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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.30. Altres tramitacions

1.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges sobre la seguretat privada a Catalunya
360-00008/11

DEBAT DE L’INFORME EN LA COMISSIÓ

La Comissió del Síndic de Greuges ha debatut l’Informe en la sessió 7, tinguda 
l’11.07.2016, DSPC-C 175.

Informe del Síndic de Greuges sobre oci nocturn i convivència 
ciutadana
360-00009/11

DEBAT DE L’INFORME EN LA COMISSIÓ

La Comissió del Síndic de Greuges ha debatut l’Informe en la sessió 7, tinguda 
l’11.07.2016, DSPC-C 175.
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3. Tramitacions en curs

3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.01. Projectes de llei

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

PROPOSTES DE COMPAREIXENÇA D’ORGANITZACIONS I GRUPS SOCIALS 

PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Admissió a tràmit: Mesa de la CEH, 08.06.2016

GP SOCIALISTA 

Proposta de compareixença de Frederic Udina i Abelló, director de l’Institut 
d’Estadística de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del Pla estadístic de Cata-
lunya 2017-2020 i de modificació de la Llei 23/1998, del 30 de desembre, d’estadís-
tica de Catalunya (352-00393/11)

Proposta de compareixença de Jordi Argelaguet i Argemí, director del Centre 
d’Estudis d’Opinió, amb relació al Projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 
2017-2020 i de modificació de la Llei 23/1998, del 30 de desembre, d’estadística de 
Catalunya (352-00394/11)

Proposta de compareixença d’una representació del Departament d’Estadística 
de la Universitat de Barcelona amb relació al Projecte de llei del Pla estadístic de 
Catalunya 2017-2020 i de modificació de la Llei 23/1998, del 30 de desembre, d’es-
tadística de Catalunya (352-00395/11)

GP DE CIUTADANS 

Proposta de compareixença d’Alberto Navarro Minguillón amb relació al Pro-
jecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 i de modificació de la Llei 
23/1998, del 30 de desembre, d’estadística de Catalunya (352-00396/11)

GP DE JUNTS PEL SÍ 

Proposta de compareixença de Jaume García Villar, professor d’economia de la 
Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei del Pla estadístic de Cata-
lunya 2017-2020 i de modificació de la Llei 23/1998, del 30 de desembre, d’estadís-
tica de Catalunya (352-00397/11)

ACORD DE LA COMISSIÓ SOBRE LES COMPAREIXENCES PROPOSADES

Comissió d’Economia i Hisenda, 09.06.2016, DSPC-C 152

Aportació escrita de Frederic Udina i Abelló, director de l’Institut d’Estadística 
de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2017-
2020 i de modificació de la Llei 23/1998, del 30 de desembre, d’estadística de Cata-
lunya (343-00002/11)

Aportació escrita de Jordi Argelaguet i Argemí, director del Centre d’Estudis 
d’Opinió, amb relació al Projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 
i de modificació de la Llei 23/1998, del 30 de desembre, d’estadística de Catalunya 
(343-00003/11)

Aportació escrita del Departament d’Estadística de la Universitat de Barcelona 
amb relació al Projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 i de mo-
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dificació de la Llei 23/1998, del 30 de desembre, d’estadística de Catalunya (343-
00004/11)

Aportació escrita d’Alberto Navarro Minguillón amb relació al Projecte de llei 
del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 i de modificació de la Llei 23/1998, del 30 
de desembre, d’estadística de Catalunya (343-00005/11)

Aportació escrita de Jaume García Villar, professor d’economia de la Univer-
sitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 
2017-2020 i de modificació de la Llei 23/1998, del 30 de desembre, d’estadística de 
Catalunya (343-00006/11)

APORTACIONS REBUDES

Aportació escrita de Frederic Udina i Abelló, director de l’Institut d’Estadística 
de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2017-
2020 i de modificació de la Llei 23/1998, del 30 de desembre, d’estadística de Cata-
lunya (343-00002/11)

Aportació escrita de Jaume García Villar, professor d’economia de la Univer-
sitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 
2017-2020 i de modificació de la Llei 23/1998, del 30 de desembre, d’estadística de 
Catalunya (343-00006/11)

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 8 dies hàbils (del 18.07.2016 al 
27.07.2016).
Finiment del termini: 28.07.2016; 12:00 h.

