuntament amb expertes en economia 
feminista, s’incorporaran propostes d’actuació pública en aquesta matèria.

Esmena 2
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició de dues lletres c i d al punt 2

c) Establir, com a funció de l’Observatori d’Igualtat en el seu Decret regulador, 
l’obligació d’informar sobre el compliment de les obligacions atribuïdes al Govern 
en la Llei 17/2015, especialment en allò relatiu a l’impacte de gènere dels pressupos-
tos de la Generalitat.
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d) Dotar l’Observatori d’Igualtat de Gènere d’una línia pressupostària pròpia i 
dels recursos tècnics suficients per garantir que s’impulsaran les funcions aportades 
per les entitats del Consell Nacional de Dones de Catalunya al procés participatiu 
d’elaboració del Decret. Així com, garantir l’especialització en gènere del personal 
tècnic de l’Administració de la Generalitat adscrit a l’Observatori.

Esmena 3
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un incís a la lletra b del punt 3

b) Organitzar, en el termini de dos mesos, una sessió de treball monogràfica amb 
l’Institut Català de les dones, representació dels grups parlamentaris, i aquests as-
sessorats, en cas que ho decideixin, del Consell Nacional de Dones de Catalunya i 
d’organitzacions feministes, en relació el Pla estratègic de polítiques d’igualtat de 
gènere de l’Administració de la Generalitat.

Esmena 4
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un incís a la lletra c del punt 3

c) Presentar, en el termini d’un mes, la proposta de campanya institucional
d’informació sobre la interrupció de l’embaràs (XI.4.2. Drets sexuals i repro-

ductius de les dones). El Parlament de Catalunya insta el Govern a dur a terme una 
campanya institucional sobre la interrupció de l’embaràs. L’objectiu d’aquesta cam-
panya, treballada juntament amb una representació del grup de treball de Salut del 
Consell Nacional de les Dones i d’entitats i grups feministes, ha d’ésser informar 
sobre els drets sexuals i reproductius de les dones catalanes i, alhora, el de sensibi-
litzar, específicament, la població jove, com a població potencialment desinformada 
sobre aquesta qüestió segons els resultats de l’estudi de l’Associació de Planificació 
Familiar de Catalunya i Balears.

Esmena 5
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació i d’addició del punt d

d. Presentar, en el termini d’un mes, la proposta de campanya institucional con-
tra les violències masclistes (XI.4.3. Lluita contra la violència de gènere.)

El Parlament de Catalunya insta el Govern a dur a terme una campanya insti-
tucional de sensibilització contra les agressions sexuals i els assetjaments masclis-
tes. L’objectiu d’aquesta campanya, treballada juntament amb una representació del 
grup de treball de violències masclistes del Consell Nacional de les Dones i d’enti-
tats i grups feministes, ha d’ésser eradicar la violència i l’assetjament en espais pú-
blics i d’oci, i, alhora, el de sensibilitzar la població jove sobre les relacions abusives.

Esmena 6
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació del punt 5

5. Instar el Govern que estableixi una coordinació estable amb els Governs de les 
diferents comunitats autònomes per tal de crear les sinèrgies necessàries per comba-
tre més eficaçment les violències masclistes.

Palau del Parlament, 19 de gener de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta, 

GP CSP 
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GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 48476)

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 les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre els feminismes (tram. 302-00101/11).

Esmena 1
GP Socialista
De modificació de la lletra a del punt 2

a. S’incorpori una línia estratègica de treball vinculada als principis de l’econo-
mia feminista. [...].

Esmena 2
GP Socialista
D’addició d’una lletra c bis al punt 3

c bis. Actualitzar en el termini d’un mes, amb les dades corresponents a 2016, 
l’informe sobre la interrupció voluntària de l’embaràs a Catalunya elaborat pel De-
partament de Salut.

Esmena 3
GP Socialista
D’addició d’una lletra c ter al punt 3

c ter. Presentar, en el termini d’un mes, el detall de tots els casos en que s’ha de-
manat el consentiments dels dos progenitors de la menor quan s’ha produït la inter-
rupció de l’embaràs.

Esmena 4
GP Socialista
D’addició d’una lletra c quater al punt 3

c quater. Modificar la instrucció interna de l’ICS que demana el doble consenti-
ment dels progenitors per a la interrupció de l’embaràs de la menor.

Palau del Parlament, 19 de gener de 2017 
Eva Granados Galiano, portaveu; Marta Moreta Rovira, diputada, GP SOC 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 48482)

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 els feminismes 
(tram. 302-00101/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
De modificació

1. Instar el Govern a seguir desplegant la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat 
efectiva de dones i homes en el seu conjunt.
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Esmena 2
GP de Junts pel Sí
De modificació i addició

2. b. S’inclogui informació anual sobre l’ús del temps en l’estudi sobre la «Quan-
tificació econòmica del treball no remunerat a Catalunya» per tal de poder definir 
polítiques públiques que abordin la divisió sexual del treball a les llars catalanes.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí
De modificació i addició

3. a. Presentar un informe, en el termini de sis mesos, sobre el grau de compli-
ment de tots els acords relacionats amb el contingut d’aquesta moció.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí
De modificació

b. Organitzar, en el termini de sis mesos, una sessió de treball monogràfica amb 
l’Institut Català de les dones, representació dels grups parlamentaris, i aquests as-
sessorats, en cas que ho decideixin, d’organitzacions feministes, en relació el Pla 
estratègic de polítiques d’igualtat de gènere de l’Administració de la Generalitat.

