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DOSSIER

Sessió 31, dimecres 8 de març de 2017

Primera part

ORDRE DEL D IA

1. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el 8 de març, a les 10.00 h).

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

3. Situació de compatibilitat de diputats. Tram. 234-00083/11 i 234-00151/11. Comis-
sió de l’Estatut dels Diputats. Debat i votació del dictamen de la Comissió (dictamen: 
BOPC 321, 12).

4. Decret llei 1/2017, del 14 de febrer, pel qual es crea i es regula el Registre de grups 
d’interès de Catalunya. Tram. 203-00008/11. Govern de la Generalitat. Debat i votació 
sobre la validació o derogació del decret llei (text presentat: BOPC 339, 28).

5. Projecte de llei de comerç, serveis i fires. Tram. 200-00022/11. Govern de la Gene-
ralitat. Debat de totalitat (text presentat: BOPC 300, 5).

6. Proposició de llei de mesures urgents per a millorar la qualitat en la prestació de 
serveis relatius a l’autonomia personal i a l’atenció a les persones en situació de de-
pendència. Tram. 202-00036/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat de totalitat i 
votació de l’esmena a la totalitat (text presentat: BOPC 158, 9).

7. Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, del 26 de desembre, per la qual es reco-
neixen i s’amplien drets i s’estableixen mesures a favor dels qui van patir persecució 
o violència durant la guerra civil i la dictadura. Tram. 270-00002/11. Comissió d’Acció 
Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència. Debat i votació del 
dictamen de la Comissió (dictamen: BOPC 349).

8. Proposta de resolució de creació d’una comissió d’investigació sobre l’Operació 
Catalunya. Tram. 252-00004/11. Més d’una cinquena part dels diputats, del Grup Par-
lamentari de Junts pel Sí (reg. 51807). Debat i votació.

9. Interpel·lació al Govern sobre justícia democràtica i estat autoritari de dret. Tram. 
300-00135/11. Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Consti-
tuent. Substanciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre el plurilingüisme i les llengües oficials. Tram. 300-
00136/11. Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre la seva resposta al problema de l’ocupació d’habi-
tatges. Tram. 300-00137/11. Grup Parlamentari Socialista. Substanciació.

12. Interpel·lació al Govern sobre la regeneració democràtica. Tram. 300-00138/11. 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

13. Interpel·lació al Govern sobre les seves actuacions a la província de Girona. Tram. 
300-00139/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

14. Interpel·lació al Govern sobre la futura llei de salut i social. Tram. 300-00140/11. 
Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Substanciació.
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15. Interpel·lació al Govern sobre el balanç del primer any des de l’aprovació de la Re-
solució 17/XI, sobre la situació d’emergència social, la reactivació econòmica, la 
gestió pública i la necessitat d’una resposta institucional. Tram. 300-00141/11. Grup 
Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Substanciació.

16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de seguretat. 
Tram. 302-00117/11. Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i vo-
tació.

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el desplegament de la Llei 
11/2014, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i interse-
xuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. Tram. 302-00118/11. Grup 
Parlamentari Socialista. Debat i votació.

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques d’acollida a 
Catalunya. Tram. 302-00121/11. Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. De-
bat i votació.

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el balanç d’un any de govern. 
Tram. 302-00119/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.

20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les seves actuacions a la 
província de Lleida. Tram. 302-00120/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i 
votació.

21. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre una república catalana d’aco-
llida. Tram. 302-00122/11. Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Cri-
da Constituent. Debat i votació.
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Punt 1 | Substanciació

Relació de preguntes a respondre oralment en el Ple

SERAN SUBSTANCIADES EL DIA 8 DE MARÇ DE 2017, A LES 10.00 H

Preguntes al Govern
1. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la transparència del 

Govern. Tram. 310-00189/11. Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de 
Ciutadans. Substanciació.

2. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els preus dels ense-
nyaments universitaris. Tram. 310-00182/11. Mireia Boya e Busquet, del Grup Par-
lamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Substanciació.

3. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els motius pels quals 
no s’ha avaluat el Programa d’intervenció integral contra la violència masclista. 
Tram. 310-00185/11. Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari de Catalunya 
Sí que es Pot. Substanciació.

4. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els acords de progra-
mació escolar entre el Departament d’Ensenyament i les associacions d’ens locals. 
Tram. 310-00186/11. Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí. 
Substanciació.

5. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques en 
l’àmbit de la dona. Tram. 310-00187/11. Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamen-
tari de Junts pel Sí. Substanciació.

6. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la darrera edició del 
Mobile World Congress. Tram. 310-00188/11. Marta Rovira i Vergés, del Grup Par-
lamentari de Junts pel Sí. Substanciació.

7. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les llistes d’espera en 
l’àmbit sanitari. Tram. 310-00190/11. Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.

8. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la crisi de preus que 
afecta els productors d’aliments. Tram. 310-00183/11. Eva Granados Galiano, del 
Grup Parlamentari Socialista. Substanciació.

9. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la competitivitat de 
l’economia catalana. Tram. 310-00184/11. Eva Granados Galiano, del Grup Parla-
mentari Socialista. Substanciació.

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

la situació política i social. Tram. 317-00123/11. 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. 317-00124/11. 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. 317-00126/11. 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. 317-00125/11. 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. 317-00122/11. 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. 317-00127/11. Jordi Turull i Negre, del 
Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Substanciació.
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Punt 2 | Coneixement

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

Comissions específiques
Comissió del Síndic de Greuges (CSG)
Presidenta:  Rosa Maria Ibarra Ollé
Vicepresidenta:  Àngels Ponsa i Roca
Secretari:  Juan Milián Querol

Comissions d’estudi
Comissió d’Estudi de les Polítiques Industrials en el Sector de l’Automoció (CEPISA)
Presidenta:  Eva Granados Galiano
Vicepresident:  Sergio Santamaría Santigosa
Secretari:  Fabian Mohedano Morales
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Punt 3 | Debat i votació del dictamen de la Comissió

Situació de compatibilitat o d’incompatibilitat de diputats

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ DE L’ESTATUT DELS DIPUTATS

Tram. 234-00151/11 i 234-00083/11

Al Ple del Parlament
La Comissió de l’Estatut dels Diputats, en la sessió tinguda el dia 31 de gener de 

2017, ha acordat d’establir el dictamen següent: 
Després d’examinar les dades declarades per la diputada Àngels Ponsa i Roca 

relatives a les activitats professionals, laborals o empresarials que exerceix i als 
càrrecs públics que ocupa, en compliment de l’article 23.1.b del Reglament, la Co-
missió, tenint en compte la legislació aplicable en matèria d’incompatibilitats dels 
diputats, d’acord amb l’article 18.2 del Reglament, proposa al Ple la situació de com-
patibilitat de la diputada Àngels Ponsa i Roca (tram. 234-00151/11).

Una vegada examinades les noves dades declarades pel diputat Jordi Cuminal 
i Roquet relatives a la professió que exerceix i als càrrecs públics que ocupa (reg. 
48786), d’acord amb l’article 19.2 del Reglament i la legislació aplicable, la Comis-
sió, en compliment del que disposa l’article 18.2 del Reglament, proposa al Ple la 
situació de compatibilitat del diputat Jordi Cuminal i Roquet (tram. 234-00083/11).

Palau del Parlament, 31 de gener de 2017
La secretària en funcions de la Comissió, Anna Figueras i Ibáñez; el president 

de la Comissió, Jorge Soler González
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Punt 4 | Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei

Decret llei 1/2017, del 14 de febrer, pel qual es crea i es regula el 
Registre de grups d’interès de Catalunya
203-00008/11

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 51347 / Coneixement: Mesa del Parlament, 21.02.2017

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 21 de febrer de 2017, 
ha pres coneixement del Decret llei 1/2017, del 14 de febrer, pel qual es crea i es re-
gula el Registre de grups d’interès de Catalunya, publicat al DOGC 7310, i ha ma-
nifestat que el termini de 30 dies perquè el Parlament el controli pel procediment 
que estableix l’article 155 del Reglament del Parlament s’inicia el dia 17 de febrer 
de 2017.

A la Mesa del Parlament
Joan Vidal de Ciurana, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,

Certifico:
Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 14 de febrer de 2017, s’ha 

pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:
«A proposta del conseller de Justícia, s’aprova la iniciativa SIG17JUS0084 Pro-

jecte de decret llei pel qual es crea i regula el Registre de grups d’interès de Cata-
lunya.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona el 14 de febrer de 2017.

Decret llei 1/2017, de 14 de febrer, pel qual es crea i es regula el 
Registre de grups d’interès de Catalunya

El president de la Generalitat de Catalunya
Sia notori a tots els ciutadans que el Govern ha aprovat i jo, en nom del Rei, i 

d’acord amb el que estableix l’article 67.6.a de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, 
promulgo el següent

Decret llei

Preàmbul
Catalunya disposa d’una regulació de la transparència pública i el bon govern 

pròpia dels països més avançats. Aquesta regulació està encapçalada per la Llei 
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern, una norma ambiciosa i exigent, elaborada i aprovada pel Parlament amb un 
amplíssim consens. Amb aquesta Llei –diu el seu preàmbul– es pretén introduir 
un canvi en la cultura administrativa per tal que la ciutadania pugui tenir un conei-
xement i una informació àmplia de l’organització interna de l’Administració, dels 
elements més determinants d’acord amb els quals pren les decisions i dels motius 
que justifiquen la seva actuació.

Al servei d’aquesta finalitat, la Llei 19/2014, del 29 de desembre, va dedicar un 
dels seus títols –el quart– al Registre de grups d’interès, un instrument que pretén, 
amb paraules de la mateixa norma, donar coneixement públic de les persones que 
realitzen l’activitat d’influència o intermediació davant les institucions públiques. 
En aquest Registre s’hi han d’inscriure obligatòriament totes les persones físiques o 
jurídiques que la Llei considera com a grups d’interès, així com totes les activitats 
d’influència directa o indirecta que duguin a terme aquests grups d’interès. El Re-
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gistre de grups d’interès constitueix, per tant, un instrument fonamental al servei de 
la transparència, el retiment de comptes i la prevenció de la corrupció.

L’article 45 de la Llei estableix que aquest Registre de grups d’interès l’han de 
crear l’Administració de la Generalitat, els ens locals i un gran nombre d’entitats 
que inclou tots els organismes integrants del sector públic català, les entitats de dret 
públic que actuen amb independència funcional o amb una autonomia especial reco-
neguda per llei, les institucions de la Generalitat a què fa referència el capítol V del 
títol II de l’Estatut d’autonomia, els col·legis professionals i les corporacions de dret 
públic, els consorcis o altres formes associatives i les universitats públiques de Cata-
lunya i els ens que en depenen o hi estan vinculats o participats. El precepte esmen-
tat afegeix, a més, que és responsabilitat de cada ens obligat la incorporació en el seu 
registre de les dades que s’hi han d’incloure d’acord amb les previsions de la Llei, 
sens perjudici que l’Administració de la Generalitat en faci una gestió centralitzada.

S’apunta, així, cap a l’existència d’una gran multiplicitat de registres de grups 
d’interès –més de dos milers– que cada una de les administracions i de les entitats 
del sector públic català ha de crear necessàriament.

Tanmateix, quan la Llei 19/2014, del 29 de desembre, ja ha superat amb escreix 
l’any i mig de vigència, hi ha una gran distància entre aquestes previsions legals i 
la nostra realitat institucional. En efecte, per mitjà del Decret 171/2015, de 28 de ju-
liol, el Govern va optar per crear el Registre de grups d’interès de l’Administració 
de la Generalitat i del seu sector públic, el qual va entrar en funcionament l’octubre 
d’aquell mateix any i supera, avui, els mil quatre-cents grups d’interès inscrits. Així 
mateix, el Parlament de Catalunya va preveure la creació del seu Registre de grups 
d’interès, que compta amb la regulació actualment recollida al capítol tercer del tí-
tol sisè del text refós del Reglament del Parlament, aprovat el 28 de juliol de 2015.

La situació és molt diferent en l’àmbit dels ens locals i de la resta d’entitats obli-
gades per la Llei 19/2014, del 29 de desembre, a crear el seu propi registre. Com 
subratlla el Síndic de Greuges en el seu primer Informe anual de transparència, fet 
públic a mitjan 2016, pràcticament només la Generalitat, entre les administracions 
obligades, havia complert l’obligació de tenir un registre de grups d’interès. D’acord 
amb l’informe del Síndic, aquesta situació s’explica, d’una banda, per la intenció 
expressada per un nombre molt significatiu d’ens locals de complir aquesta obliga-
ció mitjançant l’opció de gestió centralitzada del Registre per l’Administració de la 
Generalitat, en els termes de l’article 45.3 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, 
i, d’altra banda, per les dificultats existents a l’hora d’articular aquesta opció legal. 
En efecte, el Decret 171/2015, de 28 de juliol, abans esmentat, va reconduir aquesta 
singular previsió de la Llei relativa a la gestió centralitzada d’una pluralitat de regis-
tres cap a la figura de l’encàrrec de gestió, però aquest encàrrec s’ha de formalitzar 
mitjançant la subscripció d’un conveni amb cada un dels ens locals i dels organis-
mes interessats i únicament pot abastar la realització d’activitats de caràcter mate-
rial, tècnic o de serveis, sense que es pugui estendre a la responsabilitat de dictar les 
resolucions de caràcter jurídic, com les resolucions d’inscripció registral. Aquestes 
limitacions legals també han frustrat la voluntat manifestada pel Govern de la Ge-
neralitat, plenament compartida pel món local, d’avançar cap a un Registre de grups 
d’interès compartit entre totes les administracions.

Per posar fi a l’incompliment del marc legal vigent únicament es pot optar per 
aquesta via de la gestió registral centralitzada, solució complexa i que exigiria enor-
mes esforços de coordinació interadministrativa, o per la creació efectiva d’un regis-
tre propi per part de cada un dels ens locals i de la resta d’organismes obligats. Però 
aquesta darrera opció tampoc no es pot considerar satisfactòria, perquè requeriria 
a cada Administració una gran inversió de recursos de tota mena per crear i posar 
en funcionament el seu propi registre i perquè desembocaria fàcilment en l’existèn-
cia de múltiples regulacions registrals, no necessàriament coincidents, així com en 
l’exigència que els grups d’interès s’haguessin de registrar en tants registres com 
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administracions o organismes fossin objecte de llurs activitats d’influència o inter-
mediació. En darrer terme, és evident que l’existència d’una multiplicitat de registres 
de grups d’interès es traduiria en una pèrdua de la transparència que cal garantir 
respecte de l’activitat d’aquests grups d’interès.

L’experiència adquirida fins ara permet constatar que aquestes dificultats ens han 
situat davant l’incompliment del mandat expressat pel Parlament en el sentit que les 
institucions públiques disposin d’un registre de grups d’interès i en la frustració de 
la finalitat perseguida per la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de garantir el co-
neixement públic de totes les activitats d’influència i intermediació. Cal remarcar, 
a més, que l’incompliment de la regulació aplicable als grups d’interès no només 
afecta un dels fonaments de la Llei, sinó que té un impacte molt negatiu sobre tot el 
sistema d’integritat pública adoptat per les institucions catalanes com a expressió i 
garantia del seu compromís amb l’aprofundiment democràtic.

A la vista d’aquesta situació, es considera inajornable adoptar mesures extraordi-
nàries i urgents per garantir la transparència efectiva de les relacions entre els grups 
d’interès i els servidors públics, i que aquesta transparència es faci realitat amb el 
major estalvi possible de recursos públics i de càrregues per als ciutadans. Amb 
aquesta finalitat, el present Decret llei crea el Registre de grups d’interès de Cata-
lunya com a registre de grups d’interès de l’Administració de la Generalitat, dels 
ens locals i del conjunt d’institucions i entitats obligades a disposar d’un registre 
d’aquesta naturalesa per part de la Llei 19/2014, del 29 de desembre.

