
PLE
DOSSIER

Sessió 26, dimecres 30 de novembre de 2016

Primera part

ORDRE DEL D IA

1. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el 30 de novembre, a les 10.00 h).

2. Situació de compatibilitat d’un diputat. Tram. 234-00149/11. Comissió de l’Estatut 
dels Diputats. Debat i votació del dictamen de la Comissió (dictamen: BOPC 264, 15).

3. Projecte de llei de pròrroga del Pla Serra Húnter. Tram. 200-00013/11. Govern de la 
Generalitat. Proposta de tramitació en lectura única (text presentat: BOPC 201, 28).

4. Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als catalans i catalanes 
residents a l’estranger. Tram. 200-00017/11. Govern de la Generalitat. Debat de tota-
litat i votació de les esmenes a la totalitat (text presentat: BOPC 239, 58).

5. Projecte de llei d’universalització de l’assistència sanitària. Tram. 200-00018/11. 
Govern de la Generalitat. Debat de totalitat i votació de l’esmena a la totalitat (text 
presentat: BOPC 239, 67).

6. Proposició de llei de reducció de l’impost sobre la renda de les persones físiques 
a Catalunya. Tram. 202-00028/11. Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. 
Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat (text presentat: BOPC 133, 11).

7. Proposició de llei de modificació de la disposició addicional setena de la Llei 14/2010, 
dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència. Tram. 202-00041/11. Grup 
Parlamentari Socialista. Debat de totalitat (text presentat: BOPC 216, 25).

8. Proposta de resolució de creació d’una comissió específica d’estudi de l’emprene-
doria i els autònoms. Tram. 252-00003/11. Tots els grups parlamentaris. Debat i vota-
ció (text presentat: BOPC 161, 35).

9. Interpel·lació al Govern sobre la violència de gènere. Tram. 300-00100/11. Grup Par-
lamentari Socialista. Substanciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre els sistemes d’emergències. Tram. 300-00102/11. 
Grup Parlamentari Socialista. Substanciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques d’habitatge. Tram. 300-00103/11. Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

12. Interpel·lació al Govern sobre la política internacional de la República Catalana. 
Tram. 300-00101/11. Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent. Substanciació.

13. Interpel·lació al Govern sobre el cotxe elèctric. Tram. 300-00105/11. Grup Parla-
mentari de Junts pel Sí. Substanciació.

14. Interpel·lació al Govern sobre la manera d’aconseguir més equitat en la sanitat. 
Tram. 300-00104/11. Àngels Martínez Castells, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí 
que es Pot. Substanciació.

15. Interpel·lació al Govern sobre la inversió en les carreteres. Tram. 300-00106/11. 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.
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16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’espai català de comunicació 
audiovisual. Tram. 302-00089/11. Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popu-
lar - Crida Constituent. Debat i votació.

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre polítiques agràries, ramade-
res i forestals. Tram. 302-00084/11. Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. 
Debat i votació.

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les places residencials i de 
centre de dia. Tram. 302-00085/11. Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació.

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la planificació d’equipaments 
sanitaris. Tram. 302-00086/11. Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. 
Debat i votació.

20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’ocupació juvenil. Tram. 302-
00087/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.

21. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la transparència del Govern. 
Tram. 302-00088/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.
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Punt 1 | Substanciació

Relació de preguntes a respondre oralment en el Ple

SERAN SUBSTANCIADES EL DIA 30 DE NOVEMBRE DE 2016, A LES 10.00H

Preguntes al Govern
1. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els pressupostos de 

la Generalitat amb relació a la salut laboral. Tram. 310-00145/11. Marc Vidal i Pou, 
del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Substanciació.

2. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els danys causats per 
la fauna salvatge. Tram. 310-00142/11. Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamen-
tari de Junts pel Sí. Substanciació.

3. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els resultats de la 
darrera conferència sectorial d’ensenyament. Tram. 310-00143/11. Marta Rovira i 
Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Substanciació.

4. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les novetats de l’apli-
cació mòbil per a víctimes de la violència masclista. Tram. 310-00144/11. Marta Ro-
vira i Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Substanciació.

5. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la previsió d’inclou-
re les demandes de la comunitat educativa en els pressupostos de la Generalitat per 
al 2017. Tram. 310-00137/11. Mireia Boya e Busquet, del Grup Parlamentari de la 
Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Substanciació.

6. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els autònoms. Tram. 
310-00139/11. Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Subs-
tanciació.

7. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’acció exterior. Tram. 
310-00140/11. Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Subs-
tanciació.

8. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Cos d’Inspectors 
d’Ensenyament. Tram. 310-00141/11. Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.

9. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la pobresa energèti-
ca. Tram. 310-00138/11. Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista. 
Substanciació.

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

la situació política i social. Tram. 317-00093/11. Mireia Boya e Busquet, del Grup 
Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Substanciació.

11. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la 
situació política. Tram. 317-00094/11. Xavier García Albiol, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.

12. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre 
la situació política. Tram. 317-00097/11. Josep Lluís Franco Rabell, del Grup Parla-
mentari de Catalunya Sí que es Pot. Substanciació.

13. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre 
la situació política. Tram. 317-00095/11. Eva Granados Galiano, del Grup Parlamen-
tari Socialista. Substanciació.

14. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la 
situació política. Tram. 317-00092/11. Inés Arrimadas García, del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans. Substanciació.

15. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre 
els darrers esdeveniments polítics. Tram. 317-00096/11. Jordi Turull i Negre, del 
Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Substanciació.
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Lectura en el Ple

Declaració del Parlament de Catalunya amb motiu del Dia 
Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones
401-00016/11

Amb motiu del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les 
Dones, que se celebra el 25 de novembre, el Parlament de Catalunya vol manifestar 
una vegada més el rebuig a la violència masclista.

Al començament d’aquest segle, la notícia sobre els feminicidis de Ciudad Juárez 
feia la volta al món. La matança de dones en aquella urbs del nord de Mèxic no 
va passar inadvertida a Catalunya: associacions feministes, organitzacions socials i 
institucions de cooperació es van solidaritzar amb activistes de drets humans i fa-
miliars de víctimes que exigien justícia i denunciaven una barbàrie silenciada per 
l’Estat mexicà.

En aquell temps la paraula «feminicidi» era estranya i llunyana, aliena a una rea-
litat que es concebia com a pròpia dels països del sud. Van haver de passar anys per-
què canviéssim la mirada i la poséssim en la nostra realitat quotidiana. Aleshores, 
però, semblava que no era possible sincronitzar la utilització dels termes «violència 
de gènere» i «feminicidi».

Al principi d’aquesta dècada, ja va començar a introduir-se l’ús del terme «fe-
minicidi» en alguns sectors del moviment feminista. És important situar el moment 
en què un determinat subjecte polític s’apropia de termes que representen un canvi 
d’enfocament o de mentalitat social, ja que fer-ho dota de poder discursiu aquest 
subjecte polític i n’enforteix les reivindicacions.

La lluita contra els feminicidis ha anat acompanyada de reivindicacions d’acci-
ons globals que abordin el fenomen de les violències contra les dones en el marc de 
les societats patriarcals. «Ni una morta més» és el compromís que reclama la socie-
tat civil amb la lluita contra la violència masclista i en defensa dels drets de les do-
nes com a drets humans, i és el compromís que totes les institucions públiques han 
d’expressar i materialitzar.

És per això que el Parlament de Catalunya vol declarar que reconeix el terme 
«feminicidi» com a concepte aglutinador de les formes de violència de gènere que 
acaben en l’assassinat de dones i que continuarà posant èmfasi en les polítiques pú-
bliques i accions de conscienciació social dirigides a prevenir totes les violències 
de gènere.

