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Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals
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Nomenament d’una relatora 5

Projecte de llei sobre les voluntats digitals i de modificació dels llibres segon i quart 
del Codi civil de Catalunya
200-00024/11
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Tramesa a la Comissió 5
Termini per a proposar compareixences 5

3.01.02. Proposicions de llei

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
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 5

Proposició de llei de regulació de la segona activitat d’aplicació al Cos de Bombers 
de la Generalitat de Catalunya, al de Mossos d’Esquadra i al de les policies locals
202-00048/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 6

Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspàs de les 
funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que en l’actualitat corresponen 
al Consell Comarcal del Barcelonès
202-00052/11
Presentació: GP SOC 6

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre els criteris d’admissió dels alumnes als centres d’en-
senyament sufragats amb fons públics
250-00833/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 9

Proposta de resolució sobre la supressió del panga dels menús d’institucions pú-
bliques
250-00834/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 9

Proposta de resolució sobre l’assetjament a dos alumnes de l’Escola Gaspar de 
Portolà, de Balaguer
250-00835/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 9

Proposta de resolució sobre l’aprovació del programa operatiu de justificació dels 
ajuts per al sector de la fruita i l’hortalissa
250-00836/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 9
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Proposta de resolució sobre l’Escola El Despujol, de les Masies de Voltregà
250-00837/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 10

Proposta de resolució sobre les sancions de trànsit als conductors de vehicles 
d’emergència
250-00838/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 10

Proposta de resolució sobre uns fets ocorreguts a Mataró i Balaguer
250-00839/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 10

Proposta de resolució sobre les actuacions de control de la fauna i l’afectació en 
la seguretat viària
250-00840/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 10

Proposta de resolució sobre els treballs relacionats amb l’economia col·laborativa 
del Govern de la Generalitat
250-00841/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 10

Proposta de resolució sobre el millorament de les comunicacions viàries a Artés
250-00842/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre les recomanacions de la Sindicatura de Comptes al 
Compte general de la Generalitat corresponent al 2013
250-00843/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre el compliment de les recomanacions de la Sindicatura 
de Comptes al Compte general de la Generalitat corresponent al 2013
250-00844/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre l’accés de les internes dels centres penitenciaris als 
productes de primera necessitat
250-00845/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre la situació dels jutjats socials a les instal·lacions de la 
Ciutat de la Justícia de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat
250-00846/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre la protecció de la zona des Codolar, de Tossa de Mar, 
i els àmbits de Pola i Giverola i de Salions, de Sant Feliu de Guíxols i sobre l’ava-
rament a Tossa de Mar
250-00847/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre el CAP Muralles, de Tarragona
250-00848/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre l’actualització del Portal de Conciliacions
250-00849/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre la instal·lació de canviadors de bolquers en edificis pú-
blics i privats i la conscienciació en la igualtat i la coresponsabilitat
250-00850/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre la carretera C-1413 al pas per Caldes de Montbui
250-00851/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre la carretera C-1415b al pas per Santa Eulàlia de Ronçana
250-00852/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13
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Proposta de resolució sobre les aglomeracions a la línia S2 dels Ferrocarrils de la 
Generalitat
250-00853/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’una campanya de sensibilització de la 
discriminació laboral per l’embaràs
250-00854/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre les reunions de la Conferència de Presidents Autonòmics
250-00855/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre la seguretat a Sant Cugat del Vallès
250-00856/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre els assentaments i les colònies als territoris ocupats 
de Palestina
250-00857/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre la participació de la Generalitat en organismes inter-
nacionals
250-00858/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre la transparència i el retiment de comptes dels acords 
de col·laboració del Govern
250-00859/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre la presentació d’un projecte de llei de governs locals
250-00860/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre l’establiment d’una moratòria a la tramitació de nous 
projectes d’energia eòlica fins a l’aprovació d’un nou pla de l’energia
250-00861/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre la connexió de ferrocarril entre l’estació de Lleida-Pi-
rineus i l’aeroport de Barcelona - el Prat
250-00862/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre la reobertura de la unitat de curta estada de l’Hospital 
Universitari Arnau de Vilanova de Lleida
250-00863/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre el millorament de l’atenció als pacients semicrítics i 
crítics de Girona
250-00864/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre la protecció de la gent gran davant dels incendis a la llar
250-00865/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el plurilingüisme i les llengües 
oficials
302-00123/11
Esmenes presentades 16

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la seva resposta al problema 
de l’ocupació d’habitatges
302-00124/11
Esmenes presentades 18
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre justícia democràtica i estat 
autoritari de dret
302-00125/11
Esmenes presentades 24

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la regeneració democràtica
302-00126/11
Esmenes presentades 26

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el balanç del primer any des de 
l’aprovació de la Resolució 17/XI, sobre la situació d’emergència social, la reactivació 
econòmica, la gestió pública i la necessitat d’una resposta institucional
302-00127/11
Esmenes presentades 28

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les seves actuacions a la pro-
víncia de Girona
302-00128/11
Esmenes presentades 29

4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

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

Sol·licitud de compareixença de les coordinadores del Grup de Treball d’Igualtat de 
Gènere de la Xarxa Vives d’Universitats davant la Comissió d’Empresa i Coneixement 
perquè presentin l’informe «La perspectiva de gènere a la docència i la recerca a 
les universitats de la Xarxa Vives»
356-00570/11
Sol·licitud 34

Sol·licitud de compareixença del director general d’Energia, Mines i Seguretat In-
dustrial davant la Comissió de Territori perquè informi sobre la problemàtica dels 
runams salins i de la mineria del Bages a Súria, Sallent i Balsareny
356-00582/11
Sol·licitud 34

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Clúster Català de la Moda da-
vant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè expliqui la seva tasca i la situa-
ció del tèxtil i la moda
356-00583/11
Sol·licitud 34

Sol·licitud de compareixença d’Àngels Chacón, primera tinent d’alcalde i regidora de 
Dinamització Econòmica, Coneixement i Interior de l’Ajuntament d’Igualada, davant 
la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre el projecte Inter-Tex
356-00584/11
Sol·licitud 34

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

Compareixença de Joan Salvadó Rovira, catedràtic de la Universitat Rovira i Virgili, 
davant la Comissió d’Empresa i Coneixement per a informar sobre l’estat de l’Insti-
tut de Recerca en Energia de Catalunya
357-00432/11
Correcció d’errades de publicació (BOPC 363) 35

Compareixença del director financer de l’Institut de Recerca en Energia de Cata-
lunya davant la Comissió d’Empresa i Coneixement per a informar sobre l’estat de 
l’ens i la seva gestió
357-00433/11
Correcció d’errades de publicació (BOPC 363) 35

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Concurs oposició de promoció interna per a proveir cinc places de l’escala general 
d’administrador o administradora del Cos d’Administradors Parlamentaris del Par-
lament de Catalunya
500-00011/11
Llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, amb la indicació dels aspirants exempts de 
fer la prova de coneixements de llengua catalana 36
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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 de ports i de transport en aigües marítimes i 
continentals
200-00014/11

NOMENAMENT D’UNA RELATORA

La ponència que ha d’elaborar l’informe sobre el Projecte de llei de ports i de 
transport en aigües marítimes i continentals (tram. 200-00014/11) s’ha reunit el dia 
22 de març de 2017 i, d’acord amb el que disposa l’article 118.4 del Reglament del 
Parlament, ha nomenat relatora la diputada Neus Lloveras i Massana.

Palau del Parlament, 22 de març de 2017
Neus Lloveras i Massana, GP JS; Marina Bravo Sobrino, GP Cs; Jordi Terrades 

i Santacreu, GP SOC; Hortènsia Grau Juan, GP CSP; Alberto Villagrasa Gil, GP 
PPC; Sergi Saladié Gil, GP CUP-CC

Projecte de llei sobre les voluntats digitals i de modificació dels 
llibres segon i quart del Codi civil de Catalunya
200-00024/11

DEBAT DE TOTALITAT

Ple del Parlament, sessió 32, tinguda el 23.03.2017, DSPC-P 60.

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.03.2017.

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 2 dies hàbils (del 
27.03.2017 al 28.03.2017).
Finiment del termini: 29.03.2017; 12:00 h.