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’Agència 
Tributària de Catalunya
302-00058/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 32736; 32738; 32743 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 12.07.2016

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 32736)

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, María José García Cuevas, diputada del 

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Mo-
ció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’Agència Tributària de Catalunya 
(tram. 302-00058/11).

Esmena 1, GP PPC
D’addició a l’apartat 3
3. Constituir una taula de negociació entre el Departament d’Economia i els i 

les representants de les oficines liquidadores per tal de treballar, durant els propers 
mesos, i amb el compromís de suspendre en qualsevol cas la denúncia del conveni 
mentre es negociï una solució satisfactòria per als treballadors i l’interès general de 
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tots els catalans, en la solució i el pla d’actuació per tal que l’Agència Tributària de 
Catalunya assumeixi [...].

Esmena 2, GP PPC
D’addició a la lletra a de l’apartat 3
a) Els llocs de treball existents a les oficines liquidadores, així com les condi-

cions laborals dels treballadors.

Esmena 3, GP PPC
D’addició a l’apartat 6
6. Presentar a la Comissió d’Economia i Hisenda, durant el segon semestre de 

l’any 2016, un informe sobre el funcionament de les tasques que fins ara realitzava 
l’Agència tributària espanyola en relació a la gestió de la via executiva dels impostos, 
i que ara porta a terme l’Agència Tributària de Catalunya, així com de les funcions 
que realitzen les oficines liquidadores dels registres de la propietat.

Esmena 4, GP PPC
D’addició a l’apartat 8
8. Presentar a la Comissió d’Economia i Hisenda, durant el segon semestre de 

l’any 2016, un informe sobre el futur de l’Agència Tributària de Catalunya i el Pla de 
desenvolupament i creixement de la mateixa, incloent a l’informe la memòria eco-
nòmica i la dotació pressupostària anual corresponent.

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; María José García Cuevas, diputada, GP PPC 

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 32738)

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Jéssica Albiach Satorres, diputada del Grup 

Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subse-
güent a la interpel·lació al Govern sobre l’Agència Tributària de Catalunya (tram. 
302-00058/11).

Esmena 1, GP CSP
De modificació i addició de l’apartat 1
1. No denunciar, en el termini anunciat pel govern, el Conveni signat entre l’Agèn-

cia Tributària de Catalunya i les Oficines liquidadores dels Registradors de la Pro-
pietat, esgotant els terminis previstos en el mateix Conveni.

Esmena 2, GP CSP
De modificació de l’apartat 3
3. Constituir una taula de negociació entre el Departament d’Economia i els tre-

balladors i les treballadores de les oficines liquidadores per tal de treballar, durant 
els propers mesos, en la solució i el pla d’actuació per tal que l’Agència Tributària 
de Catalunya assumeixi les tasques que avui realitzen les oficines liquidadores, ga-
rantint el següent: 

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Jéssica Albiach Satorres, diputada, GP CSP
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 32743)

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 l’Agència Tribu-
tària de Catalunya (tram. 302-00058/11).

Esmena 1, GP JS
De modificació del punt 1
1. No denunciar els convenis signats entre l’Agència Tributària de Catalunya i el 

Deganat Autonòmic dels Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles 
de Catalunya fins que la Secretaria d’Hisenda hagi finalitzat la preparació del pla 
de desplegament del nou model territorial de l’Agència Tributària de Catalunya per 
assumir la totalitat de les funcions que avui són pròpies de l’administració catalana 
en matèria tributària.

Esmena 2, GP JS
De modificació del punt 2
2. Una vegada finalitzat el pla de desplegament del nou model territorial de 

l’Agència Tributària de Catalunya, informar de la part que pugui afectar-los als 
representants del Deganat Autonòmic i dels treballadors i treballadores de les ofi-
cines liquidadores dels Registres de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles de 
Catalunya.

