
TAUL A DE CONT INGUT

3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei integral contra totes les formes d’odi i discriminació
202-00033/11
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 5

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el sensellarisme
250-00786/11
Esmenes presentades 5

Proposta de resolució sobre l’ajuda a les persones amb discapacitat
250-00788/11
Esmenes presentades 5

Proposta de resolució sobre la condemna de l’assassinat de l’activista mexicà Isi-
dro Baldenegro López
250-00799/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 6

Proposta de resolució sobre la construcció d’un institut a Cervelló
250-00800/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 6

Proposta de resolució de suport al Cos d’Agents Rurals
250-00801/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 7

Proposta de resolució sobre la construcció del CAP Gavà 3
250-00802/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 7

Proposta de resolució sobre els serveis d’atenció primària de Gavà
250-00803/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 7

Proposta de resolució sobre l’aeroport de Lleida-Alguaire
250-00804/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 7

Proposta de resolució sobre la seguretat ciutadana a Montornès del Vallès
250-00805/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 7

Proposta de resolució sobre el millorament de la carretera C-17
250-00806/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 8

Proposta de resolució sobre el traspàs de la propietat del Canal Olímpic a l’Ajunta-
ment de Castelldefels
250-00807/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 8
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Proposta de resolució sobre la racionalització dels horaris de la línia R3 de rodalia
250-00808/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 8

Proposta de resolució sobre els insults rebuts per una regidora de l’Ajuntament de 
Badalona
250-00809/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 8

Proposta de resolució sobre el web de tràmits de la Generalitat
250-00810/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 8

Proposta de resolució sobre les millores en la informació i l’accessibilitat de les es-
tacions de la xarxa ferroviària de Catalunya
250-00811/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 9

Proposta de resolució sobre l’accés a les activitats complementàries en els centres 
que reben finançament públic
250-00812/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 9

Proposta de resolució sobre l’atenció pediàtrica a l’Hospital de Sant Celoni
250-00813/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 9

Proposta de resolució sobre els ajuts per a l’adquisició de llibres de text
250-00814/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 9

Proposta de resolució sobre les quotes en els centres públics
250-00815/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 9

Proposta de resolució sobre les quotes del servei de menjador
250-00816/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 10

Proposta de resolució sobre les activitats extraescolars
250-00817/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 10

Proposta de resolució sobre la jornada escolar
250-00818/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 10

Proposta de resolució sobre l’autonomia dels centres educatius
250-00819/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 10

Proposta de resolució sobre el projecte pedagògic i la programació de l’oferta
250-00820/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 10

Proposta de resolució sobre el projecte pedagògic dels centres educatius
250-00821/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre les sortides i les colònies escolars
250-00822/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre la participació del Govern a la Conferència per a Afers 
Relacionats amb la Unió Europea
250-00823/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre el seguiment de les resolucions del Parlament trameses 
als organismes internacionals
250-00824/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11
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Proposta de resolució de rebuig de les expressions violentes contra el conseller 
de Salut
250-00825/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre les ambulàncies pediàtriques
250-00826/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre el cobrament de l’impost de béns immobles a les so-
cietats concessionàries de les autopistes de peatge
250-00827/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre la contractació pública
250-00828/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre la contractació pública
250-00829/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre la contractació administrativa
250-00830/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre la contractació administrativa
250-00831/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

3.10.65. Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts Generals

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 re-
coneixen i s’amplien drets i s’estableixen mesures a favor dels qui van patir perse-
cució o violència durant la guerra civil i la dictadura
270-00002/11
Informe de la Ponència de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència 13

4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Federació Internacional 
d’Entitats Catalanes amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior
352-00918/11
Aprovació de la sol·licitud i trasllat a la Ponència 18

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Federació Internacional 
d’Entitats Catalanes amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior
352-00948/11
Aprovació de la sol·licitud i trasllat a la Ponència 18

Proposta d’audiència en ponència de Blanca Vilà, catedràtica de dret internacional 
privat de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de la 
comunitat catalana a l’exterior
352-00955/11
Aprovació de la sol·licitud i trasllat a la Ponència 18