3.01.02. Proposicions de llei

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

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS; GP CSP (reg. 54227; 54280; 54473).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.03.2017 al 27.03.2017).
Finiment del termini: 28.03.2017; 12:00 h.



BOPC 366
24 de març de 2017

3.01.02. Proposicions de llei 6

Proposició de llei de regulació de la segona activitat d’aplicació 
al Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya, al de Mossos 
d’Esquadra i al de les policies locals
202-00048/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JS; GP PPC (reg. 54043; 54133).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 24.03.2017 al 28.03.2017).
Finiment del termini: 29.03.2017; 12:00 h.

Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de 
traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions 
que en l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès
202-00052/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 54394 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2017

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

el que estableix l’article 109.b del Reglament del Parlament, presenta la proposició 
de llei següent: 

Proposició de llei 
D’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspàs de les funcions, ser-

veis, personal, béns, drets i obligacions que en l’actualitat corresponen al Consell 
Comarcal del Barcelonès.

Exposició de motius
El Consell Comarcal del Barcelonès fou constituït el 9 de març de 1988, a l’em-

para de la Llei 6/1987, de 4 d’abril, sobre l’organització comarcal de Catalunya.
Durant gairebé trenta anys d’història, el Consell Comarcal ha exercit compe-

tències d’ordenació del territori, ha gestionat serveis socials, esportius i de l’àmbit 
de l’ensenyament, ha impulsat activitats i programes adreçats als joves, ha creat el 
Centre Comarcal d’Atenció d’Animals de Companyia, ha realitzat obres de regene-
ració i millora urbanística, ha promogut i gestionat habitatges amb protecció oficial, 
estacionaments urbans i dotacions públiques, i ha dut a terme funcions clau per al 
territori com ho son el desenvolupament de la Ronda Verda i el manteniment inte-
gral de les Rondes de Barcelona.

El Parlament de Catalunya ha adoptat diverses mesures de reordenació de l’orga-
nització territorial de Catalunya, entre les quals l’aprovació el 27 de juliol de 2010 
de la Llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb la que es crea una adminis-
tració supramunicipal a la que s’assignen diverses funcions i competències que es 
desenvolupen en el territori de trenta-sis municipis, entre els quals la totalitat dels 
que integren la comarcal del Barcelonès.

La reforma de l’organització territorial i del món local a Catalunya va viure un 
nou impuls parlamentari el 3 de setembre de 2013 quan el Parlament de Catalunya 
va admetre a tràmit el Projecte de llei de governs locals de Catalunya. Aquesta re-
forma del món local havia de tenir incidència en tot l’àmbit territorial català, i afec-
tava de forma directa al Consell Comarcal del Barcelonès, ja que es qüestionava la 
necessitat d’existència d’aquest ens dins l’àmbit metropolità. A l’agost de 2015 va 
acabar la desena legislatura del Parlament de Catalunya sense haver conclòs el trà-
mit parlamentari d’aprovació de la nova llei de governs locals, i per tant, el projecte 
de llei va decaure per finiment de legislatura.
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És en aquest context de canvis legislatius que promouen noves delimitacions ter-
ritorials i la reestructuració dels diferents nivells d’administració existents al terri-
tori metropolità que el Consell Comarcal del Barcelonès ha intensificat les labors de 
racionalització, simplificació, sanejament i endreçament administratiu, tècnic i eco-
nòmic-financer del grup institucional CCB, integrat pel propi Consell i per les dues 
societats mercantils comarcal regesa i Regesa Aparcaments i Serveis, SA. Aquest 
esforç dut a terme en els darrers anys fa factible que avui sigui mes senzill i àgil el 
traspàs de les funcions, activitats i serveis del Consell Comarcal del Barcelonès i la 
corresponent desaparició d’aquesta entitat comarcal.

Ara bé, el procés de traspàs de les funcions i competències del Grup Consell 
Comarcal del Barcelonès hauria d’estar presidit pels principis de garantia a la ciu-
tadania, en favor del perfeccionament, racionalització i sostenibilitat de tots els ser-
veis i activitats que actualment presta l’administració comarcal per tal de contribuir 
a la millora de la qualitat de vida de les més de dos milions de persones que viuen 
al territori, tot garantint al mateix temps els drets dels treballadors i treballadores 
comarcals.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent
Proposició de llei de traspàs de les funcions, serveis, activitats, béns, personal, 

drets i obligacions del Consell Comarcal del Barcelonès i de les entitats que en de-
penen.

Article primer. Modificació del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’organització 
comarcal de Catalunya
Un. Es modifica l’article 11, que quedaria redactat com segueix: 
«Article 11. El consell comarcal
El govern i l’administració de la comarca correspon al consell comarcal, llevat 

del que es preveu a la disposició addicional quarta d’aquesta Llei.»

Dos. Es modifica l’article 40, que quedaria redactat com segueix: 
«Article 40. Fons de Cooperació Local
La llei de pressupost de la Generalitat ha d’establir un percentatge de participa-

ció a favor dels consells comarcals o de les entitats que gestionin les competències 
comarcals en el Fons de cooperació local de Catalunya, el qual es nodreix de recur-
sos procedents de l’Estat i de la Generalitat.»

Tres. S’addiciona una Disposició addicional quarta, amb el següent text: 
«Disposició addicional quarta
1. Es reconeix el règim especial a aplicar en el territori de la comarca del Bar-

celonès per a la gestió de les competències comarcals que es regulen al Títol IV 
d’aquesta Llei, que no requerirà l’existència d’un consell comarcal, podent atri-
buir-se les mateixes a les administracions municipals i supramunicipals que actuen 
en el territori.

2. Correspondrà al govern la Generalitat de Catalunya, a través de les normes 
reglamentàries escaients, la distribució de les competències comarcals que corres-
ponen al territori del Barcelonès entre els ajuntaments dels municipis de la comar-
ca, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Diputació de Barcelona, altres consells 
comarcals o la pròpia Generalitat de Catalunya, sempre que disposin dels mitjans 
i organització que garanteixin el correcte funcionament dels serveis i activitats co-
marcals.

3. En el termini màxim de dotze mesos des de l’aprovació d’aquesta norma, el 
Departament competent en matèria de funcionament i organització de les entitats 
locals de Catalunya elaborarà una proposta de traspàs a altres administracions pú-
bliques dels serveis, béns, drets, accions, obligacions i personal dels que actualment 
sigui titular el Consell Comarcal del Barcelonès i les seves entitats dependents. En 
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aquesta proposta es definirà el calendari i mecanisme de materialització dels tras-
passos en favor de l’entitat que en cada cas es determini, identificant els drets, obli-
gacions, béns i personal que en resultin afectats i els contractes, convenis o altres 
mecanismes de participació institucional en els que s’hagin de subrogar els ens re-
ceptors, garantint en tot cas els drets i condicions de treball dels treballadors comar-
cals i el manteniment sense interrupció dels serveis, programes i activitats actual-
ment en funcionament. La proposta haurà de regular també la distribució entre les 
entitats que correspongui de les quantitats del Fons de Cooperació Local que s’as-
signarien a la comarca del Barcelonès.»

Quatre. S’addiciona una Disposició addicional cinquena, amb el següent text: 
«Disposició addicional cinquena
El règim especial previst per la comarca del Barcelonès en la Disposició addicio-

nal quarta d’aquesta Llei es podrà estendre a altres territoris que ho puguin sol·lici-
tar, sempre que es compti amb el consentiment exprés dels municipis afectats i dels 
consells comarcals als que aquests pertanyen.»

Article segon. Adaptació de la normativa sectorial que resulti afectada 
per la modificació del Decret Legislatiu 4/2003
S’autoritza al govern de la Generalitat de Catalunya per a que, en el termini d’un 

any a comptar de l’entrada en vigor de la modificació del Decret Legislatiu 4/2003 
que deriva d’aquesta proposició de Llei, elabori una proposta de Llei per a modificar 
totes aquelles normes autonòmiques sectorials de les que es deriva directament l’as-
signació de funcions al Consell Comarcal del Barcelonès, o en base a les quals es 
justifica la delegació de competències a favor del Consell Comarcal del Barcelonès, 
als efectes que les esmentades normes s’adeqüin per a permetre’n l’assignació a les 
entitats locals municipals o supramunicipals que esdevinguin titulars dels serveis, 
activitats, obres o programes impulsats, creats, gestionats o desenvolupats pel Con-
sell Comarcal del Barcelonès.