Palau del Parlament, 30 de novembre de 2016
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Punt 2 | Debat i votació

Situació de compatibilitat o d’incompatibilitat d’un diputat
234-00149/11

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ DE L’ESTATUT DELS DIPUTATS

La Comissió de l’Estatut dels Diputats, en la sessió tinguda el dia 15 de novem-
bre de 2016, ha acordat d’establir el dictamen següent: 

Després d’examinar les dades declarades pel diputat Carles Riera Albert relati-
ves a les activitats professionals, laborals o empresarials que exerceix i als càrrecs 
públics que ocupa, en compliment de l’article 23.1.b del Reglament, la Comissió, 
tenint en compte la legislació aplicable en matèria d’incompatibilitats dels diputats, 
d’acord amb l’article 18.2 del Reglament, proposa al Ple la situació de compatibilitat 
del diputat Carles Riera Albert (tram. 234-00149/11).

Palau del Parlament, 15 de novembre de 2016
La secretària en funcions de la Comissió, Maria Senserrich i Guitart; el presi-

dent de la Comissió, Jorge Soler González
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Punt 3 | Proposta de tramitació en lectura única

Projecte de llei de pròrroga del Pla Serra Húnter
200-00013/11

TEXT QUE SE SOTMET A VOTACIÓ

Exposició de motius
En exercici de les competències estatutàriament reconegudes en matèria d’uni-

versitats, i d’acord amb la disposició final segona de la Llei 1/2003, del 19 de febrer, 
d’universitats de Catalunya, el model de personal docent i investigador de Catalu-
nya, fonamentat en les figures contractuals de la Llei 1/2003, s’ha desenvolupat mit-
jançant el Pla Serra Húnter, aprovat per l’Acord del Govern de la Generalitat de l’1 
d’agost de 2003 amb la finalitat de promoure a les universitats públiques les figures 
de catedràtic contractat i professor agregat.

En una segona etapa, d’acord amb la disposició addicional dissetena de la Llei 
5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació 
de l’impost sobre les estades en establiments turístics, i amb l’objectiu de fomentar a 
les universitats públiques la contractació de personal docent i investigador altament 
qualificat i amb mèrits homologables als dels estàndards internacionals, el Govern, 
en el marc del model de personal acadèmic que promou per reforçar la internacio-
nalització de les universitats públiques, aprova, mitjançant l’Acord de 3 de juliol de 
2012, el Pla Serra Húnter per al període 2012-2015 i en concreta les característiques.

Atès que el 31 de desembre de 2015 va finalitzar la vigència del pla, cal pror-
rogar-lo per a mantenir i consolidar el compromís del sistema universitari amb la 
captació i retenció de talent del professorat i potenciar la incorporació de personal 
docent i investigador a les universitats públiques mitjançant les figures contractuals 
que estableix la Llei 1/2003.

Aquesta llei s’estructura en un article únic, que estableix la pròrroga del Pla Ser-
ra Húnter fins a l’any 2030, amb efectes retroactius des de l’1 de gener de 2016, i 
dues disposicions finals. La primera disposició habilita el Govern per a determinar 
les característiques del pla i el conseller competent en matèria universitària per a 
formalitzar els convenis amb les universitats públiques, i la segona fixa la data en 
què el pla ha d’entrar en vigor.

Aquesta llei s’empara, sens perjudici de l’autonomia universitària, en les compe-
tències compartides de la Generalitat que estableixen els articles de l’Estatut d’auto-
nomia de Catalunya 172.2.e, relatiu a la regulació del règim del professorat docent 
i investigador contractat i funcionari, i 172.2.f, relatiu a l’avaluació i el garantiment 
de la qualitat i l’excel·lència de l’ensenyament universitari, i també del personal do-
cent i investigador.

Article únic. Pròrroga del Pla Serra Húnter
El Pla Serra Húnter, aprovat pel Govern l’1 d’agost de 2003 d’acord amb l’apar-

tat 3 de la disposició final segona de la Llei 1/2003, del 19 de febrer, d’universitats 
de Catalunya, i amb les adaptacions introduïdes a l’apartat 2 de la disposició addi-
cional dissetena de la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i 
administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics, 
es prorroga fins al 2030, amb efectes des de l’1 de gener de 2016.