Esmena 5
GP de Junts pel Sí
De supressió

c. Presentar, en el termini d’un mes, la proposta de campanya institucional d’in-
formació sobre la interrupció de l’embaràs (XI.4.2. Drets sexuals i reproductius de 
les dones)

El Parlament de Catalunya insta el Govern a dur a terme una campanya institu-
cional sobre la interrupció de l’embaràs. L’objectiu d’aquesta campanya, treballada 
juntament amb una representació d’entitats i grups feministes, ha d’ésser informar 
sobre els drets sexuals i reproductius de les dones catalanes i, alhora, el de sensibi-
litzar, específicament, la població jove, com a població potencialment desinformada 
sobre aquesta qüestió segons els resultats de l’estudi de l’Associació de Planificació 
Familiar de Catalunya i Balears.

Esmena 6
GP de Junts pel Sí
De supressió

d. Presentar, en el termini d’un mes, la proposta de campanya institucional con-
tra la violència de gènere (XI.4.3. Lluita contra la violència de gènere.)

El Parlament de Catalunya insta el Govern a dur a terme una campanya institu-
cional de sensibilització contra les agressions sexuals i els assetjaments masclistes. 
L’objectiu d’aquesta campanya, treballada juntament amb una representació d’enti-
tats i grups feministes, ha d’ésser eradicar la violència i l’assetjament en espais pú-
blics i d’oci, i, alhora, el de sensibilitzar la població jove sobre les relacions abusives.

Esmena 7
GP de Junts pel Sí
De supressió

e. Presentar, en el termini d’un mes, la proposta de protocols de resposta institu-
cional a les agressions sexistes i els assetjaments, entesos com a formes de violència 
masclista, als centres educatius i els espais públics i d’oci.
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Esmena 8
GP de Junts pel Sí
De modificació

5. Instar el Govern que estableixi una coordinació estable amb el Govern de les 
Illes i la Generalitat Valenciana en matèria de violència masclista.

Esmena 9
GP de Junts pel Sí
De modificació

6. Instar el Govern a, en el marc del Pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i 
homes aprovat pel Govern, desplegar una proposta de pla de formació transversal 
pel personal de l’administració pública en matèria d’igualtat entre gèneres i de vio-
lència masclista. Aquesta haurà d’incloure, una perspectiva interseccional i tindrà 
com objectiu la formació en feminismes i l’adequació de la formació específica en 
funció del lloc de treball.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 48489)

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 els feminismes (tram. 302-00101/11).

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

3. En relació els acords aprovats en el marc del Debat de política General, –Re-
solució 306/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’orientació política general del 
Govern; 

c. Presentar, en el termini d’un mes, la proposta de campanya institucional d’in-
formació sobre la interrupció de l’embaràs els drets sexuals i reproductius (XI.4.2. 
Drets sexuals i reproductius de les dones).

El Parlament de Catalunya insta el Govern a dur a terme una campanya institu-
cional sobre la interrupció de l’embaràs els drets sexuals i reproductius. L’objectiu 
d’aquesta campanya, treballada juntament amb una representació d’entitats socials, 
grups feministes, psicòlegs i professionals sanitaris i educatius, ha d’ésser informar 
sobre els drets sexuals i reproductius de les dones catalanes i, alhora, el de sensibi-
litzar, específicament, la població jove, com a població potencialment desinformada 
sobre aquesta qüestió segons els resultats de l’estudi de l’Associació de Planificació 
Familiar de Catalunya i Balears.

Esmena 2
GP de Ciutadans
De modificació del punt 5, que resta redactat de la següent manera

5. Instar el Govern de la Generalitat a establir mecanismes efectius de coordina-
ció amb el Govern d’Espanya i amb la resta de governs autonòmics per tal d’impul-
sar accions coordinades entre tots els observatoris de violència de gènere existents 
a Espanya.
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Esmena 3
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt

7. Vetllar perquè els continguts dels mitjans de comunicació públics de Catalunya 
siguin respectuosos amb les dones, reflecteixin els valors democràtics d’igualtat i 
respecte a les dones, no reprodueixin comportaments masclistes, i no frivolitzin amb 
la violència envers les dones, en qualsevol forma que pugui prendre la violència.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Noemí de la Calle Sifré, diputada, GP C’s 

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 48492)

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu, Marisa Xandri Pujol, diputada del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 
158 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subse-
güent a la interpel·lació al Govern sobre els feminismes (tram. 302-00101/11).