Proposta d’audiència en ponència de Màrius Vendrell, president de la Federació 
Internacional d’Entitats Catalanes, amb relació al Projecte de llei de la comunitat 
catalana a l’exterior
352-00967/11
Aprovació de la sol·licitud i trasllat a la Ponència 18

Proposta d’audiència en ponència de Sergi Marzabal, en representació de Catalans 
al Món, amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior
352-00968/11
Aprovació de la sol·licitud i trasllat a la Ponència 19
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de Pimec davant la Comissió de Po-
lítiques de Joventut perquè informi sobre l’aplicació del Programa de garantia juvenil
356-00518/11
Sol·licitud 19

Sol·licitud de compareixença d’una representació d’Amnistia Internacional Catalunya 
davant la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge perquè 
presenti l’informe sobre el dret a l’habitatge que Amnistia Internacional té previst 
de publicar a l’abril del 2017
356-00521/11
Retirada de la sol·licitud 19

Sol·licitud de compareixença de l’autor i investigador de l’informe sobre el dret a 
l’habitatge d’Amnistia Internacional davant la Comissió de Governació, Administra-
cions Públiques i Habitatge perquè presenti aquest informe
356-00537/11
Sol·licitud 19

Sol·licitud de compareixença d’Aina Vidal, coordinadora nacional d’Acció Jove de 
Comissions Obreres, davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi 
sobre el Programa de garantia juvenil
356-00538/11
Sol·licitud 20

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Laboratori de Transferència de 
Coneixement AQR-Lab de la Universitat de Barcelona davant la Comissió de Políti-
ques de Joventut perquè informi sobre el Programa de garantia juvenil
356-00539/11
Sol·licitud 20

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Consell Nacional de Joventut 
de Catalunya davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre el 
Programa de garantia juvenil
356-00540/11
Sol·licitud 20
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei integral contra totes les formes d’odi i 
discriminació
202-00033/11

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS; GP PPC; GP CSP (reg. 51774; 51842; 51849; 52191).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 01.03.2017; 12:00 h.

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el sensellarisme
250-00786/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 52183 / Admissió a tràmit: Mesa de la CASF, 24.02.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 52183)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació de refosa dels punts 1 i 2 en un únic punt

Desenvolupar l’estratègia Integral per a l’Atenció a Persones en situació de Sen-
sellarisme a Catalunya.

Proposta de resolució sobre l’ajuda a les persones amb discapacitat
250-00788/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 52184 / Admissió a tràmit: Mesa de la CASF, 24.02.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 52184)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
D’addició

a) Crear places públiques de residència a Girona i a Terres de l’Ebre per a perso-
nes amb discapacitat física, ja que la oferta és inexistent. Sempre i quan hi hagi una 
demanda suficient i no es puguin derivar a altres demarcacions.
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Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
D’addició

b) Augmentar l’oferta de places públiques de residències per a persones amb dis-
capacitat a les províncies de Barcelona, Tarragona i Lleida, d’acord amb la Progra-
mació Territorial de serveis socials especialitzats 2015-2018.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí (3)
De supressió

c) Impulsar la construcción de viviendas tuteladas o servicios, como alternativa 
a los centros residenciales más asistenciales.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí (4)
De modificació

2. Donar compliment a la Moció 48/XI del Parlament de Catalunya, sobre les 
mesures i polítiques davant la situació d’emergència social, que estableixi que la si-
tuació de les llistes d’espera no pot comportar en cap cas la denegació de serveis als 
ciutadans sol·licitats.

Esmena 5
GP de Junts pel Sí (5)
De supressió

3. Donar compliment a la Moció 28/XI del Parlament de Catalunya, sobre polí-
tiques socials, i a la Resolució 306/XI del Parlament de Catalunya sobre la orienta-
ció política general del Govern, fent efectiu el pagament de la revisió de l’import de 
l’anomenat «diner de butxaca» de les persones amb discapacitat i dependència be-
neficiaries d’un servei no gratuït, en un termini no superior a un mes des de l’apro-
vació de la present resolució donat l’incompliment del termini establerts a la Moció 
28/XI del Parlament de Catalunya.