Disposició transitòria
Mentre no es produeixi el traspàs efectiu a altres administracions o entitats pú-

bliques dels drets i obligacions i dels serveis i activitats dels que és titular el Consell 
Comarcal del Barcelonès, la gestió de les competències comarcals al territori del 
Barcelonès seguirà sent gestionada pel Consell Comarcal del Barcelonès, que haurà 
de mantenir els equips, fons i mitjans que permetin el correcte exercici de les com-
petències no traspassades.

Disposició derogatòria
Queden derogades totes les normes de rang igual o inferior que s’oposin al que 

disposa la present proposta de llei.

Disposició final
El preceptes que eventualment comportessin la realització de despeses amb càr-

rec als Pressupostos de la Generalitat, produiran efectes a partir de l’entrada en vi-
gor de la llei de pressupostos corresponent a l’exercici pressupostari immediatament 
posterior a l’entrada en vigor d’aquesta llei.

Palau del Parlament, 21 de març de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre els criteris d’admissió dels alumnes als 
centres d’ensenyament sufragats amb fons públics
250-00833/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 54393).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la supressió del panga dels menús 
d’institucions públiques
250-00834/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 54395).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’assetjament a dos alumnes de l’Escola 
Gaspar de Portolà, de Balaguer
250-00835/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 54380; 54396).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’aprovació del programa operatiu de 
justificació dels ajuts per al sector de la fruita i l’hortalissa
250-00836/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 54381; 54397).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.03.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre l’Escola El Despujol, de les Masies de 
Voltregà
250-00837/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 54398).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les sancions de trànsit als conductors 
de vehicles d’emergència
250-00838/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 54382; 54399).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre uns fets ocorreguts a Mataró i Balaguer
250-00839/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 54400).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les actuacions de control de la fauna i 
l’afectació en la seguretat viària
250-00840/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 54401).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre els treballs relacionats amb l’economia 
col·laborativa del Govern de la Generalitat
250-00841/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 54402).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.03.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre el millorament de les comunicacions 
viàries a Artés
250-00842/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 54383).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les recomanacions de la Sindicatura de 
Comptes al Compte general de la Generalitat corresponent al 2013
250-00843/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 54403).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el compliment de les recomanacions 
de la Sindicatura de Comptes al Compte general de la Generalitat 
corresponent al 2013
250-00844/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 54404).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’accés de les internes dels centres 
penitenciaris als productes de primera necessitat
250-00845/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 54405).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la situació dels jutjats socials a les 
instal·lacions de la Ciutat de la Justícia de Barcelona i l’Hospitalet de 
Llobregat
250-00846/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 54406).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.03.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la protecció de la zona des Codolar, de 
Tossa de Mar, i els àmbits de Pola i Giverola i de Salions, de Sant 
Feliu de Guíxols i sobre l’avarament a Tossa de Mar
250-00847/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 54384).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el CAP Muralles, de Tarragona
250-00848/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 54407).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’actualització del Portal de 
Conciliacions
250-00849/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 54408).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la instal·lació de canviadors de bolquers 
en edificis públics i privats i la conscienciació en la igualtat i la 
coresponsabilitat
250-00850/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 54409).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la carretera C-1413 al pas per Caldes de 
Montbui
250-00851/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 54385; 54410).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.03.2017; 12:00 h.



BOPC 366
24 de març de 2017

3.10.25. Propostes de resolució 13 

Proposta de resolució sobre la carretera C-1415b al pas per Santa 
Eulàlia de Ronçana
250-00852/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 54386; 54411).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les aglomeracions a la línia S2 dels 
Ferrocarrils de la Generalitat
250-00853/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 54387; 54412).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’una campanya de 
sensibilització de la discriminació laboral per l’embaràs
250-00854/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 54413).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les reunions de la Conferència de 
Presidents Autonòmics
250-00855/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 54414).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la seguretat a Sant Cugat del Vallès
250-00856/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 54388; 54415).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.03.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre els assentaments i les colònies als 
territoris ocupats de Palestina
250-00857/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 54389; 54416).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la participació de la Generalitat en 
organismes internacionals
250-00858/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 54417).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la transparència i el retiment de 
comptes dels acords de col·laboració del Govern
250-00859/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 54418).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la presentació d’un projecte de llei de 
governs locals
250-00860/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 54419).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’establiment d’una moratòria a la 
tramitació de nous projectes d’energia eòlica fins a l’aprovació d’un 
nou pla de l’energia
250-00861/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 54390; 54420).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.03.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la connexió de ferrocarril entre l’estació 
de Lleida-Pirineus i l’aeroport de Barcelona - el Prat
250-00862/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 54421).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la reobertura de la unitat de curta 
estada de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida
250-00863/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 54422).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el millorament de l’atenció als pacients 
semicrítics i crítics de Girona
250-00864/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 54423).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la protecció de la gent gran davant dels 
incendis a la llar
250-00865/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 54391; 54424).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.03.2017; 12:00 h.
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3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el plurilingüisme 
i les llengües oficials
302-00123/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 54204; 54497 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 21.03.2017

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 54204)

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 plurilingüisme i les llengües oficials (tram. 302-00123/11).

Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició al punt 2

2. Garantizar progresivamente una oferta educativa plurilingüe en todos los mu-
nicipios o zonas de escolarización, introduciendo la presencia vehicular de lenguas 
extranjeras, como mínimo del inglés, sin exclusión de las lenguas oficiales como len-
guas vehiculares o de enseñanza.

Esmena 2
GP de Ciutadans
De supressió i addició al punt 3

3. Revisar la programación educativa para el curso escolar 2017-18 garanti-zan-
do que, en cada municipio o zona de escolarización, al menos un centro de en todos 
los centros de educación primaria y un centro de educación secundaria, sostenidos 
con fondos públicos, ofrezcan vehicularidad de las dos lenguas oficiales, catalán y 
castellano, además del aranés para los municipios de la Vall d’Aran, y, como míni-
mo, del inglés.

Palau del Parlament, 16 de març de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Sonia Sierra Infante, diputada, GP Cs 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ, GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA, 

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 54497)

A la Mesa del Parlament
Teresa Vallverdú Albornà, diputada del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Rafel 

Bruguera Batalla, diputat del Grup Parlamentari Socialista, Jéssica Albiach Sator-
res, 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 subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el plurilingüisme i les llen-
gües oficials (tram. 302-00123/11).
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Esmena 1
GP de Junts pel Sí, GP Socialista, GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió

El Parlament de Catalunya, entendiendo la educación plurilingüe como la utili-
zación de varias lenguas, oficiales o extranjeras, como vehiculares o de enseñanza 
en el proceso educativo, insta al Govern de la Generalitat a: 

Esmena 2
GP de Junts pel Sí, GP Socialista, GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació

1. El Parlament de Catalunya reivindica el català com a llengua vehicular i d’apre-
nentatge del sistema educatiu, així com l’occità per als centres educatius de l’Aran.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí, GP Socialista, GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar apostant per la immer-
sió lingüística com a model lingüístic adequat que garanteixi el domini de la llengua 
catalana per tots els alumnes com a eina de cohesió, identitat i convivència en la so-
cietat, i el domini de la llengua castellana, cooficial a Catalunya, com a instruments 
per a actuar en els entorns acadèmics, sociopolítics i laborals més propers.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí, GP Socialista, GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació

3. El Parlament de Catalunya constata que els alumnes no poden ésser separats 
en centres ni en grups classe diferents per raó de llur llengua habitual.

Esmena 5
GP de Junts pel Sí, GP Socialista, GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació

4. El Parlament de Catalunya manifesta que el règim lingüístic del sistema edu-
catiu català garanteix mitjançant els currículums el ple domini de les llengües ofi-
cials catalana i castellana en finalitzar l’ensenyament obligatori, d’acord amb el 
Marc europeu comú de referència per a l’aprenentatge, l’ensenyament i l’avaluació 
de les llengües.