Esmena 1
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou punt 7

7. El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar mesures i accions per 
treballar contra la discriminació de les dones immigrades, regulant la prohibició del 
burka i el niqab, tant en edificis públics com al carrer.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu; Marisa Xandri Pujol, diputada, GP PPC 
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Punt 20 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el transport 
públic i la mobilitat sostenible
302-00102/11

PRESENTACIÓ: GP JS

Reg. 47383 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2017

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 transport públic i la mobili-
tat sostenible (tram. 300-00113/11).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Exigir al Govern de l’Estat, davant els incompliments reiterats en les planifi-

cacions previstes, que transfereixi a la Generalitat de Catalunya les quantitats neces-
sàries per tal que aquesta pugui executar el Pla de Rodalies 2008-2015 que només 
s’ha executat un 13% i el Pla de Millora de Fiabilitat que dels 306 M€ només està 
executat un 5%, entre les quals destaquen les següents obres: 

a) Desdoblament de la R3 en tot el seu traçat fins a Vic.
b) Desdoblament parcials de la R1 en el tram Arenys - Blanes.
c) Finalitzar la variant entre Vandellòs i Tarragona que permetrà millorar temps 

de viatge i puntualitat a la R16.
d) Efectuar les inversions compromeses a la R15 que permetran millorar temps 

de viatge i puntualitat.
e) Executar els soterraments de seguretat de les vies del tren al seu pas pels mu-

nicipis de Montcada i Reixac, Sant Feliu i l’Hospitalet de Llobregat.
f) Adaptar el 100% de les estacions per a PMR.
g) Garantir la puntualitat de la xarxa de rodalies i regionals.
h) Finalitzar les obres de l’estació de la Sagrera.
2. Exigir al Govern de l’Estat a assumir la seva responsabilitat amb el transport 

públic de proximitat i aportar per a l’any 2017 els 108 M€ necessaris per a com-
plementar les aportacions de les administracions catalanes per tal que no hi hagi 
dèficit al sistema de transport públic de l’ATM, per compensar períodes anteriors i 
donar finançament a totes les comarques que formen part del sistema d’integració 
tarifària.

3. Exigir a l’Estat que no rescati en cap cas amb diners públics les autopistes 
que han entrat en concurs de creditors (R2, R3, R4, R5, peatge de Barajas, AP-41, 
AP-36)

Palau del Parlament, 16 de gener de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

ESMENES PRESENTADES

Reg. 48477, 48491, 48497 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 24.01.2017

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 48477)

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 
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Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre el transport públic i la mobilitat sostenible (tram. 302-00102/11).

Esmena 1
GP Socialista
De modificació del punt 1

1. Exigir al Govern de l’Estat, davant els incompliments reiterats en les plani-
ficacions previstes, que inclogui en els pressupostos de l’Estat des de 2017 fins a 
2020 les quantitats necessàries per tal que aquesta pugui executar el Pla de Rodalies 
2008-2015 que només s’ha executat un 13% i el Pla de Millora de Fiabilitat que dels 
306 M€ només està executat un 5%, entre les quals destaquen les següents obres: [...]

Esmena 2
GP Socialista
D’addició d’un nou punt 4

4. Encarregar els estudis per tal d’avaluar, en el termini màxim d’un any, la ne-
cessitat d’un nou túnel a la ciutat de Barcelona per a millorar la capacitat i les fre-
qüències de les rodalies ferroviàries i regionals, i fer les propostes d’actuació adients.

Palau del Parlament, 23 de gener de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, diputat, GP SOC

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 48491)

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

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament 
del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·la-
ció al Govern sobre el transport públic i la mobilitat sostenible (tram. 302-00102/11).

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

1. Instar el Govern d’Espanya a donar compliment a la «Proposición no de Ley 
sobre medidas para mejorar los servicios ferroviarios de Cercanías y Media Distan-
cia en Cataluña», aprovada a la Comissió de Foment del Congrés dels Diputats el 
passat 30 de novembre i que incloïa, entre d’altres, els següents punts: 

Punt 4. «Revisar los procedimientos de la tramitación de actuaciones de forma 
que puedan recuperarse los plazos de 2010 en la aprobación de proyectos y poste-
rior licitación y contratación. En particular, revisar con especial atención aquellas 
actuaciones incluidas en el Plan 306 que disponen de proyectos redactados pero no 
aprobados ni licitados.» 

Punt 5. «Presentar ante la Cámara, en el plazo máximo de tres meses, un Infor-
me pormenorizado sobre la futura Variante de Vandellós, que detalle: 

Plazo de finalización y puesta en servicio de las obras, iniciadas en los años 90.
Detalle de la solución final que quedará ejecutada.
Previsión de los servicios de larga distancia que circularán, concretando las 

relaciones que se dispondrán una vez puesta en servicio la nueva variante, y de-
tallando las frecuencias y paradas previstas en el especial en el área del Camp de 
Tarragona y las Terres de l’Ebre, coordinando la planificación con los servicios de 
Cercanías y Media Distancia a implantar por la Generalitat de Cataluña.» 