Proposta de resolució sobre la condemna de l’assassinat de 
l’activista mexicà Isidro Baldenegro López
250-00799/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 51313; 51420).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.02.2017 al 03.03.2017).
Finiment del termini: 06.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la construcció d’un institut a Cervelló
250-00800/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 51314; 51421).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.02.2017 al 03.03.2017).
Finiment del termini: 06.03.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució de suport al Cos d’Agents Rurals
250-00801/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 51422).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.02.2017 al 03.03.2017).
Finiment del termini: 06.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la construcció del CAP Gavà 3
250-00802/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 51315; 51423).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.02.2017 al 03.03.2017).
Finiment del termini: 06.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre els serveis d’atenció primària de Gavà
250-00803/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 51316; 51424).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.02.2017 al 03.03.2017).
Finiment del termini: 06.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’aeroport de Lleida-Alguaire
250-00804/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 51317; 51425).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.02.2017 al 03.03.2017).
Finiment del termini: 06.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la seguretat ciutadana a Montornès del 
Vallès
250-00805/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 51318; 51426).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.02.2017 al 03.03.2017).
Finiment del termini: 06.03.2017; 12:00 h.



BOPC 343
28 de febrer de 2017

3.10.25. Propostes de resolució 8

Proposta de resolució sobre el millorament de la carretera C-17
250-00806/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 51319; 51427).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.02.2017 al 03.03.2017).
Finiment del termini: 06.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el traspàs de la propietat del Canal 
Olímpic a l’Ajuntament de Castelldefels
250-00807/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 51320; 51428).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.02.2017 al 03.03.2017).
Finiment del termini: 06.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la racionalització dels horaris de la línia 
R3 de rodalia
250-00808/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 51321; 51429).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.02.2017 al 03.03.2017).
Finiment del termini: 06.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre els insults rebuts per una regidora de 
l’Ajuntament de Badalona
250-00809/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 51322; 51430).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.02.2017 al 03.03.2017).
Finiment del termini: 06.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el web de tràmits de la Generalitat
250-00810/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 51431).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.02.2017 al 03.03.2017).
Finiment del termini: 06.03.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre les millores en la informació i 
l’accessibilitat de les estacions de la xarxa ferroviària de Catalunya
250-00811/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 51432).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.02.2017 al 03.03.2017).
Finiment del termini: 06.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’accés a les activitats complementàries 
en els centres que reben finançament públic
250-00812/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 51323; 51433).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.02.2017 al 03.03.2017).
Finiment del termini: 06.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’atenció pediàtrica a l’Hospital de Sant 
Celoni
250-00813/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s (reg. 51324).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.02.2017 al 03.03.2017).
Finiment del termini: 06.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre els ajuts per a l’adquisició de llibres de 
text
250-00814/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 51325; 51434).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.02.2017 al 03.03.2017).
Finiment del termini: 06.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les quotes en els centres públics
250-00815/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 51326; 51435).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.02.2017 al 03.03.2017).
Finiment del termini: 06.03.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre les quotes del servei de menjador
250-00816/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 51327; 51436).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.02.2017 al 03.03.2017).
Finiment del termini: 06.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les activitats extraescolars
250-00817/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 51328; 51437).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.02.2017 al 03.03.2017).
Finiment del termini: 06.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la jornada escolar
250-00818/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 51329; 51438).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.02.2017 al 03.03.2017).
Finiment del termini: 06.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’autonomia dels centres educatius
250-00819/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 51330; 51439).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.02.2017 al 03.03.2017).
Finiment del termini: 06.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el projecte pedagògic i la programació 
de l’oferta
250-00820/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 51331; 51440).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.02.2017 al 03.03.2017).
Finiment del termini: 06.03.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre el projecte pedagògic dels centres 
educatius
250-00821/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 51332; 51441).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.02.2017 al 03.03.2017).
Finiment del termini: 06.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les sortides i les colònies escolars
250-00822/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 51333; 51442).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.02.2017 al 03.03.2017).
Finiment del termini: 06.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la participació del Govern a la 
Conferència per a Afers Relacionats amb la Unió Europea
250-00823/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 51443).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.02.2017 al 03.03.2017).
Finiment del termini: 06.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el seguiment de les resolucions del 
Parlament trameses als organismes internacionals
250-00824/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 51444).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.02.2017 al 03.03.2017).
Finiment del termini: 06.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució de rebuig de les expressions violentes contra 
el conseller de Salut
250-00825/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 51334; 51445).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.02.2017 al 03.03.2017).
Finiment del termini: 06.03.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre les ambulàncies pediàtriques
250-00826/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 51446).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.02.2017 al 03.03.2017).
Finiment del termini: 06.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el cobrament de l’impost de béns 
immobles a les societats concessionàries de les autopistes de 
peatge
250-00827/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 51447).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.02.2017 al 03.03.2017).
Finiment del termini: 06.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la contractació pública
250-00828/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 51448).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.02.2017 al 03.03.2017).
Finiment del termini: 06.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la contractació pública
250-00829/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 51449).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.02.2017 al 03.03.2017).
Finiment del termini: 06.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la contractació administrativa
250-00830/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 51450).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.02.2017 al 03.03.2017).
Finiment del termini: 06.03.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la contractació administrativa
250-00831/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 51451).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.02.2017 al 03.03.2017).
Finiment del termini: 06.03.2017; 12:00 h.