Esmena 3, GP JS
De modificació del punt 3
3. Dins de l’àmbit de negociació previst per la normativa vigent i en el marc del 

III Acord general sobre condicions de treball del personal de l’àmbit d’aplicació de 
la Mesa General de Negociació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, 
mantenir reunions periòdiques informatives entre els representants de la Generali-
tat de Catalunya i els dels treballadors de les oficines liquidadores per fer seguiment 
del desenvolupament del pla de desplegament del nou model territorial, i garantir 
la informació específica sobre els processos de provisió provisional per a la cober-
tura dels llocs de treball adscrits a les oficines territorials de l’Agència Tributària 
de Catalunya.

Esmena 4, GP JS
De modificació del punt 4
4. Informar a la FMC i a l’ACM, com a representants del món local, del contingut 

pla de desplegament del nou model territorial de l’Agència Tributària de Catalunya 
per assumir la totalitat de les funcions que avui són pròpies de l’administració cata-
lana en matèria tributària.

Esmena 5, GP JS
De modificació i refosa del punts 5, 6 i 8, que queden en un sol punt 5
5. Presentar a la Comissió d’Economia i Hisenda del contingut pla de desplega-

ment del nou model territorial de l’Agència Tributària de Catalunya per assumir la 
totalitat de les funcions que avui són pròpies de l’administració catalana en matèria 
tributària.

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS 
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les iniciatives 
previstes davant la retirada del Projecte de llei de pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya per al 2016 i del Projecte de llei de mesures 
fiscals, administratives, financeres i del sector públic
302-00059/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 32734; 32737; 32746 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 12.07.2016

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 32734)

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

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·la-
ció al Govern sobre les iniciatives previstes davant la retirada del Projecte de llei 
de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2016 i del Projecte de llei de 
mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic (tram. 302-00059/11).

Esmena 1, GP SOC
D’addició d’una nova lletra e al punt 2
e) Revisar els diversos beneficis fiscals que aplica la Generalitat i eliminar 

aquells que són clarament regressius.

Palau del Parlament, 7 de juliol de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Alícia Romero Llano, diputada, GP SOC 

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 32737)

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt 

del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Mo-
ció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les iniciatives previstes davant la 
retirada del Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 
2016 i del Projecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector 
públic (tram. 302-00059/11).

Esmena 1, GP PPC
De modificació de l’apartat 1
[...] però que la Generalitat de Catalunya rebrà de manera efectiva durant el 2016 

com a conseqüència de l’augment de les transferències del Govern de l’Estat, i de la 
millora dels ingressos [...].

Esmena 2, GP PPC
De supressió a l’apartat 1
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
[...] que suposaran un estalvi de 850 M€.
Defensar davant el Govern Espanyol que les anteriors mesures no suposen en 

cap cas un augment del sostre de despesa atès que es financen o bé amb majors in-
gressos dels previstos en el pressupost prorrogat, o bé amb transferències internes 
entre capítols de l’estat de despeses de les diferents seccions que no comporten cap 
augment global de despesa. Per tant queden garantits en ambdós casos l’equilibri i 
l’estabilitat pressupostaris.

2. Presentar en el termini [...].
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Esmena 3, GP PPC
De supressió de tot l’apartat 2

Esmena 4, GP PPC
De supressió de tot l’apartat 3

Esmena 5, GP PPC
D’addició d’un nou apartat
4. Presentar al Parlament abans del proper 10 d’octubre el Projecte de llei de 

pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2017.

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt, 

GP PPC 

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 32746)

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

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord 
amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les se-
güents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les iniciati-
ves previstes davant la retirada del Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat 
de Catalunya per al 2016 i del Projecte de llei de mesures fiscals, administratives, 
financeres i del sector públic (tram. 302-00059/11).