Punt 6. «Presentar ante la Cámara, en un plazo máximo de seis meses, un infor-
me pormenorizado en el que se detalle la planificación prevista para cada una de 
las fases necesarias (estudios, proyectos, ejecución…) de las siguientes actuaciones 
prioritarias: 
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La reforma de la estación de Sants, que permitirá una mejora de la distribución 
de circulaciones entre los túneles de Barcelona, con la consiguiente mejora de la 
capacidad.

La duplicación parcial de la línea de Vic (R3), que aún con vía única e instala-
ciones más antiguas que el resto, no se adapta a las necesidades de frecuencia y fi-
abilidad del servicio, y las reformas de Montcada-Bifurcación y Bifurcación Aigües 
asociadas para permitir duplicar las frecuencias de esta línea.

La reanudación de las obras de la estación de la Sagrera en la Ciudad de Bar-
celona.»

Punt 7. «Establecer planes de inversión sostenidos con los siguientes objetivos: 
Prolongación de andenes hasta los 200 m, para que puedan acoger los trenes 

más modernos, priorizando las actuaciones necesarias en Barcelona-Arc de Triomf.
Reformar las estaciones que todavía no son accesibles, comenzando no por las 

más sencillas sino por las que más tráfico soportan.»
Punt 11. «Determinar, en el plazo máximo de tres meses, el calendario para la 

efectiva ejecución de las inversiones previstas en el Plan de Infraestructuras Ferro-
viarias de Rodalies de Barcelona 2008-2015 y en el Plan Especial de Actuación en 
Rodalies de Catalunya 2013-2016.» 

Punt 12. «Presentar, en el plazo máximo de tres meses, un plan actualizado de 
accesibilidad en las estaciones de ferrocarril de Cataluña en el que se detallen las 
siguientes actuaciones: 

La incorporación de ascensores y rampas.
El establecimiento de itinerarios adaptados para las personas con movilidad re-

ducida.
La construcción de andenes más altos y largos para facilitar el acceso de los 

viajeros al tren.
La adecuación de los pasos entre andenes.
La publicación por parte de la Oficina Central de Atención de un informe anual 

en el que se recojan el conjunto de actuaciones de mejora, así como las quejas, re-
clamaciones, incidencias y sugerencias de los afectados.»

Esmena 2
GP de Ciutadans
De modificació i addició al punt 2

2. Exigir el Govern de l’Estat a assumir la seva responsabilitat amb el transport 
públic de proximitat i instar el Govern d’Espanya a donar compliment al punt 2 de 
la a «Proposición no de Ley relativa a la mejora de la financiación del transporte 
público metropolitano y para la movilidad sostenible» aprovada a la Comissió de 
Foment del Congrés dels Diputats el passat 18 d’octubre, que demanava «Elaborar 
una Ley de Financiación del Transporte Público, que incluya la participación de 
todos los niveles de gobierno en coherencia con las recomendaciones de la Unión 
Europea, y que garantice la estabilidad de recursos a los municipios.» Mentre no 
s’aprovi aquesta llei, negociar amb el Govern d’Espanya les seves aportacions al 
transport públic de proximitat de Catalunya, demanant per a l’any 2017 els 108 M€ 
necessaris per a complementar les aportacions de les administracions catalanes per 
tal que no hi hagi dèficit al sistema de transport públic de l’ATM, per compensar 
períodes anteriors i donar finançament a totes les comarques que formen part del 
sistema d’integració tarifària.

Esmena 3
GP de Ciutadans
De modificació del punt 3, que resta redactat de la següent manera 

3. Donar suport a la «Proposición no de Ley sobre la necesidad de depurar las 
responsabilidades políticas oportunas por el rescate de las concesiones de las auto-



PlE 28
25 de gener de 2017

45 Dossier

pistas de peaje quebradas y de impulsar reformas para evitar que estas situaciones 
se repitan en un futuro», que es debatrà properament al Ple del Congrés, amb el se-
güent contingut: 

«El Congreso de los Diputados, a los efectos de depurar las responsabilidades 
políticas oportunas y de prevenir que este tipo de situaciones, en las que ganancias 
se privatizan y las pérdidas se socializan, puedan volver a repetirse, insta al Gobi-
erno a que: 

1. Remita a la Cámara, en el plazo máximo de un mes, un informe en el que se 
detalle, entre otros extremos, el coste total que para la Administración General del 
Estado supondrá el rescate de las concesiones de las autopistas de peaje quebra-
das; las alternativas al rescate que en su caso el Gobierno hubiese planteado a las 
concesionarias y las razones que justifican que no hayan prosperado; la modalidad 
de gestión que se aplicará sobre las concesiones rescatadas, así como sus previsi-
bles costes, incluido los de mantenimiento si se optase por la gestión directa de las 
concesiones; y los plazos temporales estimados para la recuperación de los recursos 
públicos empleados en el rescate de las concesiones.