Aquesta mesura té un caràcter extraordinari perquè es tracta d’implantar, per una 
única vegada i per a totes les administracions catalanes, una solució institucional 
com el registre de grups d’interès, mesura que no té un caràcter merament organit-
zatiu, sinó la finalitat cabdal de garantir la transparència de les activitats d’influència 
que s’exerceixen davant les administracions públiques. El registre esdevé, així, un 
element essencial dins del sistema d’integritat pública adoptat per aprofundir i rege-
nerar el sistema democràtic i per recuperar la confiança de la ciutadania en les insti-
tucions públiques. Es respon, alhora, a una situació de difícil previsió, com ho és la 
manca de creació efectiva del registre de grups d’interès per part de la gran majoria 
d’administracions obligades, fins i tot per part de les de més dimensió i capacitat, i 
que les fórmules de cooperació previstes pel marc regulador dels grups d’interès, en 
les quals confiaven legítimament les diverses administracions implicades per com-
plir llurs obligacions legals, s’hagin revelat finalment com a mecanismes impracti-
cables per assegurar el compliment de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, per part 
de tots els subjectes obligats.

La intervenció normativa és, així mateix, urgent, perquè si no s’ofereix una solu-
ció de caràcter general de forma immediata, s’ha constatat que la voluntat de com-
plir la llei portarà a algunes de les administracions obligades a la creació de registres 
propis de grups d’interès. Aquesta iniciativa, que exigeix una gran inversió de recur-
sos públics, podria resultar supèrflua amb la creació d’un registre comú o compartit 
poc temps després i també faria més complexa la implantació d’aquest registre, per 
les dificultats que sorgirien a l’hora de garantir la coordinació i la interoperabilitat 
registrals.

Aquesta intervenció és igualment inajornable si es vol evitar la situació de des-
igualtat en què es troben actualment el conjunt de persones físiques i jurídiques que 
tenen la condició legal de grups d’interès, les quals han d’assumir obligacions i càr-
regues sensiblement diferents a l’hora de relacionar-se amb unes o altres institucions 
públiques, en funció que la institució afectada disposi o no d’un registre de grups 
d’interès. En el primer cas, se’ls pot exigir la inscripció en aquest registre com a re-
quisit previ a l’establiment de qualsevol contacte amb el personal de la institució, 
l’assumpció obligatòria d’un codi de conducta –l’incompliment del qual pot ésser 
objecte de sanció–, la declaració periòdica de llurs activitats d’influència i la divul-
gació pública d’aquestes activitats per mitjà de la seva constància en les agendes ofi-
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cials dels càrrecs afectats. Regles com aquestes han estat recollides per la normativa 
de transparència i pels codis de conducta adoptats pel Parlament de Catalunya i el 
Govern en els darrers mesos, en la mateixa línia de la Proposta d’acord interinstitu-
cional del Parlament Europeu, el Consell i la Comissió, de 28 de setembre de 2016, 
sobre un Registre de transparència obligatori. En cas contrari, és a dir, si no exis-
teix el registre, encara que la llei l’imposi, no cal assumir cap d’aquestes càrregues 
i obligacions, una diferència de tracte que pot contradir clarament el dret a accedir 
en condicions d’igualtat als serveis públics que l’article 30 de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya reconeix a totes les persones.

Per tot això, i per evitar així mateix la inseguretat jurídica que genera, tant als 
servidors públics com als mateixos grups d’interès, l’existència d’una regulació molt 
desigualment implantada, es considera urgent la creació i la posada en funciona-
ment immediata del Registre de grups d’interès de Catalunya.

Aquesta solució té avantatges evidents, ja que reforça la transparència de les re-
lacions entre els grups d’interès i les institucions públiques, en fer possible que el 
conjunt d’aquesta informació es pugui consultar en un únic punt, permet un gran es-
talvi de recursos públics, alleugereix la càrrega de treball de les institucions obliga-
des a disposar d’un registre propi i eximeix els grups d’interès de la càrrega d’efec-
tuar múltiples inscripcions i declaracions en una pluralitat de registres. Tots aquests 
avantatges es poden perdre, de forma irreversible, si la implantació del nou registre 
no es produeix de forma immediata, objectiu inassolible a través del procediment 
legislatiu ordinari i fins i tot per mitjà de l’elaboració i aprovació pel Govern d’un 
projecte de llei posteriorment sotmès a tramitació i aprovació parlamentària per la 
via d’urgència o per lectura única.

Tanmateix, la regulació que s’adopta té present que un decret llei és un recurs 
extraordinari del Govern i que, per tant, se n’ha de fer un ús prudent i limitat a les si-
tuacions que realment mereixen la consideració d’urgents i convenients. La part dis-
positiva d’aquest Decret llei conté un article únic, tres disposicions addicionals, una 
disposició transitòria, una disposició derogatòria i dues disposicions finals. L’article 
únic crea el Registre de grups d’interès de Catalunya com a registre de grups d’in-
terès de l’Administració de la Generalitat, dels ens locals i de la resta d’organismes 
públics obligats a disposar d’un registre d’aquesta naturalesa i delimita les funcions 
que els corresponen. També preveu expressament que l’organització del Registre ha 
de garantir que es pugui tenir coneixement públic dels grups d’interès que actuen 
davant de cada una de les administracions o institucions que l’integren, així com de 
les activitats d’influència o intermediació que desenvolupen davant d’elles. Les dis-
posicions addicionals recullen les previsions necessàries per garantir la coordinació, 
la difusió i l’actualització de la informació d’acord amb els principis d’autonomia, 
col·laboració, eficiència, simplificació administrativa i màxima transparència, men-
tre que la disposició derogatòria disposa de forma específica la derogació de l’article 
45 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, en constituir la base legal de la situació 
que es pretén arranjar.

La regulació, a més, és respectuosa amb l’autonomia local i amb l’autonomia in-
herent a altres entitats obligades fins ara a comptar amb un registre de grups d’in-
terès, perquè no impedeix que els ens locals i aquestes altres entitats puguin crear 
llurs propis registres. Se substitueix, així, el que fins ara era una obligació legal, la 
creació necessària del registre, per una simple habilitació legal, de forma que tots 
aquests ens i entitats poden complir llurs obligacions legals en aquesta matèria per 
mitjà del Registre de grups d’interès de Catalunya o per mitjà d’un registre propi, 
sempre amb la garantia del reconeixement recíproc d’actuacions, del principi d’ins-
cripció única i de la interconnexió i la interoperabilitat registral.

Per tot això, en ús de l’autorització concedida per l’article 64 de l’Estatut d’au-
tonomia de Catalunya, a proposta del conseller de Justícia i d’acord amb el Govern,
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Decreto:

Article únic. Creació i règim jurídic del Registre de grups d’interès de 
Catalunya
1. Es crea el Registre de grups d’interès de Catalunya, que actua com a registre 

de grups d’interès de l’Administració de la Generalitat, dels ens locals i dels orga-
nismes públics a què fa referència l’article 3.1.b i c de la Llei 19/2014, del 29 de de-
sembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

2. El Registre s’ha d’organitzar de forma que es pugui tenir coneixement públic 
dels grups d’interès que actuen davant de cada una de les administracions o institu-
cions que l’integren, així com de les activitats d’influència o intermediació que des-
envolupen davant d’elles.

3. El Registre de grups d’interès de Catalunya és organitzat i gestionat per l’Ad-
ministració de la Generalitat, que és la responsable dels actes d’inscripció i de les 
altres actuacions previstes legalment, sens perjudici de les potestats de seguiment, 
fiscalització, control i sanció que puguin correspondre a cada una de les administra-
cions i institucions esmentades en l’apartat primer.

Disposicions addicionals

Primera. Parlament de Catalunya
El Registre de grups d’interès de Catalunya ha de prestar el suport que li reque-

reixi el Parlament de Catalunya per garantir l’intercanvi d’informació, el reconeixe-
ment recíproc d’actuacions i la interoperabilitat registral amb el Registre de grups 
d’interès del Parlament.

Segona. Altres registres de grups d’interès
1. Els ens locals, les entitats de dret públic que actuen amb independència fun-

cional o amb una autonomia especial reconeguda per llei i que exerceixen funcions 
de regulació o supervisió externa sobre un determinat sector o activitat, les institu-
cions de la Generalitat a què fa referència el capítol V del títol II de l’Estatut d’auto-
nomia, els col·legis professionals i les corporacions de dret públic i les universitats 
públiques de Catalunya poden crear llurs propis registres de grups d’interès.

2. L’accés als registres esmentats en l’apartat anterior s’ha de facilitar des del Re-
gistre de grups d’interès de Catalunya, d’una manera interconnectada i que faciliti 
la integració i d’acord amb el principi de reconeixement recíproc de les inscripci-
ons i actuacions respectives, de forma que no s’exigeixi més d’una inscripció a cada 
grup d’interès.

3. L’òrgan responsable del Registre de grups d’interès de Catalunya ha d’adoptar 
els criteris d’interoperabilitat necessaris per garantir la transparència de l’activitat 
dels grups d’interès, el principi d’inscripció única i la interconnexió i integració de 
registres.

Tercera. Gestió de la informació i cessió de dades
1. L’òrgan responsable del Registre ha de garantir que la informació relativa als 

grups d’interès es difongui en formats reutilitzables a través del Portal de la Trans-
parència i que les administracions i institucions que integren el Registre puguin 
difondre la informació que les afecti de forma específica a través de llurs propis 
portals.

2. L’Administració de la Generalitat ha de promoure que la informació relati-
va als grups d’interès que ja consti o estigui en poder de les institucions públiques 
sigui actualitzada, d’ofici o a instància de la persona interessada, en el Registre de 
grups d’interès de Catalunya. Les obligacions d’aportació d’informació aplicables 
als grups d’interès han d’ésser adaptades per part de l’òrgan responsable del Registre 
d’acord amb l’abast i l’efectivitat d’aquesta actualització.
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3. La comunicació de dades de caràcter personal entre les institucions públiques 
obligades a disposar d’un registre de grups d’interès no requereix el consentiment de 
les persones afectades, sempre que la comunicació d’aquestes dades sigui necessària 
per a l’exercici de les funcions respectives en l’àmbit dels grups d’interès.

Disposició transitòria
Mentre no sigui modificat el Decret 171/2015, de 28 de juliol, les referències que 

conté al Registre de grups d’interès de l’Administració de la Generalitat i del seu 
sector públic s’entenen fetes al Registre de grups d’interès de Catalunya, i les refe-
rències a l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic s’entenen fetes als 
ens públics, a les entitats i als organismes inclosos a l’article 3.1, lletres a, b i c, de 
la Llei 19/2014, del 29 de desembre.

Disposició derogatòria
Resten derogats l’article 45 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparèn-

cia, accés a la informació pública i bon govern, i qualsevol altra disposició de rang 
legal o reglamentari que s’oposi o contradigui el que estableix aquest Decret llei.

Disposicions finals

Primera. Habilitació per al desplegament i l’aplicació d’aquest Decret llei
S’autoritza el Govern perquè dicti les disposicions que calguin per a desplegar i 

aplicar aquest Decret llei.

Segona. Entrada en vigor
Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Ofi-

cial de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui aplicable aquest Decret llei 
cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui el 
facin complir.

Barcelona, 14 de febrer de 2017
Carles Puigdemont i Casamajó, president de la Generalitat de Catalunya; Carles 

Mundó i Blanch, conseller de Justícia

Antecedents del Decret llei
1. Decret llei pel qual es crea i es regula el Registre de grups d’interès de Cata-

lunya.
2. Comunicació a la Secretaria de Govern de l’inici de la tramitació del Projecte 

de decret llei.
3. Projecte de decret llei pel qual es crea i es regula el Registre de grups d’interès 

de Catalunya (v. inicial).
4. Informe justificatiu.
5. Informe de la Direcció General de Pressupostos.
6. Informe jurídic.
7. Memòria valorativa de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques.
8. Projecte de decret llei pel qual es crea i es regula el Registre de grups d’interès 

de Catalunya (v.CT.07.02.17).
9. Certificat de la sessió del Consell Tècnic de 7 de febrer de 2017.

N. de la r.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l’Arxiu del 
Parlament.
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Punt 5 | Debat de totalitat

Projecte de llei de comerç, serveis i fires
200-00022/11

TEXT PRESENTAT

Reg. 47143 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.01.2017

El text del Projecte de llei ha estat publicat en el BOPC 300, pàgina 5, del 12 de 
gener de 2017.

Punt 6 | Debat de totalitat i votació de l’esmena

Proposició de llei de mesures urgents per a millorar la qualitat en la 
prestació de serveis relatius a l’autonomia personal i a l’atenció a les 
persones en situació de dependència
202-00036/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 29779 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.06.2016

El text de la Proposició de llei ha estat publicat en el BOPC 158, pàgina 9, del 
16 de juny de 2016.

ESMENA A LA TOTALITAT

Reg. 33990 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 33990)

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 mesures urgents per 
a millorar la qualitat en la prestació de serveis relatius a l’autonomia personal i a 
l’atenció a les persones en situació de dependència (tram. 202-00036/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 26 de juliol de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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Punt 7 | Debat i votació del dictamen de la Comissió

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

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D’ACCIÓ EXTERIOR I COOPERACIÓ, RELACIONS 

INSTITUCIONALS I TRANSPARÈNCIA

A la Mesa del Parlament
La Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transpa-

rència, en la sessió tinguda el dia 2 de març de 2017, ha estudiat el text de la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, del 26 de desembre, per la qual es reco-
neixen i s’amplien drets i s’estableixen mesures a favor dels qui van patir persecució 
o violència durant la guerra civil i la dictadura (tram. 270-00002/11), l’Informe de 
la Ponència i les esmenes presentades pels grups parlamentaris.

Finalment, d’acord amb l’article 173.1 i els concordants del Reglament del Par-
lament, i recollint les modificacions aprovades, ha acordat d’establir el dictamen 
següent:

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

Preàmbul
El 18 de juliol de 1936 començà el cop d’estat militar contra el govern legítim de 

la Segona República espanyola, que derivà ràpidament en una guerra civil. L’esclat 
de la guerra civil espanyola (1936-1939) va tenir conseqüències de tota mena. Ben 
aviat, aquestes conseqüències es van estendre també al sistema monetari, atès que 
el 12 de novembre de 1936 les autoritats franquistes van emetre un decret llei que, 
en resum, considerava no vàlids els bitllets de sèries i números posats en circulació 
pel Banc d’Espanya després del 18 de juliol de 1936. A més, els bitllets anteriors 
a aquesta data només podien circular si havien estat estampillats per les autoritats 
franquistes conformement als requisits establerts per la disposició esmentada. Això 
va comportar, a la pràctica, l’establiment d’un sistema monetari al marge del de la 
República espanyola.

Mitjançant una ordre, en data 1 d’abril de 1938, les autoritats franquistes van dic-
tar normes de caràcter general per a canviar el paper moneda posat en circulació pel 
Govern de la República abans del 18 de juliol de 1936 per paper moneda de circula-
ció vàlida a la zona dominada per l’exèrcit franquista, de conformitat amb el decret 
llei del 12 de novembre de 1936, van establir els terminis per a procedir a aquest 
canvi i van adoptar les disposicions pertinents.

Posteriorment, en data 27 d’agost de 1938, les autoritats franquistes van emetre 
tres decrets relatius als signes fiduciaris. En el primer d’aquests decrets, es regula-
va el canvi ordinari dels bitllets en les zones que anaven quedant sota control fran-
quista. S’hi establia el procediment per al canvi del paper moneda posat en circu-
lació abans del 18 de juliol de 1936, i es dictava que es dipositessin en un compte 
especial del Banc d’Espanya, anomenat «Bitllets de canvi desestimat», els correspo-
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nents a les peticions que els tribunals ordinaris de canvi haguessin decidit denegar 
definitivament.