Esmena 6
GP de Junts pel Sí, GP Socialista, GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació

5. El Parlament de Catalunya declara el seu posicionament contrari a la Llei 
Orgànica de la Qualitat Educativa atès que ha menystingut el Sistema Educatiu i ha 
estat rebutjada en el seu ampli conjunt.

Esmena 7
GP de Junts pel Sí, GP Socialista, GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació

6. El Parlament insta el Govern a continuar demanant la derogació de la LOMQE, la 
qual mitjançant la seva disposició addicional 38 ataca directament el model d’esco-
la catalana i posa en risc la cohesió social del país.
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Esmena 8
GP de Junts pel Sí, GP Socialista, GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació de refosa dels punts 7, 8 i 9 en un únic punt

7. El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar facilitant el domini 
d’altres llengües, especialment de l’anglès, com a eines d’aprenentatge i d’emprene-
doria al llarg de la vida i per a l’adquisició d’una capacitació i formació professio-
nals de qualitat, i el manteniment i la difusió de les llengües d’origen dels alumnes 
nouvinguts com a riquesa aportada al sistema educatiu i com a oportunitat per als 
alumnes que les parlen, en el marc de la globalització i la internacionalització de la 
societat catalana del futur.

Palau del Parlament, 21 de març de 2017
Teresa Vallverdú Albornà, GP JS; Rafel Bruguera Batalla, GP SOC; Jéssica Al-

biach Satorres, GP CSP, diputats; Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la seva resposta 
al problema de l’ocupació d’habitatges
302-00124/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 54364; 54372; 54485; 54489; 54495 / Admissió a tràmit: Presidència del 

Parlament, 21.03.2017

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 54364)

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Joan Garriga Quadres, diputat del Grup Par-

lamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el 
que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la seva resposta al 
problema de l’ocupació d’habitatges (tram. 302-00124/11).

Esmena 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió de tot l’article 2.8

2.8. En aquells habitatges cedits a l’Administració, propietat d’entitats financeres 
i/o grans tenidors, les ocupacions sense títol en habitatges de patrimoni públic no 
podran ser regularitzades.

Esmena 2
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió de tot l’article 3

3. Establir, en el marc del nou reglament, un posicionament clar i contundent que 
permeti diferenciar les ocupacions sense títol ni autorització de bona fe, d’aquelles 
que responen a activitats mafioses i de caràcter delictiu.

Esmena 3
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió de tot l’article 4

4. Instar al Govern de l’Estat a la modificació de la Le Llei 1/2000, de 7 de gener, 
d’enjudiciament civil per tal que estableixi el desallotjament i la recuperació imme-
diata de la plena possessió d’un habitatge per part del propietari o usufructuari, sem-
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pre que es tracti de persones físiques, entitats socials i administracions públiques 
amb parc d’habitatge social.

Palau del Parlament, 17 de març de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Joan Garriga Quadres, diputat, GP CUP-CC

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 54372)

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 les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la seva resposta al problema de l’ocupació d’habitatges (tram. 302-00124/11).

Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió de l’apartat 2.6

2.6. Caldrà que el nou reglament reguli el procediment a seguir en els casos 
d’ocupacions on la unitat familiar tingui algun dels seus membres pendent de regu-
laritzar la seva residència.

Esmena 2
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió de l’apartat 2.7

2.7. Caldrà que el nou reglament reguli el procediment a seguir en els casos de 
famílies separades on hi hagin menors pendents de sentència judicial de custòdia.

Esmena 3
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió i addició de l’apartat 2.8

2.8. En aquells habitatges cedits a l’Administració, propietat d’entitats financeres 
i/o grans tenidors, les ocupacions sense títol en habitatges de patrimoni públic no 
podran ser regularitzades en cap cas es regularitzaran situacions d’ocupació pas-
sant per davant de les persones o unitats de convivència que hi tinguin dret i que 
hagin sol·licitat accedir-hi, ni subvertint les prioritats i criteris establerts per l’admi-
nistració i els seus serveis socials.

Esmena 4
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió de l’apartat 3

3. Establir, en el marc del nou reglament, un posicionament clar i contundent que 
permeti diferenciar les ocupacions sense títol ni autorització de bona fe, d’aquelles 
que responen a activitats mafioses i de caràcter delictiu.

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

4. Instar al Govern de l’Estat a la modificació de la Le Llei 1/2000, de 7 de gener, 
d’enjudiciament civil per tal que estableixi el desallotjament i la recuperació imme-
diata de la plena possessió d’un habitatge per part del propietari o usufructuari, sem-
pre que es tracti de persones físiques, entitats socials i administracions públiques 
amb parc d’habitatge social.

Palau del Parlament, 17 de març de 2017
Josep Lluís Franco Rabell, president GP CSP 
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GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 54485)

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

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 
158 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subse-
güent a la interpel·lació al Govern sobre la seva resposta al problema de l’ocupació 
d’habitatges (tram. 302-00124/11).

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

1. Presentar en el termini de sis mesos un pla d’incentius fiscals i ajuts per ar-
rendadors i arrendataris per potenciar la sortida al mercat de lloguer aquells habi-
tatges que es troben buits.

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

2. Presentar un programa des dels serveis socials per aquells casos d’ocupació 
d’habitatges per part de nuclis familiars amb problemes reals de necessitat i d’ex-
clusió social: 

2.1. Caldrà una intervenció per part dels serveis social per valorar la situació 
de risc social del nucli familiar que està ocupant l’habitatge sense títol habilitant.

2.2. Després de la valoració realitzada, en aquells casos de necessitat, treballar 
per buscar solucions socials, d’inserció laboral i habitacional des del parc públic 
d’habitatge; i garantir el retorn de la propietat al seu propietari.

2.3. Caldrà, per tal de valorar la regularització d’una unitat familiar, disposar 
d’un informe dels serveis socials de l’ajuntament relatiu a la convivència pacífica en 
comunitat.

2.4. Caldrà que l’habitatge ocupat s’ajusti (tipologia, accessibilitat, nombre de 
peces...) al tipus de família ocupant. Cal evitar les regularitzacions que comportin 
sobreocupació o infraocupació dels habitatges.

2.5. Caldrà que els representants de la unitat familiar susceptible de regularit-
zar la seva situació residencial, subscrigui un compromís de sotmetre’s a l’assesso-
rament dels serveis socials municipals, així com de donar compliment als plans de 
treball que aquests els hi plantegin.

2.6. Caldrà que el nou reglament reguli el procediment a seguir en els casos 
d’ocupacions on la unitat familiar tingui algun dels seus membres pendent de regu-
laritzar la seva residència.

2.7. Caldrà que el nou reglament reguli el procediment a seguir en els casos de 
famílies separades on hi hagin menors pendents de sentència judicial de custòdia.

2.8. En aquells habitatges cedits a l’Administració, propietat d’entitats financeres 
i/o grans tenidors, les ocupacions sense títol en habitatges de patrimoni públic no 
podran ser regularitzades.

2.9. Serà possible la regularització de les ocupacions sense títol en aquells habi-
tatges que s’adeqüin, en el present o potencialment, als requeriments d’habitabilitat 
establerts per la legislació i normativa vigent.

2.10. Una vegada hagi estat estudiat el cas, d’acord amb els criteris anteriors, la 
proposta de regularització mitjançant contracte de lloguer en el mateix habitatge es 
resoldrà a proposta de la Mesa d’Emergències.

2.11. Les regularitzacions han d’anar acompanyades de la garantia dels submi-
nistraments d’aigua i llum.
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Esmena 3
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició al punt 3

3. Establir, en el marc del nou reglament, un posicionament clar i contundent que 
permeti diferenciar les ocupacions sense títol ni autorització de bona fe, d’aquelles 
que responen a activitats mafioses, de grups alternatius de l’anomenat «moviment 
okupa» i de caràcter delictiu.

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

5. Crear una oficina d’informació i assessorament jurídic per informar els pro-
pietaris que són víctimes d’ocupacions il·legals dels seus habitatges per part de 
grups amb activitats mafioses, grups alternatius i radicals i d’altres col·lectius que 
no pateixen risc d’exclusió social real.