2. Encargue con carácter urgente una auditoría externa de las cuentas financie-
ras de las concesionarias de las autopistas de peaje rescatadas para determinar la 
procedencia de las pérdidas de las mismas, así como de su deuda, de forma que se 
estudie un acuerdo proporcionado entre el gobierno y las concesionarias, para ha-
cerse cargo de su rescate, con el fin de lograr la situación menos gravosa para los 
ciudadanos.

3. Promueva la reforma de la legislación relativa a la Responsabilidad Patrimo-
nial de la Administración, aprovechando la tramitación actual del Proyecto de Ley 
de Contratos del Sector Público, de forma que no se exima por completo a las con-
cesionarias del riesgo y ventura empresarial, y que, en caso de quiebra, las pérdi-
das se repartan de manera equitativa en lugar de ser asumidas en exclusiva por la 
Administración Pública.

4. Conseguir una Oficina Nacional de Evaluación verdaderamente independi-
ente, transparente y libre de injerencias políticas y de intereses territoriales, tanto 
en su dirección como en su gestión, aprovechando igualmente la tramitación actual 
del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público. A estos efectos, se dotará a la 
Oficina Nacional de Evaluación de competencias para evaluar y priorizar las inver-
siones de los nuevos planes de infraestructuras en función de su rentabilidad social, 
económica, financiera y de sus efectos sobre la cohesión social y vertebración terri-
torial. Igualmente, se establecerá que los estudios e informes que emanen de la Ofi-
cina sobre las inversiones del sector público en infraestructuras, concesiones, par-
ticipación público-privada o cualquier otra fórmula de inversión serán preceptivos 
y previos a los procedimientos de licitación en los proyectos de gran presupuesto u 
objeto de cofinanciación con fondos europeos.»

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

4. Donar compliment a la Resolució 306/XI del Parlament de Catalunya, sobre 
l’orientació política general del Govern en el seu apartat sobre gratuïtat de les auto-
pistes, aprovada al Ple del Parlament de Catalunya.

Esmena 5
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 

5. Donar compliment a la Moció 67/XI, sobre les infraestructures ferroviàries, 
aprovada al Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió tinguda el passat 20 d’oc-
tubre.



PlE 28
25 de gener de 2017

Dossier 46

Esmena 6
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 

6. Donar compliment a la Moció 34/XI, sobre la qualitat de l’aire, aprovada al 
Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió tinguda el passat 19 de maig.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Marina Bravo Sobrino, diputada, GP C’s  

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 48497)

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 les següents esmenes a la Moció subse-
güent a la interpel·lació al Govern sobre el transport públic i la mobilitat sostenible 
(tram. 302-00102/11).

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

1. Sol·licitar el Govern de l’Estat que segueixi complint, amb la màxima celeritat 
possible, amb les inversions previstes en les infraestructures ferroviàries a Catalu-
nya.

Esmena 2
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de l’apartat 3

3. Recolzar la decisió del Govern d’Espanya de suprimir els peatges a l’AP-7 al 
2019 i els de l’AP-2 al 2021, així mateix, s’insta al Govern a fixar un calendari de 
supressió dels peatges a les carreteres de la seva titularitat.

Esmena 3
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou apartat 4

4. Donar compliment a la Resolució 337/XI del Parlament, sobre el soterrament 
de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya des de la rambla Ibèria 
fins al passeig de Can Feu, a Sabadell.

Esmena 4
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou apartat 5

5. Aprovar un pla de millora de la freqüència de la línia del Vallès dels Ferrocar-
rils de la Generalitat de Catalunya, així com també un pla estratègic de millora de 
la connexió ferroviària entre el Vallès Occidental i el Vallès Oriental.

Palau del Parlament, 23 de gener de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu; Alberto Villagrasa Gil, diputat, GP PPC 
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Punt 21 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el dret a morir 
dignament
302-00103/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 47393 i 47427 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2017

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Marta Ribas Frias, diputada del Grup Par-

lamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre el dret a morir dignament (tram. 300-00108/11).

Moció
1) El Parlament de Catalunya, en coherència amb la «Carta de drets i deures de 

la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària», reitera el seu ple suport 
que a Catalunya es faciliti una mort digna a tota persona que, en situació de pati-
ment insuportable, en plena possessió de les seves facultats per decidir, expressa el 
seu desig de morir i sol·licita ajuda per fer-ho.

a) En aquest sentit, per a seguir avançant en la garantia del dret a la mort digna i 
en el dret del o la pacient a decidir, el Parlament es compromet a portar al Congrés 
dels Diputats una proposició de llei per a modificar la legislació necessària per a fa-
cilitar aquest dret de forma real i efectiva a tota la ciutadania de Catalunya, a través 
de la despenalització de l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi.

2) El Parlament de Catalunya insta el Govern a crear, dins l’any 2017, un Ob-
servatori de la mort que pugui recollir totes les dades referents a informació cabdal 
com el lloc i les circumstàncies en què mor la gent a Catalunya, per a poder extreure 
conclusions i propostes de millora sobre l’ajuda i accés a tractaments o serveis per a 
estendre les garanties del dret a una mort digna.