Esmena 1, GP CUP-CC
De supressió i addició 
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Garantir el finançament de les mesures aprovades al ple d’emergència social 

a través dels mecanismes de generació de crèdits, crèdits ampliables i transferència 
de cedits previstos en la Llei de Pressupostos del 2015 i en el Decret 252/2015 de 
pròrroga pressupostària pel 2016 i normes que el desenvolupen, així com dels me-
canismes d’aprovació de crèdits extraordinaris previstos en la Llei de Finances Pú-
bliques de Catalunya.

Dotar de cobertura econòmica a aquestes modificacions i ampliacions de crèdits 
pressupostaris a partir dels nous ingressos, que no estan previstos en els Pressupos-
tos del 2015, però que la Generalitat de Catalunya rebrà de manera efectiva durant el 
2016 com a conseqüència de l’augment de les transferències de l’Estat Espanyol, i de 
la millora dels ingressos per impostos propis i cedits. Així com de la major disponi-
bilitat pressupostària derivada de la reducció a més de la meitat de les despeses de 
la partida del Capítol III referida a interessos del Deute previstos en els pressupostos 
del 2015 que suposaran un estalvi de 850M€.

Defensar davant el Govern Espanyol que les anteriors mesures no suposen en 
cap cas un augment del sostre de despesa atès que es financen o bé amb majors in-
gressos dels previstos en el pressupost prorrogat, o bé amb transferències internes 
entre capítols de l’estat de despeses de les diferents seccions que no comporten cap 
augment global de despesa. Per tant queden garantits en ambdós casos l’equilibri i 
l’estabilitat pressupostaris.

1. En el Ple del mes de juny va prosperar l’esmena a la totalitat als pressupostos 
presentats pel Govern, amb el suport de tots els grups parlamentaris excepte el del 
grup que dóna suport al govern, i amb la voluntat d’abordar les possibilitats de la 
pròrroga pressupostària.
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D’acord amb la voluntat d’aconseguir el màxim de consens en relació les parti-
des econòmiques que es puguin destinar a mitigar les situacions de pobresa existents 
al país i defugint, per tant, l’escenari de confrontació partidista en relació aquesta 
qüestió, el Parlament de Catalunya insta al Govern a: 

a) Convocar una reunió específica del govern amb els grups parlamentaris per 
treballar les línies polítiques a prioritzar en el marc de la pròrroga.

b) A destinar el màxim de partides possibles a polítiques socials, i per tant també, 
a les mesures aprovades al ple d’emergència social.

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Eulàlia Reguant i Cura, portaveu adjunta 

GP CUP-CC 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el projecte 
recreatiu i turístic de BCN World
302-00060/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 32656; 32732; 32744 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 12.07.2016

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 32656)

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 el projecte recreatiu i turístic de BCN World (tram. 
302-00060/11).

Esmena 1, GP CSP
D’addició d’un nou apartat 3
3. El Parlament insta el Govern a presentar un projecte de llei de modificació i 

/o derogació dels següents apartats de la Llei 6/2014, del 10 de juny, de modificació 
de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d’establiment 
de normes en matèria de tributació, comerç i joc 

3a) Dels apartats 1 i 2 de l’article 7 que permet una excepcionalitat a la norma-
tiva sectorial del joc en permetre que les maquines de joc es puguin veure i escoltar 
des d’altres zones del centre recreatiu turístic no dedicades al joc.

3b) De l’article 11 que permet el joc a crèdit i operacions d’intermediació de ti-
pus bancari.

3c) De l’apartat 2c de l’article 17 que rebaixa el tipus impositiu aplicable als ca-
sinos de joc al 10 %

3d) De la disposició addicional Primera que autoritza el Govern a atorgar fins 
a un màxim de sis llicències per a casinos de joc en el centre recreatiu turístic de 
Vila-seca i Salou.

Esmena 2, GP CSP
D’addició d’un nou apartat 4
4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a realitzar, per organismes inde-

pendents, els estudis d’impacte econòmic que la instal·lació del nou projecte del cen-
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tre recreatiu turístic pot tenir sobre el sector hoteler i el sector del petit comerç de la 
zona incloent a més de Vilaseca i Salou, les ciutats de Tarragona, Reus i Cambrils.