Esmena 5
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou punt 6

6. Per tal de lluitar contra els supòsits d’ocupació d’habitatges per part de mà-
fies com d’aquelles ocupacions problemàtiques realitzades pel moviment «okupa»: 

6.1. Procedir a realitzar, de forma immediata, totes les gestions judicials i poli-
cials oportunes per al desallotjament de tots els habitatges, locals i finques de titu-
laritat pública que es troben en aquesta situació.

6.2. Recolzar i assessorar a tots els ajuntaments que tenen propietats en aquestes 
situacions.

6.3. Establir els convenis i col·laboracions necessàries amb les empreses de sub-
ministraments a aquells locals i finques en què aquests col·lectius fan aprofitament 
il·legal d’energia i aigua.

Palau del Parlament, 20 de març de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu; Alberto Villagrasa Gil, diputat, GP PPC 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 54489)

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

amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la seva resposta al 
problema de l’ocupació d’habitatges (tram. 302-00124/11).

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

1. Amb l’objectiu de reduir l’estoc d’habitatges buits i augmentar-ne la disposi-
ció a lloguer social, analitzar l’efectivitat de l’impost sobre els habitatges buits que 
preveu la Llei 14/2015, de 21 de juliol, de l’impost sobre habitatges buits en el ter-
mini de sis mesos, i presentar, si escau, una modificació dels elements essencials de 
l’impost.
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Esmena 2
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 2

2. Incorporar els següents criteris a considerar en la redacció del nou reglament 
de regularització de situacions residencials sense títol habilitant, en habitatges pro-
pietat o gestionats per administracions o entitats públiques, en el marc de la llei 
4/2016, de 23 de desembre, de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc 
d’exclusió residencial: 

Esmena 3
GP de Junts pel Sí
D’addició al punt 2.6

2.6. Caldrà que el nou reglament reguli el procediment a seguir en els casos 
d’ocupacions on la unitat familiar tingui algun dels seus membres pendent de regu-
laritzar la seva residència, seguint els protocols d’actuació que ja impulsa l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya en aquestes situacions.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí
D’addició al punt 2.7

2.7. Caldrà que el nou reglament reguli el procediment a seguir en els casos de 
famílies separades on hi hagi menors pendents de sentència judicial de custòdia, se-
guint els protocols d’actuació que ja impulsa l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
en aquestes situacions.

Esmena 5
GP de Junts pel Sí
De supressió del punt 2.8 i addició d’un nou punt 5

2.8 En aquells habitatges cedits a l’Administració, propietat d’entitats financeres 
i/o grans tenidors, les ocupacions sense títol en habitatges de patrimoni públic no 
podran ser regularitzades.

5. En aquells habitatges cedits a l’Administració, propietat d’entitats financeres 
i/o grans tenidors, les ocupacions sense títol en habitatges de patrimoni públic no 
podran ser regularitzades.

Esmena 6
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 2.9

2.9 Totes les regularitzacions seran possibles en aquells edificis que s’adeqüin, en 
el present o potencialment, a allò que estableixen en matèria d’habitabilitat la Llei 
18/2007, del dret a l’habitatge, i el Decret 141/2012, de condicions mínimes d’habi-
tabilitat

Esmena 7
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 2.10

2.10 Una vegada hagi estat estudiat el cas, en els habitatges que no siguin de titu-
laritat pública, d’acord amb els criteris anteriors, la proposta de regularització mit-
jançant contracte de lloguer en el mateix habitatge es resoldrà a proposta de l’òrgan 
que tingui atribuïdes les competències al municipi.
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Esmena 8
GP de Junts pel Sí
De supressió del punt 2.11

2.11 Les regularitzacions han d’anar acompanyades de la garantia dels subminis-
traments d’aigua i llum.

Esmena 9
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 3

3. Establir, en el marc del nou reglament, una referència que permeti diferen-
ciar la naturalesa de l’ocupació sense títol habilitant tenint en compte els informes 
relatius a les situacions de convivència veïnal a què es refereix la Disposició Final 
Quarta de la Llei 4/2016.

Esmena 10
GP de Junts pel Sí
D’addició d’un nou punt 6

6. Les regularitzacions han d’anar acompanyades de la garantia dels subminis-
traments d’aigua i llum.

Palau del Parlament, 21 de març de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 54495)

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 la seva resposta al problema de l’ocupació d’habitatges (tram. 302-
00124/11).

Esmena 1
GP de Ciutadans
De modificació del punt 4, que resta redacta de la següent manera

4. Instar al Govern de l’Estat a la modificació de la Llei 1/2000, de 7 de gener, 
d’enjudiciament civil per tal que estableixi el desallotjament i la recuperació im-
mediata de la plena possessió d’un habitatge per part del propietari o usufructuari 
quan acrediti que l’ocupació li causa un perjudici personal, patrimonial o social.

Palau del Parlament, 21 de març de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Sergio Sanz Jiménez, diputat, GP Cs 
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre justícia 
democràtica i estat autoritari de dret
302-00125/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 54373; 54476 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 21.03.2017

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 54373)

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 les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
justícia democràtica i estat autoritari de dret (tram. 302-00125/11).

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

1. Instar el Govern a elaborar en el termini màxim de 20 dies un informe sobre la 
politització, la manca d’independència i la falta d’objectivitat de l’alta judicatura i la 
fiscalia espanyoles i el Tribunal Constitucional, amb especial menció del currículum 
polític dels seus components, per tal d’elevar-lo al Consell d’Europa, el Consell dels 
Drets Humans de l’ONU a Ginebra, la Comissària de Justícia de la Unió Europea, 
tots els ministeris de Justícia dels estats membres del Consell d’Europa, el Tribunal 
Europeu dels Drets Humans, la Cort Internacional de Justícia de la Haia, el Tribunal 
Russell, Amnistia Internacional i Human Rights Watch.

Esmena 2
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació total de l’apartat 2 que queda redactat de la manera següent

2. Instar el Govern a fer les gestions oportunes davant del Govern de l’Estat per 
tal que aquest adverteixi el risc d’enquistar i agreujar els problemes que suposaria el 
fet de seguir remetent a la justícia conflictes i tensions institucionals que, tal com la 
pròpia magistratura admet, només poden trobar una sortida mitjançant l’articulació 
de solucions polítiques. En aquest sentit, el Parlament es reafirma en la necessitat 
d’endegar un autèntic diàleg, sense vetos ni temes exclosos d’antuvi, entre l’executiu 
espanyol i el Govern de la Generalitat.

Esmena 3
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació total de l’apartat 3 que queda redactat de la manera següent

3. Instar el Govern a fer les gestions oportunes davant del Govern de l’Estat per 
tal que aquest prengui en consideració el dictamen de la Comissió de Venècia pel 
que fa a l’atribució de facultats punitives i coercitives a un organisme com el Tri-
bunal Constitucional, essencialment concebut per a l’arbitratge i la preservació de 
l’ordenament jurídic. Instar, per tant, el Congrés del Diputats a iniciar el procedi-
ment per a la derogació de la reforma constitucional continguda en la Llei Orgànica 
15/2015, del 17 d’octubre.

Palau del Parlament, 20 de març de 2017
Josep Lluís Franco Rabell, president GP CSP
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 54476)

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 justícia democrà-
tica i estat autoritari de dret (tram. 302-00125/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 1, que passa a ser el punt 4

4. Instar el Govern a traslladar aquesta Moció al Consell d’Europa, el Consell 
dels Drets Humans de l’ONU a Ginebra, la Comissària de Justícia de la Unió Euro-
pea, el Tribunal Europeu dels Drets Humans i la Cort internacional de Justícia de 
la Haia.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí
De modificació i supressió al punt 2, que passa a ser el punt 1

1. Constatar que el conjunt del govern espanyol i específicament el ministre de 
Justícia Rafael Català utilitza políticament el poder judicial en el conflicte democrà-
tic contra Catalunya.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí
De modificació al punt 3

3. Traslladar al Tribunal Constitucional espanyol el dia de la publicació d’aques-
ta moció i mitjançant remissió de la mateixa, que atesa la seva evident politització 
i dependència partitocràtica el Parlament de Catalunya qüestiona la seva capacitat 
per resoldre amb independència i neutralitat els assumptes relacionats amb el pro-
cés polític, pacífic i democràtic que es viu a Catalunya.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí
D’addició d’un nou punt, que passaria a ser el punt 2

2. Constatar que la profunda politització del poder judicial, la fiscalia i el Tribu-
nal Constitucional perverteix la funció d’aquests òrgans i als ulls de la majoria de 
ciutadans qüestiona la legitimitat de les seves resolucions en allò que fa referència 
al dret a decidir del poble de Catalunya.