A l’hora de fixar quines dades cal recollir per al bon funcionament d’aquest Ob-
servatori, així com els mecanismes per a recollir-les i treballar-les, es comptarà amb 
l’assessorament de l’Associació pel Dret a Morir Dignament i de professionals de 
tots els àmbits assistencials implicats.

3) El Parlament de Catalunya insta el Govern a promoure el Document de Volun-
tats Anticipades (DVA), com a mínim a través de: 

a) La difusió de vídeos i tríptics als centres sanitaris, especialment als Centres 
d’Assistència Primària de tot Catalunya.

b) La promoció de campanyes als mitjans de comunicació 
c) La simplificació del tràmit de registre del DVA, facilitant tant l’assessorament 

per a la seva elaboració com el seu registre formal dins del propi sistema sanitari 
(atenció primària o serveis d’atenció a l’usuari d’hospitals o centres sociosanitaris).

d) La inclusió en la Cartera de Serveis Comuns d’Atenció Primària de la promo-
ció del DVA i de la reflexió de tots els i les pacients, no només dels que estan en fase 
terminal d’una malaltia, de la seva capacitat d’anticipar decisions al respecte de la 
seva atenció sanitària.

4) El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir l’accés universal a les 
cures pal·liatives, amb equitat territorial, tots els dies de l’any i les 24 h del dia. En 
aquest sentit: 

a) Es garantirà que les cures pal·liatives s’incorporen en la formació i actuació 
de tots els equips sanitaris, especialment els d’atenció primària de salut de tot Ca-
talunya 
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b) En el termini de dos mesos, el Govern farà una avaluació de la situació i un 
pla d’actuacions, amb calendari d’aplicació. Aquestes actuacions inclouran tant les 
mesures com recursos necessaris de reforç en l’àmbit de l’atenció primària de salut, 
en el dels hospitals i els centres sociosanitaris, i en el de l’atenció pal·liativa especia-
litzada de suport a través d’equips multidisciplinars.

c) Es garantirà que l’Atenció Primària de salut de tot el país està dotada i capa-
citada per a poder atendre les necessitats dels i de les pacients en el seu domici-
li, especialment en el seu final de vida, i que poden comptar, si així es requereix, 
amb criteris àgils d’accés, al suport especialitzat corresponent, tant d’equips PADES 
multidisciplinars com del suport i recursos de primària dels Serveis Socials. 

d) Es valoraran les adaptacions necessàries dels equips especialitzats en cures 
pal·liatives (hospitalaris i de PADES) per tal de que puguin assumir les necessitats 
d’atenció pediàtrica a tot el territori.

5) El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir formació de tot el per-
sonal sanitari en drets del pacient i formes d’atenció a les persones malaltes al final 
de la vida amb les següents mesures:

a) Elaborar un pla de formació continuada obligatòria sobre l’atenció al final de 
la vida, donant protagonisme a les voluntats del pacient, per a tot el personal sani-
tari, de treball social i de psicologia clínica que treballi en atenció primària del sis-
tema públic de Salut o de Serveis Socials, i per als professionals que es consideri 
adient dels àmbits hospitalari i sociosanitari

b) Reforçar la formació dels metges residents en temes de bioètica.
c) Establir programes de formació en el pregrau i en el postgrau en cures pal·li-

atives.  
d) Sol·licitar al Govern de l’Estat les modificacions pertinents als plans d’estudis 

de les carreres de medicina, infermeria, auxiliars d’infermeria, psicologia clínica i 
treball social, per a incloure la bioètica com a assignatura troncal obligatòria al llarg 
de la carrera amb un volum de crèdits suficient.

Palau del Parlament, 16 de gener de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Marta Ribas Frias, diputada, GP CSP 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 48478, 48485, 48490, 48493, 48513 / Admissió a tràmit: Presidència del 

Parlament, 24.01.2017

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 48478)

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 el dret a morir dignament (tram. 302-00103/11).

Esmena 1
GP Socialista
De modificació del punt 1

1. [...] En aquest sentit, per a seguir avançant en la garantia del dret a la mort 
digna i en el dret del o la pacient a decidir, el Parlament manifesta la necessitat de 
modificar la legislació actual i a tal efecte està tramitant la Proposta per a presentar 
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgà-
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nica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de despenalització de l’eutanàsia 
i l’ajuda al suïcidi, presentada per diversos grups parlamentaris.

Palau del Parlament, 20 de gener de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP SOC 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 48485)

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

amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el dret a morir 
dignament (tram. 302-00103/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
D’addició al punt 2

2) El Parlament de Catalunya insta el Govern a crear, dins l’any 2017, en el marc 
de l’Observatori del Sistema de Salut de Catalunya, un Observatori de la mort que 
pugui recollir totes les dades referents a informació cabdal com el lloc i les circums-
tàncies en què mor la gent a Catalunya, per a poder extreure conclusions i propostes 
de millora sobre l’ajuda i accés a tractaments o serveis per a estendre les garanties 
del dret a una mort digna.