Disposicions finals

Primera. Habilitació del Govern i del conseller competent en matèria 
universitària
1. S’autoritza el Govern per a concretar les característiques del pla i, si escau, 

adaptar-lo posteriorment.
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2. S’autoritza el conseller del departament competent en matèria universitària 
per a formalitzar amb les universitats públiques els convenis de col·laboració per a 
desenvolupar el pla.

Segona. Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya.

SOL·LICITUD DE TRAMITACIÓ EN LECTURA ÚNICA DAVANT EL PLE

Presentació: Govern de la Generalitat (reg. 34171).
D’acord amb l’article 135.1 del Reglament, s’admet a tràmit. La sol·licitud de trami-
tació en lectura única és en condicions d’ésser inclosa en l’ordre del dia d’una pro-
pera sessió.
Acord: Mesa del Parlament, 13.09.2016.
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Punt 4 | Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat

Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als 
catalans i catalanes residents a l’estranger
200-00017/11

TEXT PRESENTAT

Reg. 38328 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

El text del Projecte de llei ha estat publicat en el BOPC 239, pàgina 58, del 20 d’oc-
tubre de 2016.

ESMENES A LA TOTALITAT

Reg. 42170; 42934

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 42170)

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular 

de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 113 i següents del Regla-
ment del Parlament, presenta la següent esmena al Projecte de llei del procediment 
de votació electrònica per als catalans i catalanes residents a l’estranger (tram. 200-
00017/11).

Esmena 1
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
A la totalitat

De retorn al Govern.

Palau del Parlament, 15 de novembre de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu GP PPC

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 42934)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 113 i següents del Reglament del Parlament, pre-
senta la següent esmena al Projecte de llei del procediment de votació electrònica 
per als catalans i catalanes residents a l’estranger (tram. 200-00017/11).

Esmena 1
Grup Parlamentari de Ciutadans
A la totalitat

De retorn al Govern.

Palau del Parlament, 22 de novembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP C’s
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Punt 5 | Debat de totalitat i votació de l’esmena a la totalitat

Projecte de llei d’universalització de l’assistència sanitària
200-00018/11

TEXT PRESENTAT

Reg. 38374 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

El text del Projecte de llei ha estat publicat en el BOPC 239, pàgina 67, del 20 d’oc-
tubre de 2016.

ESMENA A LA TOTALITAT

Reg. 42171 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2016

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 42171)

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt del Grup Parlamentari del Partit Popu-

lar de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 113 i següents del Re-
glament del Parlament, presenta la següent esmena al Projecte de llei d’universalit-
zació de l’assistència sanitària (tram. 200-00018/11).

Esmena 1
A la totalitat
GP del Partit Popular de Catalunya

De retorn al Govern.

Palau del Parlament, 15 de novembre de 2016
Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt GP PPC
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Punt 6 | Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat

Proposició de llei de reducció de l’impost sobre la renda de les 
persones físiques a Catalunya
202-00028/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 27109 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

El text de la proposició de llei ha estat publicat en el BOPC 133, pàgina 11, del 19 
de maig de 2016.

ESMENES A LA TOTALITAT

Reg. 28677; 31520 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 28677)

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

es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 113 i següents del Reglament del 
Parlament, presenta la següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei de re-
ducció de l’impost sobre la renda de les persones físiques a Catalunya (tram. 202-
00028/11).

Esmena 1
Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 27 de maig de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu GP CSP

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 31520)

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

amb el que estableixen els articles 113 i següents del Reglament del Parlament, pre-
senta la següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei de reducció de l’impost 
sobre la renda de les persones físiques a Catalunya (tram. 202-00028/11).