En el segon d’aquests decrets s’establien procediments extraordinaris (articles 
3 i 5) per als diversos supòsits que s’hi tractaven (articles 2 i 4), i es designava un 
tribunal extraordinari de canvi que havia de resoldre sobre les sol·licituds. Les que 
fossin denegades, tractant-se de bitllets posats en circulació abans del 18 de juliol de 
1936, engruixirien el compte anomenat «Bitllets de canvi desestimat», mentre que si 
es tractava de bitllets posteriors a aquesta data i emesos per les autoritats republica-
nes es dipositarien en un «Fons de paper moneda posat en circulació per l’enemic».

Mitjançant el tercer decret es confiscaven, contra rebut, els signes fiduciaris re-
publicans posteriors al 18 de juliol de 1936, inclòs el paper moneda, i es constituïa 
dins el Banc d’Espanya sota domini de les autoritats franquistes, amb aquests títols, 
l’esmentat «Fons de paper moneda posat en circulació per l’enemic», a més de con-
siderar delicte de contraban la possessió d’aquests signes fiduciaris.

Cal assenyalar que en aquests rebuts, com establia el mateix decret, s’hi havia 
de fer constar l’autoritat o l’establiment receptor, el nom i el domicili de la perso-
na interessada, la quantitat nominal lliurada, la classe de paper moneda, la data i la 
signatura del receptor.

Atès que, per a canviar els bitllets anteriors al 18 de juliol de 1936, a molts ciuta-
dans els hauria calgut l’aval de persones de renom i afectes al nou règim dictatorial, 
segons les disposicions del segon dels decrets esmentats, condició que, en les cir-
cumstàncies d’un país en plena guerra civil, o en la immediata postguerra, era im-
possible que molts ciutadans poguessin complir, resulta clar que n’hi va haver molts 
que es van veure forçats a lliurar els estalvis respectius simplement a canvi d’un re-
but, ja que no podien optar al canvi dels bitllets.

La confiscació d’aquests, i dels signes fiduciaris i bitllets republicans posteriors 
al 18 de juliol de 1936, tenia un doble objectiu: l’obtenció de recursos per a un règim 
en greu situació de crisi arran de la guerra i l’aplicació d’una mesura més de repres-
sió contra els vençuts en la confrontació civil.

Així com, mitjançant la Llei 4/1986, del 8 de gener, de cessió de béns del patri-
moni sindical acumulat, o mitjançant la Llei 43/1998, del 15 de desembre, de res-
titució o compensació als partits polítics de béns i drets confiscats en aplicació de 
la normativa sobre responsabilitats polítiques del període 1936-1939, les organitza-
cions sindicals i els partits afectats per la repressió franquista van ésser rescabalats 
de les confiscacions efectuades pel règim, i així com s’han establert mecanismes per 
a atorgar pensions o indemnitzacions, o compensacions de diferent tipus, a diversos 
col·lectius afectats per tota mena de formes de repressió del règim franquista, la de-
mocràcia actual no ha operat un rescabalament equiparable dels drets dels particu-
lars afectats per la confiscació dels estalvis respectius.

La Llei 52/2007, del 26 de desembre, per la qual es reconeixen i s’amplien drets 
i s’estableixen mesures a favor dels qui van patir persecució o violència durant la 
guerra civil i la dictadura, no va incorporar disposicions que podrien haver resolt 
aquesta situació.

Article 1. Addició d’un article a la Llei de l’Estat 52/2007
S’afegeix un article, el 4 bis, a la Llei de l’Estat 52/2007, del 26 de desembre, per 

la qual es reconeixen i s’amplien drets i s’estableixen mesures a favor dels qui van 
patir persecució o violència durant la guerra civil i la dictadura, amb el text següent:

«Article 4 bis. Paper moneda i altres signes fiduciaris confiscats pel règim fran-
quista

»Es reconeix el dret de rescabalament als particulars afectats per la confiscació 
de paper moneda o altres signes fiduciaris dipositats per les autoritats franquistes al 
compte “Bitllets de canvi desestimat” o al “Fons de paper moneda posat en circu-
lació per l’enemic”, als quals van donar lloc els decrets del 27 d’agost de 1938, o als 
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drethavents, en els termes que s’estableixin per reglament, que, en tot cas, han de 
concretar la documentació que cal aportar per a obtenir el rescabalament, el termini 
dins del qual aquesta és admesa, el procediment de reconeixement i la resta de ter-
minis d’aquest, la forma i el mètode de càlcul del rescabalament, i tot altre requisit 
necessari per a l’exercici efectiu del dret reconegut.»

Article 2. Addició d’una disposició addicional a la Llei de l’Estat 52/2007
S’afegeix una disposició addicional, la novena, a la Llei de l’Estat 52/2007, del 

26 de desembre, per la qual es reconeixen i s’amplien drets i s’estableixen mesures 
a favor dels qui van patir persecució o violència durant la guerra civil i la dictadura, 
amb el text següent:

«Disposició addicional novena. Confiscacions durant la guerra civil emparades 
en disposicions de la República

»1. El Govern de l’Estat, en col·laboració amb el Govern de la Generalitat de 
Catalunya, ha d’estudiar i habilitar mesures per a rescabalar dels béns dipositats a 
les caixes de lloguer de bancs i caixes d’estalvis que van ésser confiscats durant la 
guerra civil emparant-se en disposicions del Govern de la República i del Govern 
de la Generalitat.

»2. El rescabalament només afecta les confiscacions que es van fer de manera 
il·legal.»

Palau del Parlament, 2 de març de 2017
La secretària de la Comissió, Magda Casamitjana i Aguilà; la presidenta de la 

Comissió, Marta Pascal i Capdevila
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Punt 8 | Debat i votació

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’investigació sobre 
l’Operació Catalunya
252-00004/11

PRESENTACIÓ: GP JS

Reg. 51807 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.02.2017

A la Mesa del Parlament
Els diputats sotasignats, d’acord amb el que estableix l’article 66.1 del Regla-

ment del Parlament, proposen la creació d’una comissió d’investigació amb relació 
a l’anomenada «Operació Catalunya».

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2017
Jordi Turull i Negre, president; Marta Rovira i Vergés, portaveu; Adriana Del-

gado Herreros, Jordi-Miquel Sendra Vellvè, Carles Prats i Cot, Montserrat For-
nells i Solé, Germà Bel Queralt, Assumpció Laïlla i Jou, Magdalena Casamitjana i 
Aguilà, Joan Ramon Casals i Mata, Gerard Gómez del Moral i Fuster, Lluís Guinó 
i Subirós, Oriol Amat i Salas, Ferran Civit Martí, Chakir el Homrani Lesfar, Ro-
ger Torrent i Ramió, Meritxell Roigé i Pedrola, Marc Sanglas i Alcantarilla, Jordi 
Munell i Garcia, Sergi Sabrià i Benito, Bernat Solé i Barril, Maria Rosell i Medall, 
Neus Lloveras i Massana, Natàlia Figueras i Pagès, Montserrat Palau Vergés, Al-
bert Batalla i Siscart, Anna Caula i Paretas, Antoni Balasch i Parisi, Àngels Ponsa 
i Roca, diutats, GP JS 



PLE
DOSSIER

Sessió 31, dimecres 8 de març de 2017

Segona part

 

Punt 16 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques  
de seguretat
302-00117/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 52113 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.02.2017

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu, Alberto Villagrasa Gil, diputat del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 
158 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Inter-
pel·lació al Govern sobre les polítiques de seguretat (tram. 300-00132/11).

Moció
El Parlament de Catalunya, coneixedor de la gran tasca que realitzen els mem-

bres del cos de Mossos d’Esquadra, Guàrdia Civil, Policia Nacional, Policies Lo-
cals, Guàrdia Urbana, Policia Portuària i Agents de Duanes, mostra el seu suport i 
reconeixement a la seva professionalitat en l’execució del seu deure de vetllar pels 
drets i llibertats dels catalans.

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu; Alberto Villagrasa Gil, diputat, GP PPC 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 53107, 53214, 53222 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 07.03.2017

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 53107)

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

Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb 
el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de 
seguretat (tram. 302-00117/11).
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Esmena 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació de l’únic punt

El Parlament de Catalunya, coneixedor de la gran tasca que realitzen els pro-
fessionals dels serveis públics: professionals de la sanitat, professionals de l’en-
senyament, professionals de la seguretat, professionals dels serveis centrals, 
professionals de la protecció civil i les emergències, professionals de justícia, pro-
fessionals de serveis socials i professionals dels equipaments comunitaris entre 
molts d’altres; mostra el seu suport i reconeixement a la seva tasca imprescindible per 
vetllar per la qualitat dels serveis públics i dels drets i llibertats dels catalans i les 
catalanes.

Palau del Parlament, 6 de març de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Mireia Vehí i Cantenys, diputada, GP CUP-CC 

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 53214)

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 polítiques de seguretat (tram. 302-00117/11).

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

El Parlament de Catalunya, coneixedor de la gran tasca que realitzen els mem-
bres del cos de Mossos d’Esquadra, Guàrdia Civil, Policia Nacional, Policies Lo-
cals, Guàrdia Urbana, Policia Portuària i Agents de Duanes, mostra el seu suport i 
reconeixement a la seva professionalitat en l’execució del seu deure de vetllar pels 
drets i llibertats dels catalans.

que les polítiques de Seguretat Pública representen un eix fonamental en la vetlla 
dels drets i llibertats de la ciutadania de Catalunya, dona suport a la tasca dels cos-
sos i forces de seguretat realitzada sota els paràmetres de respecte als drets humans 
i la legalitat democràtica.

Palau del Parlament, 7 de març de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Joan Josep Nuet i Pujals, diputat, GP CSP 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 53222)

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

amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de 
seguretat (tram. 302-00117/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
De modificació

El Parlament de Catalunya, coneixedor de la gran tasca que realitzen els mem-
bres del cos de Mossos d’Esquadra, Guàrdia Civil, Policia Nacional, Policies Locals, 
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Guàrdia Urbana, Policia Portuària, Agents d’Aduanes, Agents Rurals i Funcionaris 
d’Execució penal, mostra el seu suport i reconeixement a la seva professionalitat en 
l’execució del seu deure de vetllar pels drets i llibertats dels catalans.

Palau del Parlament, 7 de març de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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Punt 17 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el desplegament 
de la Llei 11/2014, per a garantir els drets de lesbianes, gais, 
bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la 
bifòbia i la transfòbia
302-00118/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 52114 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.02.2017

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

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern so-
bre el desplegament de la Llei 11/2014, per a garantir els drets de lesbianes, gais, 
bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la 
transfòbia (tram. 300-00128/11).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Desplegar la Llei 11/2014, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, 

transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.
2. Presentar, en el termini d’un mes, el decret del Consell Nacional de Lesbianes, 

Gais, Bisexuals, Transgèneres i Intersexuals.
3. Presentar, en el termini d’un mes, el protocol específic d’actuació que faci real 

el deure d’intervenció de l’Administració.
4. Presentar, en el termini d’un mes, el protocol per prevenir i abordar el bullying 

homofòbic.
5. Presentar, en el termini d’un any, un informe de la comissió interdepartamen-

tal sobre l’impacte social de la Llei 11/2014, per a garantir els drets de lesbianes, 
gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, la bifòbia 
i la transfòbia, i fer pública l’avaluació de les polítiques públiques desenvolupades 
per la Generalitat.

6. Obrir expedients sancionadors a tots aquells centres educatius que ofereixin 
material escolar amb continguts homòfobs.

7. Actuar d’ofici, obrint expedients sancionadors sempre que existeixin indicis de 
vulneració de la Llei 11/2014, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, 
transgèneres i intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, 
així com informar anualment al Parlament.

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Marta Moreta Rovira, diputada, GP SOC 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 53158, 53167, 53207, 53221 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 

07.03.2017

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 53158)

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

Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb 
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el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el desplegament 
de la Llei 11/2014, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgène-
res i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia (tram. 302-
00118/11).

Esmena 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació del punt 2

2. Presentar, en el termini d’un màxim de 3 mesos, el decret del Consell Nacional 
de Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgèneres i Intersexuals.

Esmena 2
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació del punt 3

3. Presentar, en el termini d’un màxim de 3 mesos, el protocol específic d’actua-
ció que faci real el deure d’intervenció de l’Administració.

Esmena 3
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació del punt 4

4. Presentar, en el termini d’un mes, el protocol per prevenir i abordar el bullying 
LGTBIfòbic.

Esmena 4
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou punt 8

8. Presentar el Decret del reglament sancionador en el termini màxim de 3 mesos.

Esmena 5
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou punt 9

9. Desenvolupar de forma efectiva el Servei d’Atenció Integral, amb els mitjans 
necessaris i personal especialitzat. Aquest servei ha de garantir l’atenció a la vícti-
ma de forma continuada i a tot el territori. S’establiran els convenis de col·laboració 
que s’escaigui amb les entitats que ofereixen suport a les víctimes.

Palau del Parlament, 7 de març de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Gabriela Serra Frediani, diputada, GP CUP-CC 

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 53167)

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

Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 
158 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció sub-
següent a la interpel·lació al Govern sobre el desplegament de la Llei 11/2014, per 
a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a 
eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia (tram. 302-00118/11).
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Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un nou apartat 8

8. Treballar amb la comunitat educativa per incloure en tot el currículum escolar 
la prevenció en matèria d’igualtat i no discriminació, garantint la generalització de 
la Xarxa d’Escoles per la Igualtat i no Discriminació que assegura el treball integral 
amb alumnat, professorat i famílies.

Esmena 2
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un nou apartat 9

9. Dotar de finançament i contingut clar els contractes programa amb els ens lo-
cals en la fitxa relativa al desplegament de la llei.

Esmena 3
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un nou apartat 10

10. El Parlament condemna la campanya del bus ultracatòlic Hazteoír amb mis-
satges transfòbics i es compromet a condemnar explícitament els actes contra les 
persones LFTBI que pugui haver-hi en el futur.

Palau del Parlament, 7 de març de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta, 

GP CSP 

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 53207)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Sonia Sierra Infante, diputada 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 desplegament de la Llei 11/2014, per a garantir els drets de les-
bianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la 
bifòbia i la transfòbia (tram. 302-00118/11).

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

8. Donar compliment íntegre a la Moció 1/XI del Parlament, sobre la transfòbia 
i les mesures contra l’assetjament i la discriminació per raó de gènere, que va ser 
aprovada el passat 17 de febrer de 2016, atès que el Govern no ha complert amb els 
compromisos adquirits en aquesta Moció i amb el mandat parlamentari que d’ella 
es desprèn.

Palau del Parlament, 7 de març de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Sonia Sierra Infante, diputada, GP Cs 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 53221)

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

amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el desplegament 
de la Llei 11/2014, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgène-



PlE 31
8 de març de 2017

7 Dossier

res i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia (tram. 302-
00118/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
De modificació

1. Continuar desplegant la Llei 11/2014, per a garantir els drets de lesbianes, 
gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i 
la transfòbia.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí
De supressió

2. Presentar, en el termini d’un mes, el decret del Consell Nacional de Lesbianes, 
Gais, Bisexuals, Transgèneres i Intersexuals.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí
De modificació

3. Presentar, en el termini de quatre mesos, el protocol específic d’actuació que 
faci real el deure d’intervenció de l’Administració.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí
De modificació

4. Continuar aplicant el Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront de 
l’assetjament entre iguals, per tal de detectar i resoldre les situacions de «bullyng 
homofòbic».

Esmena 5
GP de Junts pel Sí
De modificació

6. Obrir expedients sancionadors a qui ofereixi material escolar amb continguts 
homòfobs.

Esmena 6
GP de Junts pel Sí

7. Continuar actuant d’ofici, obrint expedients sancionadors sempre que exis-
teixin indicis de vulneració de la Llei 11/2014, per a garantir els drets de lesbianes, 
gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i 
la transfòbia, així com informar anualment al Parlament.