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Hortènsia Grau Juan, diputada, GP CSP 

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 32732)

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

Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre el projecte recreatiu i turístic de BCN World (tram. 302-00060/11).

Esmena 1, GP SOC
De supressió en el punt 1 
1. El Parlament de Catalunya, per l’impacte positiu del projecte conegut com a 

BCN World en el sector turístic, comercial i econòmic de Catalunya, i en particular 
de les comarques del Camp de Tarragona, manifesta el seu compromís amb el cen-
tre recreatiu i turístic de Vila-seca i Salou.

Esmena 2, GP SOC
D’addició d’un nou punt 3
3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a garantir que 

l’1% de la inversió realitzada, es dediqui a programes socials i a actuacions en el 
territori, així com la fórmula per a la seva inclusió al plec de condicions per a l’ator-
gament de les llicències de casino.

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, diputat, GP SOC 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 32744)

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 projecte recre-
atiu i turístic de BCN World (tram. 302-00060/11).

Esmena 1, GP JS
De modificació del punt 1
1. El Parlament de Catalunya, per l’impacte positiu del projecte del Centre Re-

creatiu i Turístic de Vila-seca i Salou en el sector turístic, comercial i econòmic de 
Catalunya, i en particular de les comarques del Camp de Tarragona, manifesta el 
seu compromís amb el projecte.

Esmena 2, GP JS
De modificació de l’encapçalament del punt 2
2. El Parlament de Catalunya considera fonamental, per tal de reforçar la con-

fiança dels inversors, que el projecte del Centre Recreatiu i Turístic de Vila-seca i 
Salou esdevingui un espai de consens entre la gran majoria dels grups parlamenta-
ris. Per això el Parlament de Catalunya insta al Govern de Catalunya a: 
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Esmena 3, GP JS
De modificació de la lletra b del punt 2
b) Complir de forma rigorosa el calendari anunciat per a fer una realitat el pro-

jecte en el termini més breu possible.

Esmena 4, GP JS
De modificació de la lletra d del punt 2
d) Incentivar la inclusió per part dels inversors de topònims del territori i refe-

rències a la seva marca turística en les denominacions comercials triades per a re-
ferir-se al centre turístic integrat del CRT de Vila-seca i Salou.

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el règim 
disciplinari dels Mossos d’Esquadra
302-00061/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 32723; 32735 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 12.07.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 32723)

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 règim discipli-
nari dels Mossos d’Esquadra (tram. 302-00061/11).

Esmena 1, GP JS
De modificació del punt 1 b
b) Assegurar que qualsevol comunicació realitzada per la Direcció d’Afers In-

terns amb l’agent en qüestió es realitzi sempre garantint la seva procedència.

Esmena 2, GP JS
D’addició al punt 1 c
c) Adequar, millorar i facilitar un espai concret on s’asseguri en tot moment, en 

la fase d’informació reservada dintre de la fase inicial de qualsevol investigació, 
l’assistència del lletrat que acompanya o assessora a l’agent en qüestió, per tal que el 
lletrat pugui assessorar a l’agent sobre qualsevol aspecte en finalitzar la declaració.

Esmena 3, GP JS
De supressió al punt 1 e
e) Assegurar que els agents implicats disposin sempre d’una còpia de l’atestat o 

expedient complet de la seva declaració.

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 32735)

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

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 
158 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subse-
güent a la interpel·lació al Govern sobre el règim disciplinari dels Mossos d’Esqua-
dra (tram. 302-00061/11).

Esmena 1, GP PPC
D’addició a la lletra c de l’apartat 1
c) Adecuar, mejorar y facilitar un espacio concreto donde se asegure en todo 

momento, en la fase de Información reservada dentro de la fase inicial de cualquier 
investigación, la asistencia del letrado que acompaña o asesora al agente en cuestión, 
para que el letrado pueda asesorar al agente sobre cualquier aspecto, así mismo la 
asistencia de la representación sindical siempre que así sea requerido.