Palau del Parlament, 21 de març de 2017.
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la regeneració 
democràtica
302-00126/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 54491; 54496 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 21.03.2017

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 54491)

A la Mesa del Parlamento
Alejandro Fernández Álvarez, portavoz, Esperanza García González, diputada 

del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, de acuerdo con lo que es-
tablece el artículo 158 del Reglamento del Parlamento, presentan las siguientes en-
miendas a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la regeneració 
democràtica (tram. 302-00126/11).

Enmienda 1
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificación del punto 3

3. Adoptar todas las medidas políticas y, en su caso, normativas pertinentes para 
garantizar que los cargos públicos catalanes pierdan su condición por incompatibi-
lidad sobrevenida cuando fuesen encausados judicialmente, desde que fuese firme 
la resolución judicial que dictase la apertura del juicio oral o el procesamiento y 
hasta que el proceso se resolviese por todos sus trámites, incidentes y recursos. Esta 
medida deberá aplicarse a los diputados autonómicos y altos cargos del perímetro 
público de la Generalitat de Catalunya y todos sus organismos dependientes.

Palacio del Parlamento, 21 de marzo de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portavoz; Esperanza García González, diputada, 

GP PPC 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 54496)

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

amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la regeneració de-
mocràtica (tram. 302-00126/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
De supressió a l’apartat 1

1. Hasta la entrada en vigor de la ley de protección de los denunciantes y otras 
medidas de lucha contra la corrupción, adoptar todas las medidas normativas per-
tinentes para garantizar la protección de los empleados públicos que denuncien los 
casos de corrupción. Dichas medidas deben garantizar a los denunciantes la confi-
dencialidad y protección frente a posibles represalias.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí
De modificació de l’apartat 2

2. Desenvolupar, de manera conjunta amb el Parlament, la creació d’un Meca-
nisme català de prevenció i lluita contra la corrupció i el frau, que ha d’ésser in-
dependent del Govern i ha de retre comptes anualment al Parlament sobre la seva 
activitat. Aquest mecanisme ha de tenir la funció d’actuar de mecanisme de coordi-
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nació i d’interoperabilitat entre la Fiscalia Anticorrupció de Catalunya, els Mossos 
d’Esquadra, l’Oficina Antifrau, la Sindicatura de Comptes, el Síndic de Greuges, la 
Intervenció General de la Generalitat i l’Agència Tributària.

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

3. Instar als partits polítics a concretar una proposta sobre quin és el moment 
en que s’ha d’assumir la responsabilitat política en casos de càrrecs públics investi-
gats per corrupció (obertura de judici oral o imputació). En funció d’això, adoptar 
totes les mesures polítiques pertinents per garantir que els càrrecs públics catalans 
involucrats en aquests processos dimitiran dels seus càrrecs immediatament. Aques-
ta mesura s’haurà d’aplicar a diputats i alts càrrecs del perímetre públic de la Ge-
neralitat de Catalunya i a tots els organismes que en depenguin. Addicionalment, 
aquests càrrecs no podran formar part de llistes electorals mentre no es demostri la 
seva innocència.

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

4. Adoptar todas las medidas políticas y, en su caso, normativas necesarias para 
evitar privilegios injustificados para altos cargos y persones de especial responsabi-
lidad pública del ámbito de la Generalitat de Cataluña, impulsant canvis en l’actual 
legislació per limitar o eliminar els aforaments polítics.

Esmena 5
GP de Junts pel Sí
De modificació de l’apartat 5

5. Adoptar les mesures necessàries, als efectes que els Codis de conducta cor-
responents hagin de ser subscrits de forma obligatòria per tots els càrrecs públics, 
establint també les conseqüències de l’incompliment d’aquesta obligació.

Esmena 6
GP de Junts pel Sí
D’addició d’un nou punt 5 bis

5 bis Mantenir actualitzada la informació del Portal de la Transparència, a fi i 
efecte de detectar possibles diferències injustificades entre el patrimoni del càrrec 
públic i els seus ingressos, tant a l’inici com al final del seu mandat.

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

6. Seguir impulsant la implementació i l’aplicació de la normativa de transpa-
rència per tal que serveixi com a eina de lluita contra la corrupció. En qualsevol 
cas, cal elaborar el reglament que desenvolupa la llei 19/2014 en l’àmbit de transpa-
rència per tal de seguir donant-nos de més i millors eines en aquest àmbit.

Palau del Parlament, 21 de març de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el balanç del 
primer any des de l’aprovació de la Resolució 17/XI, sobre la situació 
d’emergència social, la reactivació econòmica, la gestió pública i la 
necessitat d’una resposta institucional
302-00127/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 54457; 54494 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 21.03.2017

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 54457)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parla-

mentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Par-
lament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre el balanç del primer any des de l’aprovació de la Resolució 17/XI, so-
bre la situació d’emergència social, la reactivació econòmica, la gestió pública i la 
necessitat d’una resposta institucional (tram. 302-00127/11).

Esmena 1
GP Socialista
D’addició d’un nou 3 

3. Disposar dels recursos humans, tècnics, formatius i econòmics suficients per a 
que totes les persones beneficiàries de la Renda Garantida de Ciutadania accedei-
xin a itineraris d’inserció social i laboral, amb l’objectiu de millorar la seva situació 
econòmica i social.

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

4. Presentar, en el termini de dos mesos, un pla de simplificació administrativa i 
racionalització de les prestacions socials actuals, atenent la incorporació de la Ren-
da Garantida de Ciutadania com a nou mecanisme de garantia de rendes.

Palau del Parlament, 20 de març de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP SOC 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 54494)

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 del pri-
mer any des de l’aprovació de la Resolució 17/XI, sobre la situació d’emergència 
social, la reactivació econòmica, la gestió pública i la necessitat d’una resposta ins-
titucional (tram. 302-00127/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
De modificació

1. Convocar la Comissió de Seguiment per fer-hi el balanç d’un any, i d’aquesta 
manera, rendir comptes de la Resolució 17/XI del Parlament de Catalunya sobre la 
situació d’emergència social, la reactivació econòmica, la gestió pública i la neces-
sitat d’una resposta institucional.
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Esmena 2
GP de Junts pel Sí
De modificació i supressió 

2. Facilitar l’acord de la Ponència de la Renda Garantida de Ciutadania, en el 
sentit que garanteixi que totes les persones que estan per sota de l’Índex de Renda 
de Suficiència de Catalunya –IRSC– tinguin dret a percebre-la, encara que treba-
llin, amb l’objectiu d’evitar la discriminació de tots aquells col·lectius en situació de 
vulnerabilitat i vetllar pels infants de famílies que malgrat treballen tenen ingressos 
inferiors a l’IRSC.

Palau del Parlament, 20 de març de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les seves 
actuacions a la província de Girona
302-00128/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 54458; 54486; 54487 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 21.03.2017

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 54458)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Rafel Bruguera Batalla, 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 Girona (tram. 302-00128/11).

Esmena 1
GP Socialista
De modificació del punt 7

7. Dur a terme les actuacions necessàries amb AENA i continuar amb el diàleg 
amb aquesta i el Govern central per implementar actuacions que dinamitzin l’aero-
port de Girona i ampliïn la seva projecció, per consolidar els beneficis que aporta al 
territori. Alhora, iniciar les negociacions per reclamar al Govern central el traspàs 
de l’Aeroport de Girona a la Generalitat de Catalunya.

Esmena 2
GP Socialista
De modificació del punt 20

20. Instar el Govern, abans no finalitzi l’actual mes de març, a acreditar de ma-
nera més fefaent i ferma les garanties de pagament dels 4,9 milions d’euros per a la 
compra del 68% de l’edifici de l’ICRA del Parc Científic i Tecnològic de la Universi-
tat de Girona per evitar la seva liquidació.