Palau del Parlament, 7 de març 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 les polítiques 
d’acollida a Catalunya
302-00121/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 52393 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.02.2017

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

es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, pre-
senta la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
d’acollida a Catalunya (tram. 300-00129/11).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1) Donar compliment a la Resolució 306/XI del Parlament de Catalunya, sobre 

l’orientació política general del Govern, en el seu apartat IX sobre «Política Integral 
d’Acollida».

2) Establir una diagnosi, en el termini de dos mesos, sobre les necessitats i si-
tuació de les persones sol·licitants d’asil a Catalunya, així com l’estat dels recursos 
disponibles a nivell territorial per part de la Generalitat de Catalunya.

I segon les dades existents, establir un mapeig, el més precís possible, de la situa-
ció d’aquestes persones: nacionalitats d’origen, configuracions familiars, presència 
d’infants, col·lectius d’especial vulnerabilitat, i distribució territorial. Aquest mapeig 
és necessari per avaluar recursos disponibles i necessitats, per impulsar programes 
complementaris als circuits d’acollida estatals. Així mateix és necessari conèixer 
amb urgència en quina situació es troben les persones a qui l’estat l’ha denegat l’asil.

3) Desplegar el Pla de protecció Internacional, aprovat al 2014, que s’ha treballat 
minuciosament amb entitats expertes, i subsumir el conjunt de plans i programes 
que han anat sorgint des d’aleshores en una línia de treball unificada, a partir d’un 
model d’acollida integral.

4) Coordinar i liderar una resposta solidària eficient amb els ajuntaments i enti-
tats de Catalunya. La valuosa contribució dels programes basats en el voluntariat re-
quereix formació específica i articulació amb el conjunt de dispositius assistencials 
professionalitzats (sanitaris, educatius, de suport jurídic, de formació i d’inserció 
social), indispensables per tal de garantir l’adequada atenció als refugiats.

5) Establir una provisió pressupostària suficient, per desenvolupar el pla de pro-
tecció internacional, i per sostenir específicament les polítiques i dispositius d’aco-
llida, recorrent si s’escau als fons de contingència continguts en els Pressupostos 
del 2017.

6) Presentar, en el termini d’un mes, les aportacions econòmiques desglossades 
que rep la Generalitat de Catalunya per part de la Unió Europea i del Govern Esta-
tal en concepte de polítiques d’atenció a persones refugiades i destí de les mateixes.

7) Reclamar de l’Estat espanyol la gestió directa dels fons de la Unió Europea 
destinats a l’ajuda als refugiats en la proporció corresponent a les responsabilitats de 
Catalunya, tal com ho preveu el mateix Estatut d’Autonomia.

8) Intensificar els esforços per tal de facilitar els informes d’inserció i tots els ele-
ments que puguin facilitar la tramitació de la situació administrativa, ja siguin les 
renovacions de permisos de residència o les reagrupacions familiars.

9) El Parlament de Catalunya considera que el deure democràtic vers les perso-
nes refugiades ha d’anar molt més enllà de la solidaritat i l’acollida, i ha de mirar 
d’incidir tant com sigui possible en les causes (conflictes bèl·lics, situacions d’espoli 
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i de violació dels drets humans) que empenyen tantes persones a expatriar-se i cer-
car asil per sobreviure.

En aquest sentit, el Parlament de Catalunya apel·la a la responsabilitat corporati-
va de les empreses catalanes que operen a l’estranger pel que fa a la necessitat d’un 
comportament ètic en matèria de comerç, inversions o participació en projectes que 
suposin connivència amb règims o amb forces armades que terroritzen les pobla-
cions d’aquests països.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a introduir el respec-
te d’aquest codi ètic empresarial en els plecs de condicions de la contractació públi-
ca, així com dels serveis que pugui requerir l’administració catalana.

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2017
Josep Lluís Franco Rabell, president GP CSP

ESMENES PRESENTADES

Reg. 53208, 53219 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 07.03.2017

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 53208)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Susana Beltrán García, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament 
del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre les polítiques d’acollida a Catalunya (tram. 302-00121/11).

Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició al punt 1

1. Donar compliment a la Resolució 306/XI del Parlament de Catalunya, sobre 
l’orientació política general del Govern, en el seu apartat IX sobre «Política Integral 
d’Acollida», així com en el seu apartat XI. 2 pel que fa a garantir la protecció efec-
tiva dels menors refugiats no acompanyats.

Esmena 2
GP de Ciutadans
De modificació del punt 7, que resta redactat de la següent manera

7. Coordinar-se millor i cooperar més amb el Govern d’Espanya amb l’objectiu 
de garantir una política més efectiva d’acollida als refugiats. 

Palau del Parlament, 7 de març de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Susana Beltrán García, diputada, GP Cs 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 53219)

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

amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
d’acollida a Catalunya (tram. 302-00121/11).
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Esmena 1
GP de Junts pel Sí
De modificació

1) Seguir donant compliment a la Resolució 306/XI del Parlament de Catalunya, 
sobre l’orientació política general del Govern, en el seu apartat IX sobre «Política 
Integral d’Acollida».

Esmena 2
GP de Junts pel Sí
De modificació

2) Presentar al Parlament un estat de situació el més complert possible de la 
realitat del refugi a Catalunya, en un termini de tres mesos, que inclogui les dades 
disponibles per les institucions catalanes, les que facilitin les entitats i les que es re-
quereixin a l’Estat. L’objectiu d’aquest estat de situació (composat per dades entre 
les que es consideren especialment necessàries les nacionalitats d’origen, les confi-
guracions familiars, el nombre de menors i la presència de col·lectius d’especial vul-
nerabilitat) serà avaluar la suficiència dels recursos disponibles, els necessaris i la 
preparació adequada de l’acollida de noves persones refugiades.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí
De modificació

3) Continuar desplegant el Pla de Protecció Internacional de Catalunya, apro-
vat l’any 2014, en el marc del Pla de Ciutadania i Migracions 2017-2020, pendent 
d’aprovació, com a referent del conjunt de programes i actuacions en matèria de 
refugi a Catalunya.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí
De modificació

4) Desplegar un Programa Català de Refugi que coordini actuacions del Govern, 
dels ens locals, de les entitats, de la ciutadania i de les pròpies persones refugiades 
per a la seva acollida i integració. En el marc del Pla de Protecció Internacional, el 
programa es coordinarà amb el conjunt de serveis públics claus per garantir l’ade-
quada atenció a les persones refugiades. En aquest sentit, la valuosa contribució de 
les actuacions basades en el voluntariat requereix formació específica i articulació 
amb el conjunt de dispositius assistencials professionalitzats: sanitaris, educatius, de 
suport jurídic, de formació i d’inserció social, etc.

Esmena 5
GP de Junts pel Sí
De modificació

5) Establir una provisió pressupostària suficient, per tal de sostenir específica-
ment les polítiques i dispositius d’acollida. Tot reclamant a l’Estat la transferència a 
la Generalitat dels fons europeus que rep per a l’acollida i integració de les persones 
refugiades i immigrades, així com la transferència dels fons propis que actualment 
inverteix en aquesta matèria.

Esmena 6
GP de Junts pel Sí
De modificació

6) Denunciar davant l’Estat i les institucions europees la inexistència de cap 
aportació econòmica ni de l’Estat, ni de l’Estat provinent de les institucions europe-
es, ni directament de la Unió Europea, en concepte de polítiques d’acollida i inte-
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gració de les persones refugiades quan és la Generalitat qui n’ostenta la competèn-
cia així com qui finança l’atenció educativa, sanitària, social i d’activació laboral 
d’aquestes persones.

Esmena 7
GP de Junts pel Sí
De modificació

7) Reclamar a l’Estat espanyol la gestió directa dels fons de la Unió Europea 
destinats a l’acollida i integració de les persones refugiades, ateses les competèn-
cies recollides en els articles 138 i 166 de l’EAC, el que s’estableix a la Llei 10/2010 
per a l’acollida de les persones immigrades i refugiades, i al que onze sentències del 
tribunal superior de justícia de Madrid, del Tribunal Suprem i àdhuc del tribunal 
constitucional han resolt, al decidir en diferents ocasions a favor de la competència 
de la Generalitat en aquesta matèria.

Esmena 8
GP de Junts pel Sí
D’addició

8) Intensificar els esforços per tal de facilitar els informes d’inserció i tots els 
elements que puguin facilitar la tramitació de la situació administrativa ja siguin 
les renovacions de permisos de residència o les reagrupacions familiars. En aquest 
sentit, resulta especialment necessari difondre la utilitat dels informes d’integració 
per aquelles persones amb permís de residència temporal que es trobin en situació 
d’atur per tal que puguin renovar aquests permisos i no caiguin en una situació d’ir-
regularitat sobrevinguda.

Esmena 9
GP de Junts pel Sí
De modificació

9) El Parlament de Catalunya considera que el deure democràtic vers les perso-
nes refugiades ha d’anar molt més enllà de la solidaritat i l’acollida, i ha de mirar 
d’incidir tant com sigui possible en les causes (conflictes bèl·lics, situacions d’espoli 
i de violació dels drets humans) que empenyen tantes persones a expatriar-se i cer-
car asil per sobreviure.

En aquest sentit, el Parlament de Catalunya apel·la a la responsabilitat corporati-
va de les empreses catalanes que operen a l’estranger pel que fa a la necessitat d’un 
comportament ètic en matèria de comerç, inversions o participació en projectes que 
suposin connivència amb règims o amb forces armades que terroritzen les pobla-
cions d’aquests països.

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a establir un model 
de clàusula ètica empresarial a incloure en els contractes de la Generalitat i del seu 
sector públic, per la qual les empreses es comprometin a respectar els drets humans, 
i especialment d’obligat compliment per les empreses catalanes que operen a l’es-
tranger.

Palau del Parlament, 7 de març de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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Punt 19 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el balanç  d’un 
any de govern
302-00119/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 52391 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.02.2017

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 la següent 
moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre el balanç d’un any de govern 
(tram. 300-00130/11).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a 
1. Solucionar qualsevol diferència amb el Govern d’Espanya en el marc dels ca-

nals habituals de cooperació i col·laboració administratives i polítiques, d’acord amb 
els principis de lleialtat institucional i d’eficiència administrativa.

2. Participar en totes les conferències i reunions a nivell estatal i liderar-hi i im-
pulsar-hi les reformes polítiques i administratives necessàries, i en concret partici-
par sempre, per mitjà del president de la Generalitat, a la Conferència de Presidents 
Autonòmics, complint així amb les seves funcions com a màxim representant de 
tots els catalans.

3. Designar, en el termini màxim d’un mes des de l’aprovació d’aquesta Moció, 
l’expert que correspon a la Comunitat Autònoma catalana a la Comissió d’Experts 
que estudiarà la reforma del sistema de finançament autonòmic.

4. Designar, en el termini màxim d’un mes des de l’aprovació d’aquesta Moció, 
l’expert que correspon a la Comunitat Autònoma catalana a la Comissió d’Experts 
que estudiarà com fer més efectiu el sistema de prestacions atorgades en virtut de la 
Llei de dependència.

5. Donar compliment a totes les mocions i resolucions aprovades en el Parla-
ment a l’XI legislatura el termini de compliment de les quals s’hagi ja exhaurit (que 
fan referència, entre d’altres, a qüestions tan importants com la transparència de les 
retribucions dels alts càrrecs de la Generalitat, l’eliminació progressiva dels barra-
cons, la reducció d’un 30% del preu de les taxes universitàries o les mesures concre-
tes per a millorar l’atenció a les persones discapacitades), en el termini màxim d’un 
mes des de l’aprovació d’aquesta Moció.

6. En virtut del principi de transparència de l’acció de Govern i en aplicació de 
tots els preceptes continguts al Reglament del Parlament i a la Llei de transparència,

a. Posar sempre a disposició dels diputats tota aquella documentació que els par-
lamentaris han sol·licitat al Govern i lliurar respostes concretes a preguntes concre-
tes. En conseqüència, el Govern no pot considerar com a resposta vàlida a una pre-
gunta escrita o a una sol·licitud de documentació la remissió a una llei o a un portal 
d’Internet.

b. Complir escrupolosament amb els terminis establerts legalment i reglamentà-
riament en aquest sentit.

c. De manera específica, donar trasllat de forma immediata al Grup Parlamen-
tari de Ciutadans de tots els memoràndums d’acció exterior elaborats pel Departa-
ment d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, amb indicació 
dels destinataris a qui s’han adreçat. Es tracta d’una obligació que el Reglament del 
Parlament de Catalunya imposa al Govern, que la Mesa del Parlament ha reconegut 
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expressament al Grup Parlamentari de Ciutadans pel fet d’haver-li concedit l’empara 
que aquest Grup li havia demanat.

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 53204, 53215, 53223 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 07.03.2017

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 53204)

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

Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la in-
terpel·lació al Govern sobre el balanç d’un any de govern (tram. 302-00119/11).

Esmena 1
GP Socialista
De modificació del punt 1

1. Cercar solucions a les diferències que puguin sorgir amb el Govern d’Espa-
nya en el marc dels canals habituals de cooperació i col·laboració administratives i 
polítiques, d’acord amb els principis de lleialtat institucional i d’eficiència adminis-
trativa, sense renunciar a exercir l’atribució continguda en l’article 26.q) de la Llei 
13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern.

Esmena 2
GP Socialista
D’addició d’un nou punt 1 bis

1 bis. Participar en els processos per a designar magistrats del Tribunal Consti-
tucional i membres del Consell General del Poder Judicial, i també designar o par-
ticipar en els processos per a designar membres dels organismes econòmics i socials 
de l’Estat a què fa referència l’article 182 de l’Estatut, en els termes que estableixin 
les lleis i el Reglament del Parlament.

Palau del Parlament, 6 de març de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, GP SOC

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 53215)

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 balanç d’un any 
de govern (tram. 302-00119/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 5

5. Seguir donant compliment a totes les mocions i resolucions aprovades en el 
Parlament a l’XI legislatura dins del termini de compliment establert d’acord amb 
el marc pressupostari actual i amb el que estableixin també futurs pressupostos que 
aprovi el Parlament.
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Esmena 2
GP de Junts pel Sí
De modificació de l’apartat a del punt 6 

a. Seguir posant sempre a disposició dels diputats tota aquella documentació que 
els parlamentaris han sol·licitat al Govern i lliurar respostes concretes a preguntes 
concretes, d’acord amb el que preveu el Reglament del Parlament de Catalunya.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí
De modificació de l’apartat b del punt 6

b. Seguir complint amb els terminis establerts legalment i reglamentàriament en 
aquest sentit.

Palau del Parlament, 7 de març de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS 

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 53223)

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

Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presen-
ta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el 
balanç d’un any de govern (tram. 302-00119/11).

Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació del punt 1

1. Exigir del Govern espanyol el respecte als mecanismes de cooperació i col-
laboració entre administracions públiques i els principis de lleialtat institucional 
imprescindibles per garantir una eficaç resposta a les necessitats de la ciutadania.

Esmena 2
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació del punt 2

2. Garantir la participació de la Generalitat en els espais de cooperació institu-
cional previstos legalment i molt especialment pel que fa referència a la Conferència 
de Presidents Autonòmics, conferències sectorials, convenis de col·laboració, plans 
i programes conjunts i comissions bilaterals de cooperació Estat - Generalitat.

Esmena 3
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació del punt 3

3. Designar, en el termini màxim d’un mes des de l’aprovació d’aquesta moció, 
l’expert que correspon a la Generalitat de Catalunya en la Comissió d’Experts que 
estudia la reforma del sistema de finançament autonòmic i en la Comissió d’Experts 
que estudia el sistema de prestacions de la Llei de dependència.