Esmena 2, GP PPC
De supressió de tot l’apartat 2

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Alberto Villagrasa Gil, diputat, GP PPC 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les addiccions 
socials
302-00062/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 32482; 32747 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 12.07.2016

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 32482)

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

Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 
158 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subse-
güent a la interpel·lació al Govern sobre les addiccions socials (tram. 302-00062/11).

Esmena 1, GP CSP
De modificació del punt 4
4. Avaluar l’impacte que les polítiques de comunicació o publicitat institucional 

i les polítiques d’admissió d’activitats promocionals de tercers establertes i adopta-
des per mitjans de comunicació de titularitat pública en l’àmbit competencial de la 
Generalitat de Catalunya o que rebin ajudes de caràcter públic per part de la Ge-
neralitat de Catalunya poden tenir en els usuaris que no busquen aquesta mena de 
continguts però se’ls troben.

Esmena 2, GP CSP
De supressió
5. Fomentar l’efectiva elaboració, adopció, implementació i aplicació de codis de 

bones pràctiques relatives al joc responsable, amb especial incidència en les seves 
polítiques publicitàries o de promoció comercial de la seva activitat, per part dels 
operadors que actuïn en l’àmbit territorial de Catalunya.
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Esmena 3, GP CSP
De modificació del punt 9.1
9.1. Educació als nens i nenes a partir de secundària, mitjançant tallers enfocats 

al coneixement de les TIC i tècniques d’autoprotecció on-line, així com també ta-
llers sobre les conseqüències nefastes que pot arribar a tenir el joc per a certes per-
sones.

Esmena 4, GP CSP
De modificació del punt 11
11. Dur a terme accions conjuntes de prevenció amb les entitats més representati-

ves dedicades al tractament d’addicions, la comunitat educativa i les associacions de 
mares i pares d’alumnes (AMPES); així com també accions encaminades a alertar 
sobre les conseqüències que por tenir el joc en certes persones, sense crear alarmis-
mes i sobretot dotant als pares i mares d’eines per poder combatre les dependènci-
es en la seva fase inicial, informant-los també de les institucions que treballen amb 
aquestes patologies per si necessiten ajuda professional.

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta, 

GP CSP 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 32747)

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 addiccions so-
cials (tram. 302-00062/11).

Esmena 1, GP JS
De modificació del punt 1
1. Desenvolupar una estratègia comuna i transversal de prevenció de les noves 

patologies relacionades amb l’ús de les tecnologies de la informació i la comunica-
ció (d’ara en endavant, «les TIC»), que inclogui la participació activa de tots els de-
partaments competents. El Govern, en el marc del Pla d’Atenció Integral a les Per-
sones amb Transtorns Mentals i Addiccions, inclourà un objectiu específic sobre la 
prevenció de les noves patologies relaciones amb l’ús de les TIC.

Esmena 2, GP JS
De modificació del punt 2
2. Impulsar, en el marc del Pla d’Atenció Integral a les Persones amb Transtorns 

Mentals i Addiccions, la creació d’una comissió de treball sobre prevenció i atenció 
a les addiccions socials amb la participació de professionals externs, associacions 
de familiars i afectats i experts en TIC.

Esmena 3, GP JS
D’addició al punt 7
7. Elaborar, en el marc de la comissió de treball, un protocol integral de preven-

ció, detecció i actuació, que sigui eficaç i capaç de reduir els casos de dependència 
a les TIC abans de convertir-se en addicció, amb una estratègia específica i diferen-
ciada pels menors i joves, per les especials característiques d’aquests col·lectius que 
els fan més vulnerables.
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Esmena 4, GP JS
De modificació del punt 8
8. Establir un període màxim per a l’elaboració i implementació, tant de l’estra-

tègia comuna com del protocol, d’un any des de l’aprovació de la moció.