3.10.65. Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts 
Generals

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

INFORME DE LA PONÈNCIA DE LA COMISSIÓ D’ACCIÓ EXTERIOR I 

COOPERACIÓ, RELACIONS INSTITUCIONALS I TRANSPARÈNCIA

A la Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions 
Institucionals i Transparència
La Ponència de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institu-

cionals i Transparència, nomenada el dia 22 de setembre de 2016 i integrada pels 
diputats Irene Rigau i Oliver, en substitució del diputat Albert Batalla i Siscart, del 
Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parlamentari 
de Ciutadans; Fernando Sánchez Costa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, i Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista, que n’ha estat 
designat ponent relator, de conformitat amb el que estableix l’article 118.4 del Regla-
ment del Parlament, s’ha reunit al Palau del Parlament el dia 13 de febrer de 2017. 
Han assessorat la Ponència el lletrat Miquel Lluís Palomares Amat i l’assessora lin-
güística Rosa Galvany i Aguilar.

Després d’estudiar la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Di-
putats 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) i les esmenes presentades, d’acord amb l’article 118.1, 2 i 3 del Re-
glament del Parlament, ha establert l’informe següent:

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 (tram. 270-00002/11)

TEXT PRESENTAT

Article únic
S’addiciona un article 4 bis a la Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la que es 

reconeixen i amplien drets i s’estableixen mesures en favor dels qui van patir per-
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secució o violència durant la Guerra Civil o la Dictadura, que resta redactat de la 
següent manera:

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

»1. Es reconeix el dret a rescabalament dels particulars afectats per la confisca-
ció de paper moneda o altres signes fiduciaris dipositats per part de les autoritats 
franquistes al compte «Bitllets de canvi desestimat» o al «Fons de paper moneda 
posat en circulació per l’enemic», als quals van donar lloc els decrets de 27 d’agost 
de 1938, o als seus drethavents, en els termes que reglamentàriament s’estableixi.»

ESMENES PRESENTADES

Esmena 1
GP Socialista (1)
De modificació de l’article únic, amb la redacció següent:

«Article únic. S’addiciona un article 4 bis a la Llei 52/2007, de 26 de desembre, 
per la que es reconeixen i amplien drets i s’estableixen mesures en favor dels qui van 
patir persecució o violència durant la Guerra Civil o la Dictadura, que resta redac-
tat de la següent manera:

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

1. Es reconeix el dret a rescabalament dels particulars afectats per la confiscació 
de paper moneda o altres signes fiduciaris dipositats per part de les autoritats fran-
quistes al compte «Bitllets de canvi desestimat» o al «Fons de paper moneda posat 
en circulació per l’enemic», als quals van donar lloc els decrets de 27 d’agost de 
1938, o als seus drethavents en els termes que reglamentàriament s’estableixi, que 
en tot cas haurà de contenir la regulació concreta sobre la titularitat del dret, la do-
cumentació que caldrà aportar per a obtenir el rescabalament, i el termini dins del 
qual aquesta serà admesa, el procediment de reconeixement i la resta de terminis 
d’aquest, la forma i mètode de càlcul del rescabalament, així com qualsevol altre 
detall necessari per a l’efectiu exercici del dret reconegut.»