Esmena 4
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió del punt 4
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Esmena 5
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació del punt 6

6. Donar escrupolós compliment de la Llei de Transparència i del Reglament del 
Parlament de Catalunya pel que fa a les seves obligacions de donar resposta vàlida 
i satisfactòria a les peticions d’informació i requeriments que d’acord amb les seves 
atribucions es facin des dels diputats/des i els Grups parlamentaris.

Palau del Parlament, 7 de març de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu GP CSP
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Punt 20 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les seves 
actuacions a la província de Lleida
302-00120/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 52392 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.02.2017

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Jorge Soler González, diputat, Javier Rivas 

Escamilla, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subse-
güent a la Interpel·lació al Govern sobre les seves actuacions a la província de Lleida 
(tram. 300-00131/11).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a
Amb relació a l’àmbit agrari
1. Avaluar el Pla de regadius vigent com a eina de planificació de totes les políti-

ques que afecten els regadius de Catalunya, i concretament els de Lleida, amb calen-
dari d’inversions i definició d’actuacions prioritàries d’implantació de nous regadius 
i de modernització dels existents.

a. Donar compliment a la Resolució 276/XI en relació amb el desplegament de la 
xarxa secundària del sistema Segarra-Garrigues, per tal de facilitar als productors 
interessats la transformació de les seves finques a regadiu.

b. Determinar un calendari detallat i real d’execució i finalització de la moder-
nització de la zona regable dels Canals d’Urgell, un projecte imprescindible per a 
millorar l’eficiència agronòmica i mediambiental de l’ús dels recursos hídrics.

2. Establir un pla per a frenar l’envelliment de la població rural que inclogui la 
promoció de serveis públics, privats i assistencials per tal de millorar l’atractiu del 
món rural per als joves i garantir així el recanvi generacional.

3. Reconèixer l’esforç que fa el sector primari en la conservació dels recursos na-
turals i en l’ocupació equilibrada del territori, activant polítiques de revalorització i 
dignificació del món rural en tots els seus vessants, tant productius (com l’agricultu-
ra, la ramaderia o el bosc), com socials (com l’esport, el turisme o el medi ambient).

4. Establir mesures per a contribuir a garantir la justícia i l’equitat en el comerç 
i la distribució dels productes agraris i revertir la tendència descendent de la renda 
agrària.

5. Incrementar pressupostàriament l’atenció al món rural: 
a. Recuperar progressivament la proporció del pressupost general de la Genera-

litat que es destina a polítiques agràries del Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació.

b. Impulsar el Programa de desenvolupament rural, potenciant les línies d’ajuts con-
siderades prioritàries tal com es va aprovar al ple monogràfic del món agrari de 2014.

c. Posar en valor, a més de les polítiques agràries, les inversions dirigides a mi-
llorar la qualitat de vida al món rural com les infraestructures viàries, el transport i 
els serveis educatius, sanitaris i socials, entre d’altres.

6. Fer una renovació dels accessos i de les carreteres secundàries per a la millora 
en l’accessibilitat a les zones rurals i executar un pla de millora de camins rurals.

7. Implementar la fibra òptica a les zones rurals com un mitjà estratègic per a fo-
mentar el desenvolupament dels diferents sectors locals.

8. Donar compliment a l’esmentada Resolució 276/XI sobre el canal Segar-
ra-Garrigues per a reduir al 60% el percentatge mínim de propietaris necessaris per 
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a la seva adhesió als diferents sectors definits en el projecte de regadiu del canal Se-
garra-Garrigues, així com el desenvolupament dels sectors 6 i 7.

9. Incrementar el finançament de projectes de recerca que estiguin relacionats 
amb el desenvolupament i la innovació en l’àmbit agrícola.

Amb relació a l’àmbit social
10. Augmentar l’oferta de places públiques de residències per a gent gran, perso-

nes amb dependència o discapacitat.
11. Impulsar la construcció a Lleida d’habitatges tutelats per a gent gran, depen-

dència o discapacitat, com a alternativa als centres residencials més assistencials.
12. Oferir una alternativa digna a les persones que es troben en llista d’espera, 

donant compliment a la Moció 48/XI del Parlament de Catalunya, sobre mesures i 
polítiques respecte a la situació d’emergència social, que estableix que la situació de 
les llistes d’espera no pot comportar en cap cas la denegació de serveis als ciutadans 
sol·licitants.

13. Establir un pla específic amb relació a persones amb dependència de Lleida, 
per a reduir els termini d’espera per accedir als serveis d’atenció a la dependència. 
Aquest pla haurà de detectar les necessitats específiques del territori i programar 
territorialment els recursos d’atenció social especialitzada i domiciliària, determi-
nant zones d’actuació preferent amb l’objectiu de millorar l’equilibri territorial en la 
distribució dels recursos.

14. Actualitzar i adaptar la Cartera de Serveis Socials establerta per la Llei 
12/2007 de serveis socials a les noves realitats i necessitats socials de Lleida.

15. Augmentar la dotació pressupostària per tal de cobrir la necessitat d’habitat-
ge de les persones i famílies que a Lleida no puguin fer front al pagament del llo-
guer o hipoteca, en coordinació amb els diferents nivells de l’administració pública 
a Catalunya per a prevenir i donar solució als desnonaments de l’habitatge habitual. 
I, per això, cal promoure i facilitar l’accés als procediments de segona oportunitat i 
la dació en pagament existents i alhora recolzar les iniciatives legislatives que pro-
curen la millora d’aquests últims, per tal de fer-los més accessibles i protectors dels 
interessos dels ciutadans més desfavorits.

16. Aprovar un Pla de promoció i inclusió de les persones amb discapacitat re-
sidents al món rural, que reculli sistematitzadament accions i mesures de desenvo-
lupament humà i inclusió social a favor d’aquest sector de la població amb discapa-
citat.

17. Garantir la dotació pressupostària per a combatre tots els aspectes relacionats 
amb la violència de gènere a tots els nivells institucionals de Lleida, que cobreixi 
l’augment de places tant en centres d’acollida, com els necessaris per tal de realitzar 
una correcta atenció integral d’assistència sanitària, terapèutica, psicològica i d’in-
serció sociolaboral.

Amb relació a l’àmbit sanitari
18. Donar compliment a la Moció 17/XI d’ambulàncies, amb especial cura res-

pecte dels punts que volen garantir una bona assistència enfront les emergències 
mèdiques.

19. Donar compliment a la Moció 39/XI d’odontologia, amb especial cura res-
pecte dels punts que persegueixen garantir la millora de l’odontologia pediàtrica 
pública davant necessitats especials, així com dels programes de fluorització en em-
barassades.

20. Donar compliment a la Moció 71/XI, per reformar l’Atenció Primària, amb 
especial cura respecte dels punts que fan referència a la millora de la seva capacitat 
de resolució i de millora laboral.

21. Garantir l’obertura diària amb personal mèdic i infermer al consultori del 
barri de Magraners de la ciutat de Lleida, i així mateix fer el mateix amb tots aquells 
centres que han estat retallats arreu del territori.
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22. Augmentar l’horari assistencial dels CUAP a 24 hores, incrementant la seva 
dotació de personal per tal de millorar la resposta a les urgències d’Atenció Primària.

23. Reforçar els Serveis d’Atenció Continuada de Lleida amb més personal sa-
nitari.

24. Adaptar les agendes dels professionals perquè tinguin un nombre de visites 
adequat per poder garantir la qualitat assistencial.

25. Dotar de plans especials en els períodes gripals per a evitar que els pacients 
hagin de patir les llargues esperes, els col·lapses sanitaris habituals i la sobrecàrrega 
laboral que ocasiona als treballadors.

26. Revisar els circuits d’accessibilitat no solament presencial, sinó també els te-
lefònics per tal que els usuaris puguin contactar amb el seu centre de forma efectiva.

27. Potenciar els programes d’atenció crònica dels pacients, i l’atenció domici-
liària i la cura dels pacients assignats a les residències i centres amb pacients amb 
diversitat funcional.

28. Fer públic, en un document a presentar davant la Comissió de Salut del Par-
lament, el Pla detallat de les millores plantejades per a Lleida, on s’inclogui un pla 
per als quiròfans, l’UCI, les plantes hospitalàries tancades i la reposició del material, 
entre d’altres. Al mateix document caldrà presentar els plans funcionals i de perso-
nal per als diferents serveis i els plans de futur plantejats per a ells.

29. Obrir la Unitat de Curta Estada a Urgències de l’hospital universitari Arnau 
de Vilanova de Lleida i de forma contínua tots els llits hospitalaris públics, dotant de 
personal per a l’atenció dels pacients, ampliant el nombre de llevadores, d’inferme-
res i de tot aquell personal que cal per dignificar l’assistència sanitària. Igualment, 
dimensionar i incrementar adequadament el finançament d’aquest hospital sobre la 
base de l’activitat i serveis que es fan en realitat, que estan per sobre del pressupos-
tat i finançat oficialment.

30. Fer una declaració pública en què es reprovi qualsevol intent per a incentivar 
o fomentar les altes hospitalàries forçades.

31. Fer una declaració pública en què es reprovi qualsevol denegació de visita a 
l’atenció especialitzada demanada per un metge especialista en Medicina Familiar 
i Comunitària.

32. Netejar els exteriors de l’hospital Universitari Arnau de Vilanova també els 
caps de setmana.

33. Reforçar la Unitat de Geriatria d’Aguts de l’hospital Santa Maria de Lleida, i 
totes aquelles unitats que tenen uns efectius de personal que estan reiteradament per 
sota dels que serien suficients.

34. Donar compliment als acords parlamentaris d’instal·lació de desfibril·ladors a 
tots aquells llocs on hi hagi una gran afluència de gent, com per exemple pavellons 
esportius, auditoris i altres equipaments similars.

35. Presentar un pla per a apropar els fàrmacs al territori, integrant mecanismes 
per facilitar la dispensació de medicació hospitalària per evitar desplaçament dels 
familiars, i així mateix per a integrar les visites especialitzades juntament amb les 
proves per tal d’optimitzar els viatges de la gent que viu al territori.

36. Reforçar l’atenció continuada dels centres sanitaris, especialment tenint cura 
de Tàrrega, Balaguer, i tots aquells on els professionals han detectat que hi ha ne-
cessitats.

37. Regular el desplaçament dels metges especialistes entre els hospitals i els 
ambulatoris comarcals per a passar-hi consulta, tenint en compte la necessitat de 
disposar de vehicle i els aspectes de l’assegurança davant d’un potencial accident 
in itinere.

38. Facilitar l’accés tant a proves diagnòstiques a l’Atenció Primària de Lleida, 
com a la resta d’especialitats, per a augmentar-ne la resolució.

39. Fer difusió i incentivar l’acció assistencial a les zones rurals per tal d’aug-
mentar el nombre de professionals que vulguin treballar-hi.
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Amb relació a l’àmbit educatiu
40. Donar compliment a la Resolució 192/XI en relació amb la construcció de 

l’institut de Cappont.
41. Donar compliment a la Resolució 193/XI en relació amb garantir les línies de 

P3, que són reconegudament insuficients a molts llocs de Lleida.
42. Donar compliment a la Moció 56/XI, sobre l’eliminació gradual dels barra-

cons, com per exemple els existents a l’escola de Pinyana o a la de Torrefarrera, i 
contemplar les reformes i millores de totes aquelles escoles i instituts que ho reque-
reixen.

43. Garantir les places que calen a les escoles bressol, així com les reformes i 
ampliacions que calguin.

44. Facilitar transport escolar per als alumnes que no tenen centre educatiu al 
seu poble i que s’han de desplaçar a un altre municipi.

Amb relació a l’àmbit de les infraestructures
45. Donar compliment a la Moció 31/XI en relació a l’Avant, els descomptes i la 

seva connexió amb el bitllet combinat de rodalies.
46. Incrementar i optimitzar les partides destinades al manteniment de les carre-

teres de la xarxa de carreteres de la Generalitat a Lleida, que durant els últims anys 
s’han reduït perillosament i que dificulta el desenvolupament territorial.

47. Millorar l’accessibilitat al Pirineu i un pla d’inversions per als camins.
48. Negociar amb el Govern d’Espanya per a establir parada d’alguns dels ser-

veis Avant a l’estació del Prat de Llobregat de manera que pugui realitzar-se trans-
bordament amb la nova L9 de metro que connecta amb l’aeroport. Així mateix, es-
tablir la gratuïtat de la L9 de metro des del Prat de Llobregat fins a l’aeroport per als 
viatgers procedents de Lleida.

49. Reiniciar el projecte de millora de la carretera C-14 entre Solivella i Mont-
blanc, consignant una partida pressupostària concreta en l’exercici actual i en els suc-
cessius, si fos necessari, per a executar les obres contemplades en aquest projecte.

50. Reclamar al Govern d’Espanya la finalització de les obres de l’A14 en el tram 
entre Lleida i Rosselló, la inauguració de la qual estava anunciada per a octubre de 
2016, però que a data de avui continua sense servei.

51. Donar compliment a la Resolució 28/XI sobre la construcció del túnel de 
Tres Ponts, entre Organyà i Montant, a la carretera C-14, així com executar les 
obres ja adjudicades de la variant de la C-12 de Balaguer, les d’acabament de l’au-
tovia C-13 Lleida-Balaguer, els trams de Vilanova de la Barca, les obres de millora 
de la seguretat de la C-14 al seu pas per Tàrrega, i la variant de la C-14 a Agra-
munt.

52. Millorar l’oferta de línia de tren de Lleida fins a Cervera amb una millora de 
la coordinació horària amb altres mitjans de transport.

53. Iniciar la construcció de la nova terminal d’autobusos de Lleida a l’espai si-
tuat al costat de l’estació de l’AVE.

54. Presentar un pla de viabilitat alternatiu al model actual de gestió de l’aeroport 
d’Alguaire que no es basi únicament en enviar esquiadors a Andorra.

55. Garantir el desplegament de la fibra òptica a Lleida.

Amb relació a l’àmbit de la seguretat
56. Millorar la dotació de Mossos d’Esquadra a Lleida.
57. Millorar el centre penitenciari de Ponent, on entre d’altres coses manquen 

al voltant de 80 treballadors més, fent un pla de xoc per a modernitzar i millorar la 
seguretat del centre.

58. Ampliar plantilles d’altres treballadors com bombers i altres agents de segu-
retat i servei a la ciutadania.
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Amb relació a l’àmbit de l’Alt Pirineu i Aran 
59. Donar compliment a la Resolució 115/XI sobre el desplegament de la Llei 

35/2010 de l’occità, aranès a l’Aran.
60. Desplegar en la seva totalitat la Llei 1/2015 del règim especial d’Aran.
61. Instar el Govern d’Espanya perquè s’acceleri la construcció de l’A14 entre 

Lleida i la frontera francesa.
62. Proveir la plaça de suport establerta en la Llei 1/2015 del règim especial 

d’Aran per a l’oficina de l’Aran a Barcelona.
63. Concretar un pla executiu i urgent per tal de millorar les xarxes de comu-

nicacions ADSL, telefonia mòbil i xarxa RESCAT als municipis de les zones de 
muntanya, així com resoldre els problemes de cobertura de la TDT als municipis 
de muntanya.

64. Impulsar programes específics per a joves i dones per a assegurar la igualtat 
d’oportunitats, que són necessaris per al món rural.

65. Donar compliment a les resolucions del Parlament sobre negociar amb el 
Consell General d’Aran, d’acord amb el que estableix la Llei 1/2015 del règim es-
pecial d’Aran, en el termini de tres mesos, la reserva d’una partida econòmica, i el 
calendari corresponent, per a afrontar l’increment del nombre actual de places assis-
tencials de residències per a la gent gran a l’Aran.

66. Donar compliment a la Resolució 382/XI sobre la simplificació administrati-
va i l’augment de les quanties de les indemnitzacions als ramaders de muntanya pels 
atacs de fauna salvatge.

67. Donar compliment a les resolucions del Parlament sobre la coordinació dels 
serveis d’emergència enfront de les riuades i catàstrofes naturals.