Esmena 5, GP JS
De modificació del punt 10
10. Garantir, de forma coordinada, mitjançant el servei d’informació 012 i els 

serveis del CatSalut Respon i del telèfon Infància Respon, l’adequada prevenció i 
atenció de les addiccions socials a través de l’oportuna formació dels professionals 
prestadors del servei.

Esmena 6, GP JS
De modificació dels punts 11 i 12
11. Dur a terme, en el marc de la comissió de treball una anàlisi de les accions de 

prevenció amb les entitats més representatives i dissenyar, si cal, noves estratègies 
d’actuació preventiva que incloguin, en tot cas, campanyes de divulgació, tant per la 
població en general com, més específicament, per la comunitat educativa.

Esmena 7, GP JS
De modificació del punt 14
14. Establir les aportacions destinades a la lluita contra les patologies associades 

al joc, d’acord amb el que preveu la disposició addicional tercera de la Llei 6/2014, 
del 10 de juny, de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres re-
creatius turístics, i d’establiment de normes en matèria de tributació, comerç i joc.

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2016.
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre una Catalunya 
desmilitaritzada
302-00063/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 32733; 32740; 32742 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 12.07.2016

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 32733)

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 Catalunya desmilitaritzada (tram. 302-00063/11).

Esmena 1, GP SOC
De modificació del punt 1
1. S’Insta el Govern a realitzar totes les accions necessàries davant del Ministeri 

de Defensa i l’Institut d’Habitatge, Infraestructura i Equipament de la Defensa per 
reclamar el traspàs a la Generalitat, o a l’ens local corresponent, i mitjançant els 
instruments jurídics corresponent, del patrimoni militar de caràcter immobiliari que 
es trobi en desús, per tal de destinar-los a usos públics de caràcter civil.
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Esmena 2, GP SOC
De modificació del punt 2
2. S’insta el Govern de la Generalitat a promoure la cultura de la pau i la no vio-

lència, a no organitzar parades o desfilades dels cossos de seguretat que en depenen, 
i a fer totes les gestions al seu abast davant del Govern d’Espanya per tal que no es 
duguin a terme parades o desfilades de les forces armades en espais civils.

Esmena 3, GP SOC
De modificació del punt 3
3. S’insta el Govern de la Generalitat a regular les condicions sota les quals es 

podran dur a terme maniobres militars en espais no estrictament militars, amb es-
pecial consideració als factors de sostenibilitat ambiental i preservació del territori, 
el paisatge i els hàbitats, així com als usos civils dels indrets on es pretengui dur a 
terme maniobres militars i la possible presència de civils en aquests indrets. Amb 
aquest finalitat, la regulació haurà de preveure la cooperació entre administracions 
a fi que es produeixi un avís previ amb suficient antelació a fi que la Generalitat pu-
gui dur a terme l’avaluació dels impactes de les maniobres proposades, i emetre in-
forme favorable o desfavorable respecte a la seva realització, així com per difondre, 
si escau, entre la població propera o potencialment usuària de l’indret on es pretén 
dur a terme les maniobres, la durada d’aquestes i el perímetre dins del qual es du-
ran a terme.

Esmena 4, GP SOC
De modificació del punt 4
4. S’Insta el Govern de la Generalitat a fomentar el caràcter civil de l’exposició 

aèria, Festa al Cel, que actualment es celebra a Mataró.

Esmena 5, GP SOC
De modificació del punt 5
5. S’insta el Govern de la Generalitat a limitar la presència de l’oferta formativa 

i professional de les forces armades a aquelles fires i mostres centrades en l’oferta 
formativa i d’ocupació posterior a l’etapa d’ensenyament obligatori, excloent-ne els 
centres educatius de primària i secundària, així com altres salons, fires i mostres 
adreçades a la infància i l’adolescència.

Esmena 6, GP SOC
De modificació del punt 6
6. S’insta el Govern de la Generalitat a centrar els ajuts a la R+D+I i les activi-

tats de promoció industrial per part de l’Administració en la R+D+I de caire civil.