Esmena 2
GP del Partit Popular de Catalunya (1)
De modificació

Article 1. S’addiciona un article 4.bis a la Llei 52/2007, de 26 de desembre,
[...]

Esmena 3
GP del Partit Popular de Catalunya (2)
D’addició d’un nou article 2

Article dos. D’addició d’una nova disposició addicional novena a la Llei 52/2007, 
del 26 de desembre, per la que es reconeixen i amplien drets i s’estableixen mesures 
en favor dels qui van patir persecució o violència durant la Guerra Civil o la Dic-
tadura

S’addiciona una nova disposició addicional novena a la Llei 52/2007, del 26 de 
desembre, per la que es reconeixen i amplien drets i s’estableixen mesures en favor 
dels qui van patir persecució o violència durant la Guerra Civil o la Dictadura, amb 
el següent redactat:

«Disposició addicional novena. Incautacions durant la Guerra Civil emparats en 
disposicions de la República

El Govern de l’Estat, en col·laboració amb el Govern de la Generalitat, estudia-
rà i habilitarà mesures per rescabalar els béns que milers de ciutadans tenien a les 
caixes de lloguer a bancs i caixes d’estalvi i van ser incautats durant la Guerra Civil 
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emparant-se en disposicions del Govern de la República i de la Generalitat. El res-
cabalament només afectarà a les incautacions que es van produir de forma il·legal 
o amb frau de llei.»

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana per la unanimitat dels presents l’adopció de l’esmena 2.
La Ponència recomana per la unanimitat dels presents l’adopció d’un text transac-

cional entre l’esmena 1 i el text del proposta, amb la redacció següent:
Article 1. Addició d’un article
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 franquista
»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 cir-
culació per l’enemic», als quals van donar lloc els decrets del 27 d’agost de 1938, o 
als 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 ter-
mini dins del qual aquesta és admesa, el procediment de reconeixement i la resta de 
terminis d’aquest, la forma i el mètode de càlcul del rescabalament, i tot altre requi-
sit necessari per a l’exercici efectiu del dret reconegut.»

La Ponència recomana per la unanimitat dels presents l’adopció d’un text transac-
cional entre l’esmena 3 i el text de la proposta, amb la redacció següent:

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.»

TEXT PRESENTAT

Exposició de motius
El 18 de juliol de 1936 començà el cop d’Estat militar contra el govern legítim 

de la IIa República Espanyola, que derivà ràpidament en una guerra civil. Les con-
seqüències de l’esclat de la guerra civil espanyola de 1936-1939 van ser de tot or-
dre. Ben aviat, aquestes conseqüències es van estendre també al sistema monetari, 
atès que en data 12 de novembre de 1936 les autoritats franquistes van emetre un 
decret-llei que, de manera resumida, considerava no vàlids els bitllets de sèries i 
números posats en circulació pel Banc d’Espanya amb posterioritat a la data del 18 
de juliol de 1936. A més, els bitllets anteriors a aquesta data només podien circular 
si s’havien estampillat per les autoritats franquistes de conformitat als requisits es-
tablerts per la disposició esmentada. Això va suposar, en la pràctica, l’establiment 
d’un sistema monetari al marge del de la República Espanyola.
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Mitjançant una Ordre, en data 1 d’abril de 1938, les autoritats franquistes van 
dictar normes de caràcter general per al canvi del paper moneda posat en circulació 
pel Govern de la República amb caràcter anterior al 18 de juliol de 1936, per paper 
moneda de circulació vàlida a la zona dominada per l’exèrcit franquista, de confor-
mitat al decret-llei de 12 de novembre de 1936, atorgant els corresponents terminis 
per a procedir a aquest canvi i adoptant les disposicions pertinents.

Posteriorment, en data 27 d’agost de 1938, les autoritats franquistes van emetre 
tres diferents decrets relatius als signes fiduciaris. En el primer d’aquests decrets, es 
regulava el canvi ordinari dels bitllets en les zones que anaven quedant sota control 
franquista. En el segon, s’hi regulava el canvi extraordinari dels bitllets.