Seguir realitzant accions de suport que permetin la consolidació i millora del 
Parc Científic i Tecnològic de la UdG com a espai per a la transferència al món de 
l’empresa, per a la creació d’alternatives al sector industrial basats en models més 
eficients i més sostenibles, la recerca, la innovació i el desenvolupament.

Esmena 3
GP Socialista
De modificació del punt 23

23. Continuar amb la planificació del Campus de la Salut com a projecte de desen-
volupament econòmic, de docència i de recerca: amb la determinació de la ubicació de 
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l’Hospital Trueta, la redacció del pla funcional de l’edifici i la projecció dels equipa-
ments universitaris necessaris per a la concreció definitiva de les facultats de medicina 
i infermeria de la Universitat de Girona, sense perjudici de l’autonomia universitària.

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

25. Redactar en el termini de sis mesos un Pla de millora i suport a l’activitat 
econòmica i productiva de les Comarques Gironines que contempli tots els sectors, 
amb especial atenció als sectors d’economia especialitzada, agroalimentàries, car-
rossers, maquinària, suro, aigua i activitat agrària. Aquest Pla haurà de ser partici-
pat i validat pel conjunt dels agents econòmics i socials del territori, i contemplar la 
màxima atenció a la reconversió dels sectors madurs, i a la recuperació industrial 
en les comarques que han sofert més desindustrialització, en base a la potenciació 
dels sectors referents de l’economia verda.

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

26. Promoure i fer seguiment d’una estratègia integral i permanent d’anàlisi, de 
reactivació i promoció econòmica a partir de la creació d’una taula «Girona Acti-
va», un projecte públic-privat, a través dels instruments i mecanismes de participa-
ció propis dels Departaments d’Empresa i Coneixement i de Treball, Afers Socials 
i famílies, que tindrà la missió de connectar en xarxa tota l’activitat de promoció 
econòmica, i també identificar i promoure nous sectors de l’economia que permetin 
potenciar la inversió en R+D+I d’empreses vinculades a models productius més jus-
tos, eficients i sostenibles.

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

27. Dins els Plans Estratègics i de Màrqueting de la Direcció General de Turis-
me, continuar impulsant acords de competitivitat del sector turístic de les comar-
ques gironines, entre el Govern i el sector privat, per promoure la millora de les em-
preses del sector turístic, coordinar actuacions i promoure projectes que actuïn com 
a tractors del sector, amb una especial atenció al turisme rural i de muntanya i als 
projectes de turisme responsable que integrin els valors del territori: paisatgístics, 
mediambientals, socials, gastronòmics i culturals.

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

28. Dur a terme les actuacions necessàries amb el Govern central i instar al Mi-
nisteri de Foment pel desdoblament de la N-II, al seu pas per les Comarques Giro-
nines, i demanar a l’Estat el traspàs de la titularitat de l’N-II de Tordera a Maçanet 
de la Selva, amb la dotació econòmica per desdoblar aquest tram.

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

29. Impulsar la redacció del projecte constructiu del desdoblament de la C-66 
entre La Pera i Flaçà i variant de Bordils, pk 20,500 al 27,400 La Pera-Celrà, conti-
nuar amb la tramitació de l’estudi informatiu de la variant est de Ripoll i establir un 
calendari pel desdoblament en forma d’autovia de la C-66 entre Banyoles i Besalú.
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Esmena 9
GP Socialista
D’addició d’un nou punt 

30. Promoure actuacions per la creació d’espais d’interès agrari, per tal de pro-
tegir les terres agrícoles i fomentar les produccions locals i de qualitat davant del 
creixement urbanístic, i desenvolupar un model agrari sostenible i lliure de trans-
gènics.

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

31. Promoure actuacions de millora i dinamització per fomentar les estacions 
d’esquí a les Comarques Gironines, en especial en relació als accessos i aparca-
ments, i concertant plans d’usos i gestió que contemplin la desestacionalització i la 
promoció de productes turístics que integrin el gaudi i el respecte pel medi natural i 
en concret pel que fa a l’estació de Vallter 2000, per la seva singularitat i ubicació 
i el seu veïnatge al parc natural de les capçaleres del Ter i el Freser.

Esmena 11
GP Socialista
D’addició d’un nou punt

32. Mantenir el Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner com a element 
essencial per la conservació del nostre territori i paisatge. En tot cas, si cal alguna 
adequació puntual, cal buscar el consens en el territori i amb totes les administra-
cions afectades.

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

33. Garantir la continuïtat dels Plans de Barris planificant una nova convoca-
tòria per als propers exercicis, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries, atès 
que s’ha demostrat una bona eina per a determinats barris, ja que n’ha permès la 
rehabilitació econòmica i la millora de la cohesió social.

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

34. Continuar treballant i fer un pla d’acció específic de reducció de les llistes 
d’espera a la regió sanitària de Girona, per tal de reduir el temps mitjà d’espera 
dels gironins i gironines i que, en cap cas, sobrepassi el de la mitjana de Catalunya.

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

35. Elaborar una nova proposta per al finançament estable del servei de llars 
d’infants que tingui en compte la corresponsabilització de costos i de sosteniment 
i de places per al curs 2017-2018 que inclogui el compliment de la Llei 5/2004, del 
9 de juliol, de creació de llars d’infants de qualitat, i la Llei d’Educació de Catalu-
nya, el principi de suficiència financera, l’equilibri territorial i la dificultat específi-
ca dels municipis en zones rurals i la subvenció de llars d’infants d’iniciativa social. 
Aquesta proposta s’elevarà al Parlament i se sotmetrà a debat i acord a la Comissió 
Mixta del Departament d’Ensenyament amb els representants municipalistes.
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Esmena 15
GP Socialista
D’addició d’un nou punt

36. Continuar realitzant, en el marc de les comissions mixtes amb cada ajunta-
ment, una adequada planificació d’acord amb les necessitats d’escolarització del 
conjunt del territori de les comarques gironines. Elaborar i fer públic en el termini 
de tres mesos, el mapa escolar de les comarques gironines amb la priorització i or-
denació de les construccions, reformes i millores pendents en els edificis escolars, 
així com de l’eliminació progressiva dels barracons.

Palau del Parlament, 14 de març de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Rafel Bruguera Batalla, diputat, GP SOC 

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 54486)

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

del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Mo-
ció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les seves actuacions a la província 
de Girona (tram. 302-00128/11).

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

25. Eliminar, sense més dilacions, els barracots presents a les escoles Les Arres, 
Gegant del Rec, i a l’IES Salvador Sunyer a Salt (Gironès), aquest darrer en barra-
cots des de la seva inauguració el curs 2004-2005, impulsant, al mateix temps, les 
obres de construcció d’aquests centres educatius.

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

26. Iniciar la construcció de la comissaria dels Mossos d’Esquadra al municipi 
de La Jonquera, ja que actualment només es disposa d’un dependència per a la pre-
sentació de denúncies.

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

27. Aprovar i executar els projectes constructius de: 
a) La variant de la carretera C-63 entre Lloret de Mar (Selva) i Olot (Garrotxa).
b) La variant de Les Preses.
c) La rotonda de la carretera GI-555 en la seva unió amb la carretera de Vall-

canera (Selva).
d) El desdoblament de la carretera C-66 en el tram comprés entre Banyoles i 

Besalú.
e) La millora de la C-65 entre Sant Feliu de Guíxols i Santa Cristina d’Aro (Baix 

Empordà).

Palau del Parlament, 21 de març de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu; Sergio Santamaría Santigosa, diputat, 

GP PPC 
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GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 54487)

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

mentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 del 
Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre les seves actuacions a la província de Girona (tram. 
302-00128/11).

Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició al principi del punt 7

7. Reclamar les competències necessàries per elaborar una estratègia aeropor-
tuària catalana que permeti potenciar nous destins i nous operadors per l’aeroport 
de Girona.

Esmena 2
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació del punt 14

14. Mantenir el diàleg i consens amb els pescadors, armadors i confraries per 
tal d’establir el calendari de les parades biològiques temporals de cada modalitat 
pesquera, tot garantint que es destinen els recursos suficients provinents del Fons 
Europeus Marítim i Pesquer 2014-2020 i del Ministerio de Agricultura Pesca Ali-
mentacion y Medio Ambiente per cobrir tot el període.