A l’hora de fixar quines dades cal recollir per al bon funcionament d’aquest Ob-
servatori, així com els mecanismes per a recollir-les i treballar-les, es comptarà amb 
l’assessorament de l’Associació pel Dret a Morir Dignament i de professionals de 
tots els àmbits assistencials implicats.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí
De supressió i modificació a la lletra d del punt 3

d) La inclusió en la Cartera de Serveis Comuns d’Atenció Primària de la promo-
ció del DVA des de l’atenció primària amb la finalitat que tots els i les pacients, no 
només dels que estan en fase terminal d’una malaltia, tinguin la capacitat d’anticipar 
decisions al respecte de la seva atenció sanitària.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí
De modificació i addició al punt 4

4) El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir l’accés universal a les 
cures pal·liatives, amb equitat territorial, tots els dies de l’any i les 24 h del dia. En 
aquest sentit: 

a) Es garantirà que les cures pal·liatives s’incorporen en la formació i actuació 
de tots els equips sanitaris, especialment, i en el marc del Pla Estratègic d’Atenció 
Primària i Salut Comunitària (PEAPISC), els d’atenció primària de salut de tot Ca-
talunya 

b) En el termini de sis mesos, el Govern farà una avaluació de la situació i un 
pla d’actuacions, amb calendari d’aplicació. Aquestes actuacions inclouran tant les 
mesures com recursos necessaris de reforç en l’àmbit de l’atenció primària de salut, 
en el dels hospitals i els centres sociosanitaris, i en el de l’atenció pal·liativa especia-
litzada de suport a través d’equips multidisciplinars.

c) Es garantirà que l’Atenció Primària de salut de tot el país està dotada i capa-
citada per a poder atendre les necessitats dels i de les pacients en el seu domici-
li, especialment en el seu final de vida, i que poden comptar, si així es requereix, 
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amb criteris àgils d’accés, al suport especialitzat corresponent, tant d’equips PADES 
multidisciplinars com del suport i recursos de primària dels Serveis Socials.

d) Es valoraran les adaptacions necessàries dels equips especialitzats en cures 
pal·liatives (hospitalaris i de PADES) per tal de que puguin assumir les necessitats 
d’atenció pediàtrica a tot el territori, tenint en compte allò que aconselli la comissió 
assessora de malalties minoritàries.

e) Fomentar que en els serveis residencials es posi a disposició dels residents i 
familiars el DVA fomentant el diàleg actiu amb els residents i els seus familiars.

f) Establirà els mecanismes necessaris a fi de garantir les millors condicions re-
latives a l’acompanyament, el confort i la intimitat de les persones en situació d’úl-
times hores de vida que es troben ingressades en centres hospitalaris de la xarxa 
pública i de llurs familiars o acompanyants, entre d’altres posant a disposició una 
habitació individual per als pacients q es trobin en aquesta situació, a no ser que 
coexisteixin circumstancies excepcionals que ho impedeixin.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí
De modificació a la lletra b del punt 5

b) Reforçar la formació dels professionals sanitaris en temes de bioètica.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 48490)

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

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre el dret a morir dignament (tram. 302-00103/11).

Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició al punt 1

El Parlament de Catalunya, en coherència amb la «Carta de drets i deures de la 
ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària», reitera el seu ple suport que 
a Catalunya es faciliti una mort digna a tota persona que, en situació de malaltia en 
fase terminal amb un patiment insuportable, en plena possessió de les seves facultats 
per decidir, expressa el seu desig de morir i sol·licita ajuda per fer-ho.

Esmena 2
GP de Ciutadans
De supressió parcial al punt 1 lletra a 

a) En aquest sentit, per a seguir avançant en la garantia del dret a la mort digna i 
en el dret del o la pacient a decidir, el Parlament es compromet a portar al Congrés 
dels Diputats una proposició de llei per a modificar la legislació necessària per a fa-
cilitar aquest dret de forma real i efectiva a tota la ciutadania de Catalunya, a través 
de la despenalització de l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi.



PlE 28
25 de gener de 2017

51 Dossier

Esmena 3
GP de Ciutadans
De modificació del paràgraf segon del punt 2 

A l’hora de fixar quines dades cal recollir per al bon funcionament d’aquest Ob-
servatori, així com els mecanismes per a recollir-les i treballar-les, es comptarà amb 
els representants dels pacients i de tots els àmbits assistencials implicats.

Esmena 4
GP de Ciutadans
De modificació parcial al punt 5 lletra c

c) Continuar establint programes de formació en el pregrau i en el postgrau en 
cures pal·liatives.

Esmena 5
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt

Insta el Govern de la Generalitat a adoptar les mesures necessàries per a garan-
tir l’efectivitat del dret a la informació assistencial dels malalts sobre la seva salut i 
la possibilitat de realitzar testament vital o últimes voluntats als efectes que puguin 
prendre decisions, incloses possibles instruccions prèvies sobre les cures i el tracta-
ment que desitgen rebre, amb ple coneixement de causa i mitjançant el seu consen-
timent informat.