En el primer d’aquests dos decrets, s’establia el procediment per al canvi del pa-
per moneda posat en circulació amb caràcter anterior al 18 de juliol de 1936, i es 
preveia que es dipositessin en un compte especial del Banc d’Espanya, anomenat 
«Bitllets de canvi desestimat», aquells corresponents a les peticions que els tribunals 
ordinaris de canvi haguessin decidit denegar definitivament.

En el segon d’aquests dos decrets s’establien procediments extraordinaris (arts. 3 
i 5), per als diferents supòsits que s’hi contemplaven (arts. 2 i 4), i s’establia un tribu-
nal 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 del Banc d’Espanya sota domini de les autoritats franquistes, amb aquests tí-
tols, l’esmentat «Fons de paper moneda posat en circulació per l’enemic», a més de 
considerar com a delicte de contraban la possessió d’aquests signes fiduciaris.

Cal assenyalar que en aquests rebuts, segons establia el mateix decret, s’hi havia 
de fer constar «l’Autoritat o Establiment receptor, el nom i domicili de l’interessat, 
quantitat nominal entregada, classe de paper moneda, data i signatura del receptor».

Atès que, per tal de procedir al canvi dels bitllets anteriors al 18 de juliol de 1936 
molts ciutadans haurien requerit l’aval de persones de renom i afectes al nou règim 
dictatorial, segons les pròpies disposicions del segon dels decrets que s’esmenten, 
condició que, en les circumstàncies d’un país en plena guerra civil, o en la immedia-
ta postguerra, era impossible acompliment per part de molts ciutadans, resulta clar 
que n’hi va haver molts que es van veure forçats a entregar els seus estalvis simple-
ment a canvi d’un rebut, 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 part d’un 
règim en greu crisi per la pròpia guerra, i com una mesura més de repressió per al 
vençuts en la confrontació civil.

Així com, mitjançant la Llei 4/1986, de 8 de gener, de cessió de béns del Patrimo-
ni Sindical Acumulat, o mitjançant la Llei 43/1998, de 15 de desembre, de restitució 
o compensació als partits polítics de béns i drets confiscats en aplicació de la nor-
mativa sobre responsabilitats polítiques del període 1936-1939, les organitzacions 
sindicals i els partits afectats per la repressió franquista van veure’s rescabalats per 
les confiscacions efectuades pel règim, o així com s’han establert mecanismes de 
atorgar pensions, indemnitzacions, o compensacions de diferent tipus a diferents col-
lectius afectats per les diverses formes de repressió del règim franquista, el cert és 
que la nostra democràcia no ha operat un rescabalament equiparable respecte dels 
particulars afectats per la confiscació dels seus estalvis.

La Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la que es reconeixen i amplien drets i 
s’estableixen mesures en favor dels qui van patir persecució o violència durant la 
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guerra civil o la dictadura, no va incloure entre les seves disposicions les que po-
drien haver donat solució a aquesta situació.

Atès que l’article 61 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya estableix que corres-
pon al Parlament de Catalunya elaborar proposicions de llei per a presentar-les a 
la Mesa del Congrés dels Diputats.

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2017
Irene Rigau i Oliver, Carmen de Rivera Pla, Ferran Pedret i Santos, i Fernando 

Sánchez Costa, ponents
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la 
Federació Internacional d’Entitats Catalanes amb relació al Projecte 
de llei de la comunitat catalana a l’exterior
352-00918/11

APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD I TRASLLAT A LA PONÈNCIA

Acord adoptat per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucio-
nals i Transparència, en la sessió 18, tinguda el 16.02.2017, DSPC-C 326.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la 
Federació Internacional d’Entitats Catalanes amb relació al Projecte 
de llei de la comunitat catalana a l’exterior
352-00948/11

APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD I TRASLLAT A LA PONÈNCIA

Acord adoptat per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucio-
nals i Transparència, en la sessió 18, tinguda el 16.02.2017, DSPC-C 326.