Esmena 3
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició al final del punt 18

18. Desenvolupar un estudi [...] noves experiències, i municipalitzar el retorn ín-
tegre de la taxa turística als municipis afectats, suprimint l’obligatorietat de la rever-
sió a promoció turística per poder pal·liar els efectes i les externalitats negatives del 
turisme sobre el municipi en neteja, habitatge, espais públics i altres.

Esmena 4
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació del punt 19

19. Reordenar el número de marques turístiques de Girona, reduint-ne el nombre, 
amb l’objectiu de reflectir la seva diversitat i potencialitat turística.

Esmena 5
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació de tot el punt 21

21. Donar compliment a les resolucions de la Comissió de Territori del Parla-
ment de Catalunya i les resolucions del Ple de l’Ajuntament de Blanes sobre la mo-
ratòria, consulta ciutadana i aturada de les obres de la C-32, la presentació d’un 
estudi d’alternatives prioritzant el reforç de les xarxes de transport públic de la zona 
de la Selva Marítima, i la recuperació de la gestió pública de l’autopista C-32 a la 
finalització de la concessió en el 2021.

Palau del Parlament, 21 de març de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Marc Vidal i Pou, diputat, GP CSP 
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

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

Sol·licitud de compareixença de les coordinadores del Grup de 
Treball d’Igualtat de Gènere de la Xarxa Vives d’Universitats davant 
la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè presentin l’informe «La 
perspectiva de gènere a la docència i la recerca a les universitats de 
la Xarxa Vives»
356-00570/11

SOL·LICITUD

Presentació: Jordi Munell i Garcia, del GP JS (reg. 53457).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 21.03.2017.

Sol·licitud de compareixença del director general d’Energia, Mines i 
Seguretat Industrial davant la Comissió de Territori perquè informi 
sobre la problemàtica dels runams salins i de la mineria del Bages a 
Súria, Sallent i Balsareny
356-00582/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 54106).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 20.03.2017.

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Clúster Català 
de la Moda davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè 
expliqui la seva tasca i la situació del tèxtil i la moda
356-00583/11

SOL·LICITUD

Presentació: Jordi Munell i Garcia, del GP JS (reg. 54135).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 21.03.2017.

Sol·licitud de compareixença d’Àngels Chacón, primera tinent 
d’alcalde i regidora de Dinamització Econòmica, Coneixement i 
Interior de l’Ajuntament d’Igualada, davant la Comissió d’Empresa i 
Coneixement perquè informi sobre el projecte Inter-Tex
356-00584/11

SOL·LICITUD

Presentació: Jordi Munell i Garcia, del GP JS (reg. 54136).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 21.03.2017.



BOPC 366
24 de març de 2017

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones 35 

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

Compareixença de Joan Salvadó Rovira, catedràtic de la Universitat 
Rovira i Virgili, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement per 
a informar sobre l’estat de l’Institut de Recerca en Energia de 
Catalunya
357-00432/11

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 363)

En el BOPC 363, a la pàgina 24
On hi diu:
«Compareixença del director general de l’Institut de Recerca en Energia de Ca-

talunya davant la Comissió d’Empresa i Coneixement per a informar sobre l’estat de 
l’ens i la seva gestió»

Hi ha de dir:
«Compareixença de Joan Salvadó Rovira, catedràtic de la Universitat Rovira i 

Virgili, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement per a informar sobre l’estat de 
l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya»

Compareixença del director financer de l’Institut de Recerca en 
Energia de Catalunya davant la Comissió d’Empresa i Coneixement 
per a informar sobre l’estat de l’ens i la seva gestió
357-00433/11

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 363)

En e0l BOPC 363, a la pàgina 24
On hi diu:
«Compareixença del director general de Recerca davant la Comissió d’Empresa 

i Coneixement per a informar sobre l’estat de l’Institut de Recerca en Energia de 
Catalunya» 

Hi ha de dir:
«Compareixença del director financer de l’Institut de Recerca en Energia de Ca-

talunya  davant la Comissió d’Empresa i Coneixement per a informar sobre l’estat 
de l’ens i la seva gestió»
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4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Concurs oposició de promoció interna per a proveir cinc places 
de l’escala general d’administrador o administradora del Cos 
d’Administradors Parlamentaris del Parlament de Catalunya
500-00011/11

LLISTA PROVISIONAL D’ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS, AMB 

LA INDICACIÓ DELS ASPIRANTS EXEMPTS DE FER LA PROVA DE 

CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA

Resolució
del 23 de març de 2017, per la qual s’aprova i es fa pública la llista provisional 

d’aspirants admesos i exclosos, amb la indicació dels aspirants exempts de fer la pro-
va de coneixements de llengua catalana, corresponent a la convocatòria de concurs 
oposició de promoció interna per a proveir cinc places de l’escala general d’admi-
nistrador o administradora del Cos d’Administradors Parlamentaris del Parlament 
de Catalunya (BOPC 345, de 2 de març de 2017).

Atès el que estableixen les bases 3, 4.1 i 4.2 de la convocatòria de concurs oposi-
ció de promoció interna per a proveir cinc places de l’escala general d’administrador 
o administradora del Cos d’Administradors Parlamentaris del Parlament de Catalu-
nya, aprovada per la Mesa del Parlament per mitjà d’un acord adoptat en la sessió 
del 28 de febrer de 2017 (BOPC 345, de 2 de març de 2017),

Resolc: 
1. Aprovar i fer pública la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, amb 

la indicació dels motius d’exclusió i dels aspirants exempts de fer la prova de conei-
xements de llengua catalana, corresponent a la convocatòria de concurs oposició de 
promoció interna per a proveir cinc places de l’escala general d’administrador o ad-
ministradora del Cos d’Administradors Parlamentaris del Parlament de Catalunya.

2. Els aspirants tenen un termini de deu dies hàbils a comptar de l’endemà de la 
publicació de la resolució en el BOPC per a formular les reclamacions que creguin 
pertinents davant la Direcció de Govern Interior - Departament de Recursos Hu-
mans, destinades a esmenar els errors que s’hagin pogut produir, o per a esmenar els 
defectes o adjuntar la documentació preceptiva que n’hagi motivat l’exclusió, d’acord 
amb el que disposa l’article 68 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del pro-
cediment administratiu comú de les administracions públiques.

En el cas que els aspirants no esmenin en aquest termini el defecte imputable 
a ells que n’hagi motivat l’exclusió, s’entendrà que desisteixen de participar en les 
proves selectives.

3. La publicació d’aquesta resolució en el Butlletí Oficial del Parlament de Cata-
lunya substitueix la notificació als interessats, de conformitat amb el que estableix 
l’article 45.1.b de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment admi-
nistratiu comú de les administracions públiques.

4. D’acord amb el que estableix la base 4.3 de la convocatòria, la Mesa del Par-
lament ha d’aprovar i fer pública la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos, 
amb la indicació dels aspirants exempts de fer la prova de coneixements de llengua 
catalana.

Contra aquesta resolució, les persones interessades poden interposar un recurs 
d’alçada davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes a comptar de l’ende-
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mà de la seva publicació, de conformitat amb el que estableix l’article 121 de la Llei 
de l’Estat 39/2015.

Barcelona, 23 de març de 2017
Begoña Benguría Calera, cap del Departament de Recursos Humans

Llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, amb la indicació dels 
aspirants exempts de fer la prova de coneixements de llengua catalana

Persones admeses

Cognoms i nom Prova de llengua catalana

Blas González, David Exempt

Boira Balaguer, Patrici Exempt

Campano Balletbò, Joaquim No exempt

Esteban Medina, Josep Exempt

Fernández Moreno, Jorge Exempt

Gavin Fontanals, Marc Exempt

Gil Solaz, Manuel Exempt

Herranz Pellejero, Miguel Angel Exempt

Ibarz de Aso, Gemma Exempta 

Requena Ruiz, Abraham Exempt

Vela Perez, Monica Exempta

Vilches Grau, Raquel Exempta
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