68. Donar suport a la ramaderia de muntanya com a element social, econòmic i 
conservador del territori.

69. Optimitzar la gestió de les estacions d’esquí gestionades per Ferrocarrils de 
la Generalitat de Catalunya.

70. Proporcionar l’equipament adaptat a la peculiaritat i climatologia de les zo-
nes de muntanya per als Mossos d’Esquadra, bombers, sanitaris i altre personal de 
suport al ciutadà.

71. Recuperar la imprescindible inversió en infraestructures a les comarques pi-
rinenques, que s’ha reduït en un 77% a l’últim pressupost.

72. Finalitzar la reforma de l’IES d’Aran, de Vielha.

Amb relació a l’àmbit de les empreses i la Universitat de Lleida
73. Fer una aposta decidida i ferma per la Universitat de Lleida, i reflectir-ho en 

els pressupostos, tot potenciant la seva diversitat de graus i trobant les fórmules ne-
cessàries per a la seva viabilitat i expansió.

74. Plantejar-se estratègies per als autònoms que permetin el relleu generacio-
nal, creant un programa d’ocupació específic en l’àmbit rural que permeti el relleu 
generacional per a aquells negocis associats a explotacions agràries que, estant en 
funcionament, vagin a tancar per jubilació del titular o propietari. El mateix estaria 
especialment adreçat a persones majors de 45 anys, la qual cosa suposaria avantat-
ges bidireccionals.

75. Fer efectiva la simplificació administrativa que recull la Llei 16/2015 de sim-
plificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels 
governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, amb especial sen-
sibilitat per a l’espai rural, on la manca de recursos fa més difícil la implantació 
d’una finestreta única. La grandària mitjana dels municipis a Lleida és la menor de 
Catalunya, per la qual cosa la unificació d’aquesta atenció i els serveis associats és 
prioritària.

76. Crear una taula de treball entre administracions per al desenvolupament d’un 
pla de viabilitat per al parc tecnològic de Lleida que els permeti pagar aquest deute 
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en més anys. Cal que la Generalitat s’impliqui en aquest problema, ja que el seu tan-
cament suposaria la pèrdua de les iniciatives empresarials que s’hi ubiquen.

77. Crear consorcis de col·laboració o convenis entre zones limítrofes de Lleida, 
com per exemple Osca i Saragossa, en àmbits com l’enològic, el turisme o les inicia-
tives empresarials innovadores que en molts casos necessiten sinergies compartides, 
o recursos i infraestructures que necessiten implementar o explotar conjuntament.

78. Implementar programes específics de formació dual i contínua a Lleida, amb 
una ordenació que faci coincidir el centre de formació i els centres de producció, in-
troduint facilitats en la mobilitat dels estudiants per a corregir la dispersió de nuclis 
de població existents.

Amb relació a l’àmbit de la cultura
79. Destinar el finançament suficient per al museu d’art Jaume Morera, complint 

amb l’acord de destinar-hi un milió d’euros al llarg dels propers anys.
80. Fer un impuls més fort del Turó de la Seu Vella, contemplant la restauració 

de les muralles i estimulant-ne el projecte turístic.

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jorge Soler González, Javier Rivas Escami-

lla, diputats, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 53205, 53217, 53224 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 07.03.2017

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 53205)

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

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre les seves actuacions a la província de Lleida (tram. 302-00120/11).

Esmena 1
GP Socialista
D’addició d’un nou punt 9 bis

9 bis) Impulsar l’aprofitament forestal i la indústria de la fusta, en el marc del 
Pla general de política forestal de Catalunya 2013-2022, i les diferents activitats 
econòmiques que se’n deriven per fer front a la falta manteniment dels boscos i a les 
dificultats per generar ocupació a les zones amb més massa forestal.

Esmena 2
GP Socialista
D’addició d’un nou punt 9 ter

9 ter) Presentar, en els propers mesos, un pla de dinamització i promoció dels 
Parcs Naturals de Catalunya i un augment de la dotació econòmica per fer-hi front.

Esmena 3
GP Socialista
D’addició d’un nou punt 9 quater

9 quater) Donar compliment a les diferents resolucions del Parlament i posar en 
marxa l’indicador de preus dels aliments a través de l’IDESCAT per tal de guanyar 
transparència en els preus dels productes alimentaris, i així, evitar les pràctiques 
abusives que provoquen que els productors venguin per sota del preu de cost.
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Esmena 4
GP Socialista
D’addició d’un nou punt 9 quinquies

9 quinquies) Millorar la coordinació entre els agents implicats i el finançament 
necessari per lluitar contra la plaga del cargol poma al Delta de l’Ebre. Reforçar la 
Recerca, a través de l’IRTA, per tal de cercar mètodes més efectius contra aquesta 
plaga.

Esmena 5
GP Socialista
D’addició d’un nou punt 39 bis

39 bis) Recuperar el 20% de la contractació de serveis sanitaris perduts dels dar-
rers anys de la Fundació Sant Hospital de la Seu.

Esmena 6
GP Socialista
D’addició d’un nou punt 39 ter

39 ter) Establir una línia d’ajuts a persones i famílies que s’han de desplaçar més 
de 100 quilòmetres per rebre tractaments per patologies a Hospitals allunyats del 
lloc de residència.

Esmena 7
GP Socialista
D’addició d’un nou punt 39 quater

39 quater) Recuperar el model anterior de Gerència dels Hospitals de Tremp i la 
Seu d’Urgell, i no compartir aquesta tasca de direcció per la pèrdua de dedicació 
que això representa per ambdós hospitals i la distància entre els dos centres.

Esmena 8
GP Socialista
De modificació del punt 44

44. Recuperar, pel proper curs escolar, el menjador i el transport escolar gratuït 
pels nuclis agregats sense escola, en aquells casos en què els alumnes es vegin obli-
gats a desplaçar-se una distància considerable, ja que això afecta directament a la 
continuïtat de moltes escoles rurals d’arreu del país per la pèrdua d’alumnes.

Esmena 9
GP Socialista
De modificació del punt 47

47. Augmentar un 50% els recursos econòmics dels programes d’arranjament de 
camins municipals i de manteniment dels camins d’accés a les estacions de munta-
nya, els quals han minvat notablement els darrers anys i que han afectat greument a 
la mobilitat i dinamització de les zones més rurals.

Esmena 10
GP Socialista
D’addició d’un nou punt 55 bis

55 bis) Instar el Govern de l’Estat a l’elaboració d’un projecte de millora integral 
de la Nacional 260, Eix Pirinenc, per tal d’estudiar la possibilitat de millorar el tra-
çat actual, així com l’execució immediata de la millora del manteniment dels trams 
més deteriorats.
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Esmena 11
GP Socialista
D’addició d’un nou punt 58 bis

58 bis) Recuperar la sala de control de la Regió del Pirineu Occidental dels Mos-
sos d’Esquadra ubicada a La Seu d’Urgell, i la gran quantitat d’efectius traslladats 
a les àrees metropolitanes.

Esmena 12
GP Socialista
D’addició d’un nou punt 60 bis

60 bis) Presentar, abans de tres mesos, una proposta de finançament pel Consell 
General d’Aran, tal i com contempla la Llei 1/2015 del Règim Especial d’Aran apro-
vada pel Parlament de Catalunya.

Esmena 13
GP Socialista
D’addició d’un nou punt 72 bis

72 bis) Crear un Observatori Socioeconòmic del Pirineu i l’Aran, en els propers 
mesos, que reculli dades i estudis demogràfics, econòmics i socials, amb l’objectiu 
de disposar d’una base de dades efectiva contra la despoblació actual de les zones 
de muntanya.

Esmena 14
GP Socialista
D’addició d’un nou punt 72 ter

72 ter) Potenciar la Marca Turística «Pirineus», augmentant un 50% els recursos 
econòmics i millorant la col·laboració de les diferents institucions, com a veritable 
eina de promoció dels diferents productes i actius turístics del Pirineu Català, les 
comarques de Lleida i l’Aran.

Esmena 15
GP Socialista
D’addició d’un nou punt 72 quater

72 quater) Comprometre’s amb una Administració de la Generalitat de Catalu-
nya descentralitzada i propera als territoris més allunyats de les grans capitals per 
ser més eficaç i accessible, aturant la concentració i tancament actuals de serveis 
públics de les comarques allunyades, ja que deteriora la cohesió territorial i les con-
dicions de vida dels seus habitants. Així mateix, recuperar paulatinament aquests 
serveis desmantellats.

Esmena 16
GP Socialista
D’addició d’un nou punt 72 quinquies

72 quinquies) Donar compliment a les resolucions aprovades pel Parlament i im-
pulsar la permeabilitat entre les comarques de la Noguera i el Pallars Jussà, redac-
tant o actualitzant aquest any els projectes necessaris per a la millora integral del 
port de Comiols i els seus accessos.



PlE 31
8 de març de 2017

Dossier 24

Esmena 17
GP Socialista
D’addició d’un nou punt 81

81. Explorar i potenciar les relacions transfrontereres entre els diferents pobles 
del Pirineu i de la franja, amb els veïns de França, Andorra i l’Aragó, compartint 
serveis públics, infraestructures i projectes de promoció econòmica conjunta, en el 
marc de la nova Llei de Muntanya que està preparant el Govern.

Esmena 18
GP Socialista
D’addició d’un nou punt 82

82. Elaborar un Pla Específic de Turisme Actiu, emmarcat en el Pla Estratègic 
de Turisme de Catalunya 2013-2016 i les Directrius Nacionals de Turisme 2020, per 
ajudar a la dinamització de les comarques interiors i de muntanya que contempli 
les infraestructures, els productes, la promoció, la coordinació amb les empreses del 
sector i d’altres aspectes necessaris.

Esmena 19
GP Socialista
D’addició d’un nou punt 83

83. Elaborar una estratègia industrial pròpia i específica per impulsar l’ocupació 
a les zones més rurals i de muntanya, dintre de l’Estratègia de Política Industrial 
del Govern.

Palau del Parlament, 3 de març de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP SOC 

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 53217)

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

lamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 del 
Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre les seves actuacions a la província de Lleida (tram. 
302-00120/11).

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

1. Avaluar el Pla de regadius vigent com a eina de planificació de totes les políti-
ques que afecten els regadius de Catalunya, i concretament els de Lleida, amb calen-
dari d’inversions i definició d’actuacions prioritàries d’implantació de nous regadius 
i de modernització dels existents amb criteris d’eficàcia i eficiència.

Esmena 2
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició de tres lletres que seran c, d i e a l’apartat 1 

c. A partir de les auditories econòmic-financeres que es realitzen, analitzar els 
sobrecostos de l’obra i la seva viabilitat futura econòmica i medi ambiental.

d. El Parlament de Catalunya manifesta el compromís de que el Canal Segar-
ra-Garrigues no s’utilitzarà per a futurs transvasaments d’aigua a la conurbació de 
Barcelona que incompleixin la Directiva Marc de l’Aigua.

e. Complir el punt 7 relatiu al Canal Segarra-Garrigues de la Moció 86/XI del 
Parlament de Catalunya, sobre polítiques agràries, ramaderes i forestals.
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Esmena 3
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió i addició al punt 2 

2. Establir un pla per a frenar l’envelliment de la població millorar la qualitat de 
vida de la gent gran a les zones rural que inclogui la promoció de serveis públics, 
privats i assistencials al mateix temps que es frena l’èxode juvenil i la fuga de talents, 
mitjançant una oferta formativa complerta i l’elaboració de plans d’ocupació tant 
per al primer sector, com en les noves tecnologies, energia verda, turisme sostenible 
i serveis a les persones. per tal de millorar l’atractiu del món rural per als joves i ga-
rantir així el recanvi generacional.

Esmena 4
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició a la lletra b de l’apartat 5

b. Impulsar el Programa de desenvolupament rural, potenciant les línies d’ajuts 
considerades prioritàries tal com es va aprovar al ple monogràfic del món agrari de 
2014 i al punt 2 a) de la Moció 86/XI del Parlament de Catalunya, sobre polítiques 
agràries, ramaderes i forestals.

Esmena 5
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió i addició a l’apartat 6

6. Fer una renovació dels d’aquells accessos i de les carreteres secundàries que 
segons estudis previs tinguin mancances de manteniment o problemes de seguretat 
viaria per a la millora millorar la mobilitat i en l’accessibilitat a les zones rurals i 
executar un pla de millora de camins rurals que tingui en compte els requeriments 
ambientals i les figures de conservació del territori.

Esmena 6
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió i addició al punt 15

15. Augmentar la dotació pressupostària per tal de cobrir la necessitat d’habitat-
ge de les persones i famílies que a Lleida no puguin fer front al pagament del llo-
guer o hipoteca, en coordinació amb els diferents nivells de l’administració pública 
a Catalunya per a prevenir i donar solució als desnonaments de l’habitatge habitual. 
I, per això, cal promoure i facilitar l’accés als procediments de segona oportunitat i 
la dació en pagament existents i alhora recolzar les iniciatives legislatives que pro-
curen la millora d’aquests últims i el règim sancionador a les entitats bancàries que 
han fet i fan males pràctiques i incompleixen el codi de bones pràctiques bancàri-
es., per tal de fer-los més accessibles i protectors dels interessos dels ciutadans més 
desfavorits.

Esmena 7
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió i addició al punt 17

17. Garantir la dotació pressupostària per a combatre tots els aspectes relacio-
nats amb la violència de gènere a tots els nivells institucionals de a les comarques 
de Lleida i del Pirineu-Aran, prioritzant les polítiques de prevenció i, que cobreixi 
l’augment de places tant en centres d’acollida, com els necessaris per tal de realitzar 
una correcta atenció integral d’assistència sanitària, terapèutica, psicològica i d’in-
serció sociolaboral.
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Esmena 8
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió del punt 32 

32. Netejar els exteriors de l’hospital Universitari Arnau de Vilanova també els 
caps de setmana.

Esmena 9
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un nou punt 39 bis

39 bis. Mantenir el compromís de no dur endavant el Consorci Sanitari de Lleida 
i en el seu lloc integrar la gestió del GSS dins l’ICS.

Esmena 10
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació del punt 42 

42. Donar compliment a la Moció 56/XI, sobre l’eliminació gradual dels barracons, 
com per exemple els existents a l’escola de Pinyana o a l’IES de Torrefarrera, i con-
templar les reformes i millores de totes aquelles escoles i instituts que ho requereixen.

Esmena 11
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició al punt 48 

48. Negociar amb el Govern d’Espanya per a establir parada d’alguns dels ser-
veis Avant a l’estació del Prat de Llobregat de manera que pugui realitzar-se trans-
bordament amb la nova L9 de metro que connecta amb l’aeroport del Prat. Així ma-
teix, establir mitjançant el combinat de rodalies la gratuïtat de la L9 de metro des 
de la futura parada del Prat de Llobregat fins a l’aeroport per als viatgers procedents 
les estacions de Lleida-Pirineus i Camp de Tarragona.

Esmena 12
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un nou punt que seria el 55 bis 

55 bis. En el marc de la nova política de peatges que caldrà definir, alliberar el 
peatge de l’AP-2 entre Montblanc i Lleida i fer les millores necessàries que garantei-
xin la seguretat viària i eviten l’alta sinistralitat a la N-240 i la N-230.

Esmena 13
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un nou punt que seria el 78 bis 

78 bis. Impulsar des del clúster agroalimentari de Lleida la recerca en agricul-
tura ecològica i ramaderia extensiva com un dels sectors econòmics de més futur i 
de valor afegit.

Esmena 14
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un nou punt que seria el 80 bis 

80 bis. Revisar les fitxes de l’arxiu de patrimoni arquitectònic i cultural de les 
dues vegueries de Lleida per evitar que es puguin produir casos com l’esfondrament 
del campanar de l’església de Rosselló que si bé el propietari n’és el Bisbat de Llei-
da, aquest demana inversió pública per a la seva reparació al·legant la manca de 
recursos propis.

