
BOPC 77
17 de maig de 2018

3.01.02. Proposicions de llei 7 

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 de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de 
la renda garantida de ciutadania
202-00010/12

PROPOSTA DE TRAMITACIÓ EN LECTURA ÚNICA DAVANT EL PLE

Sol·licitud: GP PSC-Units (reg. 3272).
D’acord amb l’article 138 del Reglament, a proposta de la Mesa, escoltada la Junta 
de Portaveus, es proposarà al Ple que la Proposició de llei de modificació de la Llei 
14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania sigui tramitada pel pro-
cediment de lectura única.
Acord: Mesa del Parlament, 15.05.2018.

Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de 
comerç, serveis i fires
202-00011/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 3426 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.05.2018

A la Mesa del Parlament
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu, Yolanda López Fernández, diputada del 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen 
els articles 111.b i 112 del Reglament del Parlament, presenten la proposició de llei 
següent: 

Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de 
comerç, serveis i fires 

Exposició de motius
La llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç serveis i fires incorpora en el seu article 

36.2 apartat «a» la limitació horària de l’activitat comercial fins a les 21:00 h, entre 
els mesos d’octubre i maig, i fins a les 22:00 h, entre els mesos de juny a setembre 
ambdós inclosos.

Aquesta mesura, encara insuficient, ha sigut un primer pas en l’esforç de l’admi-
nistració per aconseguir que la ciutadania visqui amb uns horaris més racionals i 
saludables i que Catalunya s’equipari amb els indicadors europeus.

L’adhesió del Govern de la Generalitat, juntament amb més de cent entitats ca-
talanes, al Pacte per a la Reforma Horària el compromet amb aquest objectiu també 
en l’àmbit del comerç.

En aquest sentit, l’Objectiu 2025 del Pacte per a la Reforma Horària en matèria 
comercial aposta per modificar els hàbits de consum de la ciutadania i de l’oferta co-
mercial situant la franja de consum majoritari fins a les 19:30 hores.

Aquest objectiu permetria seguir impulsant una nova cultura del temps. Una cul-
tura més eficient alhora que respectuosa amb els treballadors i treballadores del co-
merç i que contribueixi a una millor conciliació entre la vida personal i laboral. Una 
cultura que persegueix acostar-nos a les pautes de la majoria de països europeus on 
la finalització de la jornada es situa entre les cinc i les set de la tarda.
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Donat que l’avançament de la finalització de l’horari comercial no ha afectat al 
volum de l’activitat comercial durant els mesos d’octubre i maig i que, en canvi, ha 
comportat un avenç en l’objectiu de la reforma horària, el Grup Parlamentari Cata-
lunya en Comú - Podem proposa la modificació de l’article 36.2 apartat «a» per a 
fer-lo extensiu durant tot l’any.

Proposició de llei

Article primer 
Es modifica l’apartat «a» de l’article 36.2 de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de 

comerç serveis i fires que quedaria redactat de la següent manera: 
a) Els establiments comercials no poden romandre oberts ni portar a terme cap 

activitat de venda entre les 21.00 h i les 6.00 h.

Disposició final

Primera. Entrada en vigor
Aquesta Llei entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya.

Segona. Habilitació pressupostària.
Els 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, 8 de maig de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu; Yolanda López Fernández, diputada, 

GP CatECP

Proposició de llei electoral de Catalunya
202-00012/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 3493 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.05.2018

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, David Pérez Ibáñez, diputat del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 
111.b i 112 del Reglament del Parlament, presenten la proposició de llei següent: 

Exposició de motius
Des de l’any 1977, amb el restabliment de la democràcia espanyola i la recupera-

ció de les institucions catalanes d’autogovern, Catalunya ha progressat en la capaci-
tat d’autonomia política i capacitat legislativa. L’avenç en l’autogovern de Catalunya, 
un fet indiscutible, no ha inclòs mai, però, l’aprovació d’una llei electoral catalana. 
Aquest fet ha esdevingut una anomalia dins del marc autonòmic de l’Estat, al ser 
Catalunya l’única comunitat autònoma que no té una llei electoral pròpia i haver de 
fer servir la Llei Orgànica de Regim Electoral General.

En aquests període, ha quedat palès que la Llei Orgànica de Regim Electoral Ge-
neral, i la seva aplicació a les eleccions al Parlament de Catalunya, no s’ajusten a la 
realitat proporcional i representativa de Catalunya. Són prou conegudes, i han estat 
objecte d’anàlisi per aquest Parlament, les mancances i les desigualtats entre el vot 
dels ciutadans catalans en funció de la seva procedència que provoca l’aplicació de 
l’actual sistema electoral.