Esmena 6
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 

Insta el Govern de la Generalitat a adoptar les mesures necessàries per a ga-
rantir l’efectivitat del dret dels malalts a rebutjar i retirar una intervenció o proce-
diment proposat pels professionals sanitaris quan aquest hagi estat exercit amb ple 
coneixement de causa després d’un procés d’informació i decisió lliure, voluntari i 
conscient.

Esmena 7
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt

Insta el Govern de la Generalitat a adoptar les mesures necessàries per a garan-
tir l’efectivitat de: 

(i) el dret dels malalts a rebre una atenció integral que previngui i alleugi el dolor 
en totes les seves formes de manifestació.

(ii) els drets de les persones que es trobin en el procés final de la seva vida a re-
bre cures pal·liatives integrals no mèdicament contraindicades, a que se’ls permeti 
l’acompanyament del seu entorn familiar, afectiu i social i a la preservació de la 
seva intimitat personal i familiar. 

Esmena 8
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt

Insta el Govern de la Generalitat a adoptar les mesures necessàries per a garan-
tir l’efectivitat dels drets d’informació i decisió voluntària i amb ple coneixement de 
causa de tots els malalts, sense que la seva condició de persona discapacitada o de 
menor d’edat pugui comportar una discriminació a l’efectivitat dels seus drets i in-
teressos, ni una reducció de les garanties reconegudes a aquests per la normativa.
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Esmena 9
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 

Insta el Govern de la Generalitat a adoptar les mesures necessàries per a ga-
rantir que els professionals sanitaris i els centres i institucions sanitàries puguin 
complir amb els següents deures relacionats amb els drets dels malalts: (i) proposar 
l’atenció sanitària més adient segons el seu judici clínic basat en l’evidència cien-
tífica disponible, la seva experiència i l’estat clínic del pacient, (ii) informar al pa-
cient de tal manera que aquest pugui tenir ple coneixement de causa sobre l’estat de 
la seva salut, l’atenció sanitària proposada, els seus drets i les seves facultats, (iii) 
sotmetre la seva proposició a la lliure i voluntària decisió del pacient, i (iv) donar 
compliment a la decisió del pacient.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jorge Soler González, diputat, GP C’s 

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 48493)

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu, Fernando Sánchez Costa, diputat del 

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Mo-
ció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el dret a morir dignament (tram. 
302-00103/11).

Esmena 1
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació del punt 2

2) El Parlament de Catalunya insta el Govern a crear, dins l’any 2017, un Ob-
servatori de la mort que pugui recollir totes les dades referents a informació cabdal 
com el lloc i les circumstàncies en què mor la gent a Catalunya, per a poder extreure 
conclusions i propostes de millora sobre l’ajuda i accés a tractaments o serveis per a 
estendre les garanties del dret a una mort digna.

A l’hora de fixar quines dades cal recollir per al bon funcionament d’aquest Ob-
servatori, així com els mecanismes per a recollir-les i treballar-les, es comptarà amb 
l’assessorament de professionals, especialistes, col·legis i entitats de tots els àmbits 
assistencials implicats.

Esmena 2
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició al punt 5

5) El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir formació de tot el per-
sonal sanitari en drets del pacient i formes d’atenció a les persones malaltes al final 
de la vida amb les següents mesures: 

[...]
b) Reforçar la formació dels metges residents en temes de bioètica, en l’aplicació 

de les cures pal·liatives i en les dinàmiques d’acompanyament a les persones prope-
res a la mort.

[...] 
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Esmena 3
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició al punt 5

5) El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir formació de tot el per-
sonal sanitari en drets del pacient i formes d’atenció a les persones malaltes al final 
de la vida amb les següents mesures: 

[...]
c) Establir programes de formació en el pregrau i en el postgrau en cures pal·lia-

tives i en les bones praxis d’atenció a les persones properes a la mort.
[...]

Palau del Parlament, 24 de gener de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu; Fernando Sánchez Costa, diputat, GP PPC 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 48513)

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

amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el dret a morir 
dignament (tram. 302-00103/11).

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

1) El Parlament de Catalunya, en coherència amb la «Carta de drets i deures de 
la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària», reitera el seu ple suport 
que a Catalunya es faciliti una mort digna a tota persona que, en situació de pati-
ment insuportable, en plena possessió de les seves facultats per decidir, expressa el 
seu desig de morir i sol·licita ajuda per fer-ho.

En aquest sentit, per a seguir avançant en la garantia del dret a la mort digna i 
en el dret del o la pacient a decidir, el Parlament manifesta la necessitat de es com-
promet d’instar al Congrés dels Diputats a modificar la legislació actual i a tal efec-
te està tramitant la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés de Diputats, la 
Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del 
Codi Penal, de despenalització de l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi, presentada per di-
versos grups parlamentaris.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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