Proposta d’audiència en ponència de Blanca Vilà, catedràtica de dret 
internacional privat de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb 
relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior
352-00955/11

APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD I TRASLLAT A LA PONÈNCIA

Acord adoptat per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucio-
nals i Transparència, en la sessió 18, tinguda el 16.02.2017, DSPC-C 326.

Proposta d’audiència en ponència de Màrius Vendrell, president de la 
Federació Internacional d’Entitats Catalanes, amb relació al Projecte 
de llei de la comunitat catalana a l’exterior
352-00967/11

APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD I TRASLLAT A LA PONÈNCIA

Acord adoptat per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucio-
nals i Transparència, en la sessió 18, tinguda el 16.02.2017, DSPC-C 326.
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Proposta d’audiència en ponència de Sergi Marzabal, en 
representació de Catalans al Món, amb relació al Projecte de llei de 
la comunitat catalana a l’exterior
352-00968/11

APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD I TRASLLAT A LA PONÈNCIA

Acord adoptat per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucio-
nals i Transparència, en la sessió 18, tinguda el 16.02.2017, DSPC-C 326.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de Pimec davant la 
Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre l’aplicació 
del Programa de garantia juvenil
356-00518/11

SOL·LICITUD

Presentació: Gerard Gómez del Moral i Fuster, del GP JS, David Mejía Ayra, del GP 
C’s, Pol Gibert Horcas, del GP SOC, Joan Giner Miguélez, del GP CSP, Fernando 
Sánchez Costa, del GP PPC, Joan Garriga Quadres, del GP CUP-CC (reg. 51139).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques de Joventut, 23.02.2017.

Sol·licitud de compareixença d’una representació d’Amnistia 
Internacional Catalunya davant la Comissió de Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge perquè presenti l’informe 
sobre el dret a l’habitatge que Amnistia Internacional té previst de 
publicar a l’abril del 2017
356-00521/11

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada pel GP CSP (reg. 51956).
Coneixement: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge, 24.02.2017.

Sol·licitud de compareixença de l’autor i investigador de l’informe 
sobre el dret a l’habitatge d’Amnistia Internacional davant la 
Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge 
perquè presenti aquest informe
356-00537/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-CC, GP CSP (reg. 51957).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques 
i Habitatge, 24.02.2017.
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Sol·licitud de compareixença d’Aina Vidal, coordinadora nacional 
d’Acció Jove de Comissions Obreres, davant la Comissió de 
Polítiques de Joventut perquè informi sobre el Programa de garantia 
juvenil
356-00538/11

SOL·LICITUD

Presentació: Gerard Gómez del Moral i Fuster, del GP JS, David Mejía Ayra, del GP 
C’s, Pol Gibert Horcas, del GP SOC, Fernando Sánchez Costa, del GP PPC, Joan 
Garriga Quadres, del GP CUP-CC, Joan Giner Miguélez, del GP CSP (reg. 52064).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques de Joventut, 23.02.2017.

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Laboratori 
de Transferència de Coneixement AQR-Lab de la Universitat de 
Barcelona davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè 
informi sobre el Programa de garantia juvenil
356-00539/11

SOL·LICITUD

Presentació: Gerard Gómez del Moral i Fuster, del GP JS, David Mejía Ayra, del GP 
C’s, Pol Gibert Horcas, del GP SOC, Fernando Sánchez Costa, del GP PPC, Joan 
Garriga Quadres, del GP CUP-CC, Joan Giner Miguélez, del GP CSP (reg. 52065).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques de Joventut, 23.02.2017.

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Consell 
Nacional de Joventut de Catalunya davant la Comissió de Polítiques 
de Joventut perquè informi sobre el Programa de garantia juvenil
356-00540/11

SOL·LICITUD

Presentació: Gerard Gómez del Moral i Fuster, del GP JS, David Mejía Ayra, del GP 
C’s, Pol Gibert Horcas, del GP SOC, Fernando Sánchez Costa, del GP PPC, Joan 
Garriga Quadres, del GP CUP-CC, Joan Giner Miguélez, del GP CSP (reg. 52066).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques de Joventut, 23.02.2017.
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