Palau del Parlament, 7 de març de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Hortènsia Grau Juan, diputada, GP CSP 
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 53224)

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 seves actua-
cions a la província de Lleida (tram. 302-00120/11).

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

«Determinar un calendari detallat i real d’execució i finalització de la modernit-
zació de la zona regable dels Canals d’Urgell, així com la disponibilitat pressupostà-
ria per tal de fer-hi front conjuntament per part de l’administració i els regants. Un 
projecte imprescindible per a millorar l’eficiència agronòmica i mediambiental de 
l’ús dels recursos hídrics al territori.»

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

«Establir un pla Impulsar el projecte Odisseu, per entre d’altres coses, frenar 
l’envelliment de la població rural que inclogui la promoció de serveis públics, pri-
vats i assistencials per tal de millorar l’atractiu del món rural per als joves i garantir 
així el recanvi generacional.»

Esmena 3
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 5 a

«Recuperar progressivament en els propers anys la proporció del pressupost ge-
neral de la Generalitat que es destina a polítiques agràries del Departament d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.»

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

Impulsar totes les línies del Programa de Desenvolupament Rural, com a eina 
fonamental per dinamitzar i diversificar l’economia del territori amb l’objectiu de 
mantenir-hi i fomentar-hi activitats tot fixant-hi la gent, i contribuint a l’equilibri 
territorial i social del país.»

Esmena 5
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 6

«Continuar i augmentar un pla d’ajuts dirigits als ens locals per actuar en la mi-
llora de l’accessibilitat a nuclis i elements d’interès de les zones rurals i els camins 
rurals».

Esmena 6
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 7

«Fomentar iniciatives per millorar l’accés de xarxes d’alta capacitat a les zones 
rurals com un mitjà estratègic per a fomentar el desenvolupament dels diferents sec-
tors locals.»
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Esmena 7
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 8

«Donar compliment la Resolució 276/XI sobre el canal Segarra-Garrigues adap-
tant per a reduir al 60% el percentatge mínim d’adhesió necessari pel desenvolupa-
ment del regadiu a les diferents derivacions de reg dins dels sectors, per poder des-
envolupar aquelles zones que dins d’aquests superin el 60% d’adhesió de propietaris 
necessaris per a la seva adhesió als diferents sectors definits en el projecte de rega-
diu del canal Segarra-Garrigues, així com el desenvolupament deis sectors 6 1 7. 
Finalitzar les obres del sector 6 i iniciar la promoció per l’adhesió dels regants del 
sector 7, prèvia a la redacció del projecte d’execució de les obres»

Esmena 8
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 9

9. Incrementar Mantenir el finançament de projectes de l’R+D recerca que esti-
guin relacionats amb el desenvolupament i la innovació en l’àmbit agrícola.

Esmena 9
GP de Junts pel Sí
D’addició al punt 10

10. Augmentar l’oferta de places públiques de residència per a gent gran, perso-
nes amb dependència o discapacitat seguint la Programació territorial de serveis 
socials especialitzats 2015-2018.

Esmena 10
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 11

11. Impulsar la construcció a la demarcació Lleida d’habitatges tutelats per a 
gent gran, dependència o discapacitat, com a alternativa als centres residencials 
més assistencials atenent la Programació territorial de serveis socials especialitzats 
2015-2018

Esmena 11
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 12

12. Oferir una alternativa digna a les persones que es troben en llista d’espera, 
donant compliment seguint donant compliment a la Moció 48/XI del Parlament de 
Catalunya sobre mesures i polítiques respecte a la situació d’emergència social, que 
estableix que la situació de les llistes d’espera no pot comportar en cap cas la dene-
gació de serveis als ciutadans sol·licitants

Esmena 12
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 13

13. Establir un pla específic amb relació a persones amb dependència de Lleida 
Aplicar la programació territorial dels serveis socials especialitzats 2015-2018 a la 
província de Lleida, per a continuar reduint reduir els terminis d’espera per accedir 
als serveis d’atenció a la dependència. Aquest pla haurà de detectar les necessitats 
específiques del territori i programar territorialment els recursos d’atenció social es-
pecialitzada i domiciliària, determinant zones d’actuació preferent amb l’objectiu de 
millorar l’equilibri territorial en la distribució de recursos
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Esmena 13
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 14

14. Actualitzar i adaptar la Cartera de Serveis Socials establerta per la Llei 
12/2007 de serveis socials a les noves realitats i necessitats socials de Lleida del 
conjunt del país.

Esmena 14
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 16

16. Aplicar la programació territorial de serveis socials especialitzats 2015-2018 
fent incidència en Aprovar un pla de la promoció i inclusió de les persones amb dis-
capacitat residents al món rural, que reculli sistematzidament accions i mesures de 
desenvolupament humà i inclusió social a favor d’aquest sector de la població amb 
discapacitat.

Esmena 15
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 19

19. Donar compliment a la Moció 39/XI d’odontologia, amb especial cura res-
pecte dels punts que persegueixen garantir la millora de l’odontologia pediàtrica 
pública davant necessitats especials, així com dels programes de fluorització en 
embarassades garantint l’accés a l’atenció odontològica de la població pediàtrica, 
amb especial atenció en els menors amb situacions socials i de salut complexes, ga-
rantint l’equitat territorial i la igualtat d’oportunitats (subjecte a disponibilitat pres-
supostària).

Esmena 16
GP de Junts pel Sí
D’addició al punt 21

21. Garantir l’obertura diària amb personal mèdic i infermer al consultori del 
barri de Magraners de la ciutat de Lleida, i així mateix fer el mateix amb tots aquells 
centres que han estat retallats arreu del territori, si el resultat de la revisió dels pro-
cessos de reordenació de l’atenció continuada i el procés participatiu que s’ha rea-
litzat així ho determina.

Esmena 17
GP de Junts pel Sí
D’addició al punt 22

22. Augmentar l’horari assistencial dels CUAP a 24 hores, incrementant la seva 
dotació de personal per tal de millorar la resposta a les urgències d’Atenció Primà-
ria, si el resultat de la revisió dels processos de reordenació de l’atenció continuada 
i el procés participatiu que s’ha realitzat així ho determina.

Esmena 18
GP de Junts pel Sí
D’addició al punt 23

23. Reforçar els Serveis d’Atenció Continuada de Lleida amb més personal sani-
tari, si el resultat de la revisió dels processos de reordenació de l’atenció continuada 
i el procés participatiu que s’ha realitzat així ho determina.
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Esmena 19
GP de Junts pel Sí
D’addició al punt 36

36. Reforçar l’atenció continuada dels centres sanitaris, especialment tenint cura 
de Tàrrega, Balaguer, i tots aquells on els professionals han detectat que hi ha ne-
cessitats, si el resultat de la revisió dels processos de reordenació de l’atenció conti-
nuada i el procés participatiu que s’ha realitzat així ho determina.

Esmena 20
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 45

45. Continuar amb les gestions amb l’Administració General de l’Estat per a 
donar compliment a la Resolució 31/XI sobre el millorament dels abonaments i els 
descomptes del servei ferroviari AVANT.

Esmena 21
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 46

46. Garantir la continuïtat de les partides destinades a la conservació ordinària 
de les carreteres de titularitat de la Generalitat a Lleida i preveure altres actuacions 
a la millora i conservació extraordinària d’aquestes carreteres.

Esmena 22
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 47

47. Continuar millorar l’accessibilitat al Pirineu mitjançant l’impuls d’actua-
cions, com el túnel de Tresponts o el tercer carril a la C-16 fins a la concessió del 
túnel del Cadí.

Esmena 23
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 48

48. Treballar amb l’administració general de l’Estat per tal de possibilitar l’en-
trada en servei de l’estació d’alta velocitat del Prat de Llobregat per tal de possibi-
litar l’intercanvi dels trens Avant amb la línia L9 del metro de Barcelona que dona 
accés a l’aeroport del Prat.

Esmena 24
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 49

49. Prioritzar les obres del condicionament de la carretera C-14 de Montblanc 
a Solivella, dins de l’Eix Viari de la C-14 de Montblanc a Tàrrega, de manera que 
les obres puguin ser licitades tan aviat com ho permetin les disponibilitats pressu-
postàries.

Esmena 25
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 51

Continuar amb les tasques ja iniciades per a la construcció del túnel de Tres 
Ponts, entre Organyà i Montant, a la carretera C-14, així com executar les obres ja 
adjudicades de la variant de la C-12 de Balaguer, continuar amb les d’acabament de 
l’autovia C-13 Lleida-Balaguer, els trams de Vilanova de la Barca, les obres de mi-
llora de la seguretat de la C-14 al seu pas per Tàrrega, i continuar els tràmits de la 
variant de la C-14 a Agramunt.
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Esmena 26
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 52

52. Continuar millorant millorar l’oferta de línia de tren de Lleida fins a Cervera 
amb una millora de la garantint una coordinació horària adequada amb altres mit-
jans de transport.

Esmena 27
GP de Junts pel Sí
D’addició al punt 53

53. Iniciar la construcció de la nova terminal d’autobusos de Lleida a l’espai si-
tuat al costat de l’estació de l’AVE, un cop les administracions fixin el calendari per 
tal que l’Ajuntament de Lleida pugui cedir a la Generalitat de Catalunya els ter-
renys necessaris per dur a terme les obres de la futura estació d’autobusos de Lleida, 
d’acord amb el projecte constructiu redactat per la Generalitat de Catalunya a tal 
efecte i quedin fixats mitjançant el conveni corresponent entre ambdues administra-
cions les condicions de participació en el finançament de les obres.

Esmena 28
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 55

55. Fomentar iniciatives per tal de millorar l’accés de xarxes d’alta capacitat a 
la demarcació de Lleida.

Esmena 29
GP de Junts pel Sí
D’addició al punt 56

56. Millorar la dotació de Mossos d’Esquadra a Lleida amb la incorporació de 
les noves promocions previstes pressupostàriament.

Esmena 30
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 57

57. La millora del Centre Penitenciari de Ponent, on entre altres coses manquen 
al voltant de 80 treballadors més, incrementant la seva dotació de personal aprofi-
tant el tancament del CP Homes de Barcelona. fent un pla de xoc per a modernitzar 
i millorar la seguretat del centre.

Esmena 31
GP de Junts pel Sí
D’addició al punt 58

58. Ampliar plantilles d’altres treballadors com bombers i altres agents de segu-
retat i servei a la ciutadania amb la incorporació de les noves promocions previstes 
pressupostàriament

Esmena 32
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 60

60. Desplegar en la seva totalitat la llei 1/2015, del règim especial de l’Aran, 
d’acord amb les prioritats que des del Consell General d’Aran es fixen en el marc de 
la Comissió bilateral Govern de la Generalitat - Conselh Generau d’Aran.
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Esmena 33
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 61

Instar al Govern d’Espanya perquè s’acceleri la construcció de l’A-14 entre Llei-
da i Almenar i el límit amb l’Aragó i el condicionament de l’N-230 als seus trams de 
pas per Catalunya fins a la boca sud del túnel de Vielha i de la boca nord del túnel 
de Vielha fins a la frontera francesa.

Esmena 34
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 63

63. Fomentar iniciatives que permetin millorar les xarxes de comunicacions 
ADSL, telefonia mòbil i xarxa RESCAT, així com la cobertura de TDT, als munici-
pis de les zones de muntanya

Esmena 35
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 69

69. Optimitzar Seguir treballant en l’impuls i millora de la gestió de les estacions 
d’esquí gestionades per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

Esmena 36
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 73

73. Fer una aposta decidida i ferma Continuar apostant per tal que la Universitat 
de Lleida, i reflectir-ho en els pressupostos, tot potenciant la seva diversitat de graus 
i trobant les fórmules necessàries per a la seva viabilitat i expansió. esdevingui el 
motor del progrés cultural, del progrés científic i tècnic a les comarques de ponent 
de Catalunya. Facilitar així mateix, que la seva oferta acadèmica pugui donar res-
posta a les necessitats reals del territori.

Esmena 37
GP de Junts pel Sí
D’addició al punt 74

74. Plantejar-se estratègies per als autònoms que permetin el relleu generacional, 
i si s’escau, creant un programa d’ocupació específic en l’àmbit rural que permeti el 
relleu generacional per a aquells negocis associats a explotacions agràries que, es-
tant en funcionament, vagin a tancar per jubilació del titular o propietari. El mateix 
estaria especialment adreçat a persones majors de 45 anys, la qual cosa suposaria 
avantatges bidireccionals.

Esmena 38
GP de Junts pel Sí
D’addició al punt 75

75. Fer efectiva la simplificació administrativa que recull la Llei 16/2015 de sim-
plificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels go-
verns locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, amb especial sensibi-
litat per a l’espai rural, on la manca de recursos fa més difícil la implantació d’una 
finestreta única. La grandària mitjana dels municipis a Lleida és la menor de Cata-
lunya, així com la seva dispersió territorial, per la qual cosa la unificació d’aquesta 
atenció i els serveis associats és prioritària.
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Esmena 39
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 77

77. Explorar consorcis espais de col·laboració o convenis entre zones limítrofes 
de Lleida, com per exemple Osca i Saragossa, en àmbits com l’enològic, el turisme 
o les iniciatives empresarials innovadores que en molts casos necessiten sinèrgies 
compartides, o recursos i infraestructures que necessiten implementar o explotar 
conjuntament.

Esmena 40
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 78

78. Implementar programes específics de formació dual i contínua a Lleida pro-
curant/tendint a la proximitat del centre de formació i els centres de treball, intro-
duint facilitats en la mobilitat del estudiants per a corregir la dispersió de nuclis de 
població existents.

Esmena 41
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 79

79. Destinar el finançament suficient per al museu d’art Jaume Morera, complint 
amb l’acord de destinar-hi un milió d’euros al llarg dels propers anys, tal com recull 
del conveni impulsat pel Departament de Cultura.

Esmena 42
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 80

80. Fer un impuls més fort Continuar l’impuls previst del Turó de la Seu Vella, 
contemplant la restauració de les muralles i estimulant-ne el projecte turístic.

Palau del Parlament, 6 de març de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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Punt 21 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre una república 
catalana d’acollida
302-00122/11

PRESENTACIÓ: GP CUP-CC

Reg. 52394 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.02.2017

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

Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb 
el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten la següent mo-
ció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre una república catalana d’acollida 
(tram. 300-00134/11).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Dur a terme en relació a les persones refugiades a Catalunya i abans de fina-

litzar juliol del 2017 les següents mesures: 
a) La creació de mecanismes de coordinació estable entre Generalitat, entitats 

gestores del programa estatal d’acollida que treballen a Catalunya, Xarxa de muni-
cipis acollidors i entitats locals que ofereixin suport per: 

– Facilitar la inserció i el desenvolupament de les persones refugiades a la seva 
nova situació de vida.

– Assegurar que les persones refugiades reben el tracte correcte i compten amb 
les eines necessàries per tal de superar les situacions i traumes patits.

– Supervisar l’assoliment, per part de les persones refugiades, del grau d’autono-
mia suficient per poder desenvolupar-se en el nou entorn. Incrementar de 6 mesos a 
24 mesos, amb finançament català, el període d’acollida de les persones sol·licitants 
d’asil en funció de la consecució real de la seva autonomia i del seu grau de vulne-
rabilitat.

b) Realitzar un cens de les persones refugiades per tal de comptar amb dades 
qualitatives i quantitatives sobre la població refugiada a Catalunya.

c) Territorialitzar els serveis d’atenció a les persones demandants d’asil i donar 
suport a la Xarxa de Municipis Acollidors oferint formació a les persones dels mu-
nicipis responsables de l’acollida, suport i atenció a les persones demandants d’asil.

d) Facilitar, promoure i finançar el reagrupament familiar d’aquells membres de 
la família de persones refugiades a Catalunya, que encara es troben en algun dels 
campaments de refugiats instal·lats en altres països.