Palau del Parlament, 7 de juliol de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, GP SOC

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 32740)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Sergio Sanz Jiménez, 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 Catalunya desmilitaritzada (tram. 302-00063/11).
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Esmena 1, GP C’s
De modificació del punt 1, que resta redactat de la següent manera
1. S’insta el Govern a realitzar totes les accions necessàries davant del Ministerio 

de Defensa i el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa 
per estudiar i, en el seu cas, acordar de forma coordinada i en estricte compliment 
de la legalitat vigent el traspàs o cessió d’ús progressius del patrimoni militar en de-
sús a la Generalitat de Catalunya, o a l’ens local corresponent, per tal de destinar-lo 
a usos civils i d’accés públic.

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Sergio Sanz Jiménez, diputat, GP C’s 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 32742)

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 Catalunya 
desmilitaritzada (tram. 302-00063/11).

Esmena 1, GP JS
De modificació del punt 1
1. S’insta el Govern a impulsar totes les accions endegades ja davant del Minis-

terio de Defensa i el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la 
Defensa per reclamar el traspàs del patrimoni militar –tant de solars com d’edificis 
en desús– a la Generalitat, o a l’ens local corresponent, per tal de destinar-los a usos 
civils i d’accés públic.

Esmena 2, GP JS
De modificació i supressió del punt 2
2. S’insta el Govern, com exercici de coherència amb els valors de la pau, que 

endegui les mesures necessàries per evitar els actes d’exaltació d’allò militar i de le-
gitimació de la violència i de les armes, no permetent les desfilades militars i altres 
actes d’aquest tipus en espais civils de Catalunya.

Esmena 3, GP JS
De modificació del punt 3
3. S’insta el Govern a demanar al Ministeri de Defensa, com ja ha fet en ante-

riors ocasions, que no faci les maniobres militars en espais no estrictament militars, 
com són els casos de les maniobres que es realitzen al Parc Natural de la Serra de 
Collserola, al Parc Natural de la Muntanya de Montserrat, a la serra de l’Albera i als 
pobles de Sant Climent Sescebes i Talarn, entre d’altres. Així com, promoure que 
els ens locals, en exercici de les seves atribucions i competències ho emulin.

Esmena 4, GP JS
De modificació del punt 4
4. S’insta el Govern a demanar a l’Ajuntament de Mataró la no participació i 

presència dels avions de combat a l’exposició aèria, Festa al Cel, que actualment se 
celebra al municipi.

Esmena 5, GP JS
De modificació del punt 5 
5. S’insta el Govern a evitar la presència de l’exèrcit en qualsevol centre educatiu 

i de formació i evitar que tampoc sigui present a espais educatius i promocionals, 
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com ara al Saló de l’Ensenyament, el Saló de la Infància, a Barcelona; el Saló d’Es-
port i Turisme de Muntanya o la Fira de Formació Professional, a Lleida; l’ExpoJo-
ve de Girona; i a l’Espai de l’Estudiant de Valls.

Esmena 6, GP JS
De modificació del punt 6
6. S’insta el Govern a no concedir ajuts i a no promoure activitats per part de 

l’Administració vers la indústria militar a Catalunya, incloent el suport a la R+D 
que sigui explícitament orientada al desenvolupament de la industria militar i ar-
mamentista.

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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4. Informació

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Plataforma 
d’Infància de Catalunya davant la Comissió de la Infància perquè 
presenti l’Informe sobre salut mental del 2016
356-00233/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de la Infància, en 
la sessió 6, tinguda el 12.07.2016, DSPC-C 177.

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris 
i d’altres persones

Compareixença d’una representació de la Plataforma d’Infància de 
Catalunya davant la Comissió de la Infància per a presentar l’Informe 
sobre salut mental del 2016
357-00166/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de la Infància en la sessió 6, tinguda el 12.07.2016, DSPC-C 177.

Sessió informativa de la Comissió del Síndic de Greuges amb el 
síndic de greuges sobre el balanç del segon terç del mandat
359-00009/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 7 de la Comissió del Síndic de Greuges, tinguda 
el 11.07.2016, DSPC-C 175.
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