2. Dur a terme en relació a les persones que cerquen acolliment i abans de fina-
litzar el juliol del 2017 les següents mesures: 

a) Establir en la Delegació de l’Agencia Catalana de Cooperació al Marroc, així 
com en l’Oficina Exterior de Catalunya a Casablanca, un servei d’assessorament, in-
formació i suport a l’accés a la protecció internacional a l’Estat espanyol, així com 
sobre les vulneracions del DDHH en la frontera sud.

b) En el marc de la construcció de la República Catalana el Govern de la Gene-
ralitat ha de dissenyar una política d’acolliment pròpia proposant i desenvolupament 
un Pla d’Acollida de caràcter estrictament públic. Aquest ha de comptar amb el re-
cursos financers i humans necessaris per garantir tant els compromisos adquirits, 
com d’aquells que se’n deriven de la voluntat i compromís polític del Govern de 
Catalunya.

c) Aprovar un Decret de creació del Centre d’Estudi i Avaluació de les Empre-
ses Catalanes a l’Exterior que esdevingui un mecanisme concret per assegurar el 
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compliment de la legislació vigent per part de les empreses en l’àmbit del Dret In-
ternacional dels Drets Humans, el Dret Internacional del Treball i les normes in-
ternacionals sobre medi ambient, promoció de la pau i el Dret al desenvolupament 
sostenible, en les seves operacions a l’exterior de Catalunya. El Centre tindrà la 
capacitat per estudiar i avaluar les queixes i denúncies pertinents així com d’emetre 
informes que hauran de ser respostes pel Govern determinat de manera obligatòria.

d) Crear un carnet per a les persones en situació administrativa irregular que vi-
uen a Catalunya, que els garanteixi l’accés als serveis públics en igualtat de condi-
cions que la resta de la ciutadania de Catalunya.

3. Sol·licitar al Govern espanyol l’elaboració i aprovació de forma ràpida del Re-
glament de la Llei 12/2009, de tal manera que reguli des d’una perspectiva de tutela 
i garantia màxima dels Drets Humans els aspectes pendents de desenvolupar de la 
Llei 12/2009, com per exemple: 

a) El procediment previst a l’art. 38 consistent en la possibilitat de presentar de-
mandes de protecció internacional en les representacions diplomàtiques espanyoles 
en l’exterior i incloure-hi la figura del visat humanitari.

b) L’equiparació en drets de les persones beneficiàries de l’asil i de la Protecció 
Subsidiària.

c) La regulació des d’una perspectiva de protecció internacional del reagrupa-
ment familiar.

d) La garantia de l’accés als mateixos drets bàsics a totes les víctimes de tràfic 
d’éssers humans (TEH), assegurant un adequat enfocament basat en drets humans 
al combatre el TEH.

e) La supressió de l’exigència del nexe causal amb més d’un motiu de persecució 
en els casos de persecució per motius de gènere.

4. Sol·licitar al Govern espanyol l’elaboració i aprovació d’un projecte de llei que 
transposi la directiva 2001/55 de la Unió Europea sense restricció ni retallades de 
drets del sistema espanyol.

5. Sol·licitar al Govern espanyol la implementació de les següents mesures: 
a) Dins dels terminis acordats amb la UE, executar de manera urgent els com-

promisos de reubicació de les 15.888 persones refugiades procedents de països eu-
ropeus, així com el reassentament de les 1.449 persones refugiades procedents de 
Líbia o Jordània.

b) Retirar l’obligatorietat de visat de trànsit per a les persones nacionals de països 
en conflicte, com per exemple Síria.

c) Garantir l’arribada de persones per raons humanitàries mitjançant els Visats 
de Validesa Territorial Limitada.

d) Garantir l’accés al dret d’asil a totes les persones en trànsit a Ceuta i Melilla i 
el seu trasllat a la Península.

e) Informar periòdicament, sobre el nombre de reubicacions compromeses en els 
acords assolits en el marc de la UE, respecte dels refugiats retinguts als camps de 
Grècia i Itàlia; el nombre de reubicacions ofertades i efectivament executades pel 
Govern espanyol.

f) Exigir la clausura de Frontex, destinant-ne els recursos a la creació d’un sistema 
de rescat i salvament al mar Mediterrani –i a totes les fronteres exteriors de la UE– 
amb la finalitat de desenvolupar operacions de salvament de persones en trànsit in-
segur i perillós i a l’hora oferir-los ajuda immediata.

g) Clausurar definitivament el Centre d’Internament d’Estrangers, preveient i 
instal·lant mesures i modalitats alternatives, respectuoses amb els drets humans (pi-
sos tutelats, municipis acollidors, associacions reconegudes...)

6. Dirigir-se a la Comissió Europea per tal de traslladar el missatge massiu de la 
societat catalana de voluntat d’acollida i en aquest sentit exigir a la Comissió Euro-
pea l’adopció de les mesures adients tendents a l’obertura de fronteres per permetre 
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l’entrada a l’espai Schengen i l’arribada a Catalunya d’aquelles persones refugiades 
que ara es troben a les portes dels murs que ha construït.

7. Dirigir-se a la Comissió Europea per tal d’instar-la a iniciar els passos per-
tinents per a la derogació dels acords establerts amb Turquia en matèria de retenció 
de persones refugiades.

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Gabriela Serra Frediani, diputada, GP CUP-CC 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 53206, 53209, 53220 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 07.03.2017

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 53206)

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

Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la in-
terpel·lació al Govern sobre una república catalana d’acollida (tram. 302-00122/11).

Esmena 1
GP Socialista
De supressió al punt 2b

2b) En el marc de la construcció de la República Catalana el Govern de la Ge-
neralitat ha de dissenyar una política d’acolliment pròpia proposant i desenvolupa-
ment un Pla d’Acollida de caràcter estrictament públic. Aquest ha de comptar amb 
el recursos financers i humans necessaris per garantir tant els compromisos adqui-
rits, com d’aquells que se’n deriven de la voluntat i compromís polític del Govern 
de Catalunya.

Esmena 2
GP Socialista
De modificació del punt 5f

5f) Exigir el complet redisseny de les funcions encomanades a l’agència Frontex, 
prioritzant la destinació dels seus recursos a la creació d’un sistema de rescat i sal-
vament al mar Mediterrani –i a totes les fronteres exteriors de la UE– amb la finali-
tat de desenvolupar operacions de salvament de persones en trànsit insegur i perillós 
i a l’hora oferir-los ajuda immediata.

Esmena 3
GP Socialista
De modificació del punt 5g

5g) El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a exigir al Go-
vern de l’Estat que: 

i) Iniciï en el termini més breu possible un procés que condueixi al tancament 
progressiu dels centres d’internament d’estrangers (CIE), atès que la Directiva euro-
pea (Directiva 2008/115/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 16 de desem-
bre, relativa a normes i procediments comuns als estats membres per al retorn dels 
nacionals de països tercers en situació irregular), no en prescriu l’existència obli-
gatòria, i pel fet que és possible d’aplicar mesures cautelars alternatives a l’inter-
nament, com ara la presentació periòdica davant l’autoritat, el dipòsit de documen-
tació, l’obligació de residir en un indret determinat o el règim de llibertat vigilada.
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ii) Potenciï, amb caràcter transversal i en coordinació amb el sistema judicial, 
el desplegament de les mesures cautelars alternatives a l’internament de les perso-
nes en situació administrativa irregular que regula l’article 61 de la Llei orgànica 
4/2000, de l’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva 
integració social, en tot cas fins a una resolució ferma de l’expedient administratiu.

iii) Garantir el caràcter autènticament excepcional de la mesura cautelar d’inter-
nament, aplicable només després d’haver-¬se dictat, i després d’haver fracassat en 
l’assegurament de l’expulsió dictada les mesures cautelars diferents a l’internament 
que regula l’esmentada Llei orgànica 4/2000.

iv) Desestimi les recomanacions de la iniciativa feta pública durant el març de 
2017 pel Comissari Europeu de Migració, Dimitris Avramopoulos, amb relació a 
l’expulsió massiva de persones en situació administrativa irregular, i també amb re-
lació a la prolongació del temps d’internament de les persones internades per raó de 
trobar-se en situació administrativa irregular.

Esmena 4
GP Socialista
De modificació del punt 7

7. Reclamar a la Comissió Europea que presenti amb caràcter immediat un re-
curs d’anul·lació dels Acords assolits pel Estats membres de la UE amb Turquia, 
coneguts com a «Declaració UE-Turquia», del 18 de març de 2016, amb relació a 
la situació de les persones a la cerca de refugi, davant el TJUE, i al Govern d’Espa-
nya que procedeixi d’igual manera i que se’n retiri mitjançant la pertinent denúncia.

Palau del Parlament, 6 de març de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, GP SOC 

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 53209)

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

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre una república catalana d’acollida (tram. 302-00122/11).

Esmena 1
GP de Ciutadans
De supressió al punt 1.a

1.a)
[...]
Supervisar l’assoliment, per part de les persones refugiades, del grau d’autono-

mia suficient per poder desenvolupar-se en el nou entorn. Incrementar de 6 mesos a 
24 mesos, amb finançament català, el període d’acollida de les persones sol·licitants 
d’asil en funció de la consecució real de la seva autonomia i del seu grau de vulne-
rabilitat.

[...]

Esmena 2
GP de Ciutadans
D’addició al punt 1.c

1.c) Territorialitzar els serveis públics d’atenció a les persones demandants d’asil i 
donar suport a la Xarxa de Municipis Acollidors oferint formació a les persones dels 
municipis responsables de l’acollida, suport i atenció a les persones demandants d’asil.
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Esmena 3
GP de Ciutadans
De modificació i addició al punt 1.d

1.d) Facilitar, promoure i buscar fons de finançament per al reagrupament fami-
liar, d’aquells membres de la família, del primer grau de consanguinitat i el segon 
grau de consanguinitat en línia directa en el cas de menors d’edat, de persones re-
fugiades a Catalunya, que encara es troben en algun dels campaments de refugiats 
instal·lats en altres països.

Esmena 4
GP de Ciutadans
De supressió i addició del punt 4

4. Sol·licitar Instar el Govern espanyol d’Espanya l’elaboració i aprovació d’un 
projecte de llei que transposi la directiva 2001/55 de la Unió Europea, sense restric-
ció ni retallades de drets del sistema espanyol.

Esmena 5
GP de Ciutadans
D’addició al punt 5.b

5.b) Estudiar la possibilitat de retirar l’obligatorietat de visat de trànsit per a les 
persones nacionals de països en conflicte, com per exemple Síria, sempre conforme 
a les convencions internacionals en la matèria de les quals Espanya és part.

Palau del Parlament, 7 de març de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Matías Alonso Ruiz, diputat, GP Cs 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 53220)

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

amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre una república ca-
talana d’acollida (tram. 302-00122/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
De modificació

1. a) El manteniment de mecanismes de coordinació estable entre Generalitat, 
entitats gestores del programa estatal d’acollida que treballen a Catalunya, Xarxa de 
municipis acollidors i entitats locals que ofereixin suport per: 

Esmena 2
GP de Junts pel Sí
De modificació i addició

1. a) iii. Incrementar de 18 a 30 mesos, amb finançament català, el període d’aco-
llida i integració de les persones sol·licitants d’asil que no hagin assolit la seva au-
tonomia plena, reforçant aquestes mesures en funció del seu grau de vulnerabilitat.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí
De modificació

1. b) Elaborar un sistema d’indicadors que permeti comptar amb les dades qua-
litatives i quantitatives sobre la població refugiada a Catalunya.
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Esmena 4
GP de Junts pel Sí
De modificació

1. c) Reclamar a l’Estat la descentralització del sistema d’acollida i integració de 
les persones demandants d’asil, per establir un model que compti amb les entitats 
especialitzades, es desplegui des dels ens locals amb coordinació de la Generalitat. 
Continuar donant suport als municipis que acullen persones refugiades oferint for-
mació als seus responsables d’acollida, i suport i atenció a les persones sol·licitants 
d’asil.

Esmena 5
GP de Junts pel Sí
De modificació

1. d) Promoure, facilitar, exigir el finançament compromès per al reagrupament 
familiar d’aquells membres de la família de persones refugiades a Catalunya que 
encara es trobin als països de trànsit.

Esmena 6
GP de Junts pel Sí
De modificació

2. b) En el marc de la construcció de la República Catalana el Govern ha de dis-
senyar una política d’acolliment pròpia, proposant el desenvolupament d’un Progra-
ma Català de Refugi públic que inclogui les actuacions públiques i també les que 
es poden desenvolupar pel conjunt d’actors socials. Aquest ha de comptar amb els 
recursos financers i humans necessaris per garantir tant els compromisos adquirits, 
com d’aquells que se’n deriven de la voluntat i compromís polític del Govern de Ca-
talunya.

Esmena 7
GP de Junts pel Sí
De modificació i supressió

2. c) Impulsar una estratègia per a la promoció de la política d’internaciona-
lit-zació responsable de l’empresa que asseguri el compliment de la legislació vigent 
per part de les empreses en l’àmbit del Dret Internacional dels Drets Humans, el 
Dret Internacional del Treball i les normes internacionals sobre medi ambient, pro-
moció de la pau i el Dret al desenvolupament sostenible, en les seves operacions a 
l’exterior de Catalunya. El Centre tindrà la capacitat per estudiar i avaluar les quei-
xes i denúncies pertinents així com d’emetre informes que hauran de ser respostes 
pel Govern determinat de manera obligatòria.

Esmena 8
GP de Junts pel Sí
De modificació i addició

2. d) Instar els municipis a facilitar l’empadronament per a totes les persones que 
viuen als seus municipis, amb independència de la situació de regularitat adminis-
trativa, per tal de garantir un accés als serveis públics fonamentals en igualtat de 
condicions que la resta de la ciutadania de Catalunya. Reforçar les mesures per evi-
tar la irregularitat sobrevinguda i per fer efectiu l’accés a la regularitat d’aquelles 
persones que l’hagin patit. En especial cal un esforç de difusió de la utilitat dels 
informes d’integració per a poder renovar els permisos de residència temporals en 
els casos de persones en situació d’atur.
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Esmena 9
GP de Junts pel Sí
De modificació

3. b) Garantir l’equiparació en drets de les persones que tenen reconegut l’estatut 
de refugiat i de les beneficiàries de protecció subsidiària.

Esmena 10
GP de Junts pel Sí
De modificació i addició

4. Sol·licitar al Govern espanyol l’elaboració i aprovació d’un projecte de llei que 
transposi la directiva 2001/55 del Consell de Ministres de la Unió Europea per a 
garantir el principis de seguretat jurídica i de reserva de llei per a regular aquesta 
matèria.

Esmena 11
GP de Junts pel Sí
De modificació

5. c) Garantir l’arribada de persones per raons humanitàries mitjançant visats de 
curta durada d’estada (estudis, privats, motius especials, mèdics, etc...) de validesa 
territorial limitada.

Esmena 12
GP de Junts pel Sí
D’addició

5. d) Garantir l’accés al dret d’asil a totes les persones subjectes de protecció in-
ternacional en trànsit a Ceuta i Melilla i el seu trasllat a la Península.

Esmena 13
GP de Junts pel Sí
De modificació

f) Vetllar perquè en totes les actuacions dutes a terme per Frontex, apliquin es-
crupolosament els criteris emanats de la carta de Drets Fonamentals de la UE, del 
Dret Internacional Humanitari i dels Drets Humans.

Esmena 14
GP de Junts pel Sí
De modificació

6. Dirigir-se a la Comissió Europea per tal de traslladar el missatge massiu de la 
societat catalana de voluntat d’acollida i en aquest sentit demanar de nou a la Co-
missió Europea l’adopció de les mesures adients per a l’acollida de refugiats.

Palau del Parlament, 7 de març de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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