Esmena 1
Grup Parlamentari de Junts pel Sí
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 29 de juny de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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Punt 7 | Debat de totalitat

Proposició de llei de modificació de la disposició addicional setena 
de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i 
l’adolescència
202-00041/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 36055 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.09.2016

El text de la Proposició de llei ha estat publicat en el BOPC 216, pàgina 25, del 22 
de setembre de 2016.
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Punt 8 | Debat i votació

Proposta de resolució de creació d’una comissió específica d’estudi 
de l’emprenedoria i els autònoms
252-00003/11

PRESENTACIÓ: GP JS, GP C’S, GP SOC, GP CSP, GP PPC, GP CUP-CC

Reg. 33190 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.07.2016

A la Mesa del Parlament
Els diputats sotasignats, d’acord amb el que estableixen els articles 47, 62 i con-

cordants del Reglament del Parlament, proposen la creació d’una comissió específi-
ca d’estudi de l’emprenedoria i les persones autònomes.

Proposta de creació d’una comissió específica d’estudi de 
l’emprenedoria i les persones autònomes

Exposició de motius
Catalunya te una llarga tradició i forta vocació emprenedora. No només pel que 

fa a les iniciatives empresarials, sinó també pel que fa a l’impuls d’iniciatives del 
conjunt de la societat a través de la societat civil que ens ha fet avançar com a país.

L’emprenedoria, en el sentit ampli del terme, forma part de la identitat pròpia de 
Catalunya.

Per garantir i mantenir l’estat del benestar i generar més llocs de treball, avui tan 
necessaris, cal fomentar l’economia i generar riquesa. En aquesta funció els empre-
nedors i els autònoms són actors claus.

Catalunya ha estat històricament terra d’emprenedors. Especialment les últimes 
dècades Catalunya s’ha configurat com un centre d’atracció de l’activitat econòmica 
i s’ha configurat com un dels territoris més dinàmics d’Europa.

Però tot i aquesta situació de dinamisme emprenedor, cal estudiar les seves for-
taleses i febleses amb l’objectiu de no només mantenir-lo sinó incrementar el seu 
potencial.

Gran part dels emprenedors són autònoms, un sector clau del nostre país. L’es-
tudi específic i avaluació d’aquest sector dins dels emprenedors amb l’objectiu de 
trobar propostes per consolidar-lo, impulsar-lo i millorar les seves condicions a Ca-
talunya, és necessari ates el seu important pes dins l’economia productiva.

Els autònoms representen el 20% de la població activa i tenen un pes molt im-
portant en l’economia productiva de Catalunya. Estan presents en tots els sectors 
de l’economia: la indústria, els serveis i l’agricultura, i molt especialment en noves 
activitats.

Els autònoms reuneixen característiques pròpies de l’emprenedor, entès com a 
empresa, i alhora elements assimilables al treball per compte aliena per la seva con-
figuració com a projecte personal lligat a una persona física.

Tot i els beneficis que els autònoms aporten a la societat, són uns dels col·lectius 
més desafavorits per les diverses normatives existents que els afecten.

Dificultats a l’hora d’iniciar l’activitat, en el seu desenvolupament i en els casos 
en que es fa necessari una segona oportunitat.

A aquests elements, cal afegir-hi, que són un dels col·lectius amb menys pro-
tecció social, destacant la discriminació que pateixen en la prestació de l’atur i les 
repercussions de les seves cotitzacions a les pensions. La mitjana de la pensió que 
cobren els autònoms a Catalunya és un 40% inferior a la pensió del règim general.

En els últims anys, especialment els de la crisi, diversos governs i administra-
cions han proposat mesures i aplicat millores per als emprenedors i autònoms en 
diversos àmbits. Però, especialment, pel que fa als autònoms encara queden molts 
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àmbits en els que calen reformes que millorin la seva situació legal, que garanteixin 
una protecció social justa i equiparable a la resta de treballadors, i mecanismes i 
plans que incentivin i ajudin la posada en marxa de projectes que facilitin les sego-
nes oportunitats, tan d’emprenedors com d’autònoms.

Per això es proposa una comissió d’estudi al Parlament de Catalunya que ana-
litzi amb profunditat l’emprenedoria i els autònoms, que faci propostes de millora 
normativa, de mesures d’impuls i el seu foment. Una comissió que analitzi de forma 
integral totes les seves problemàtiques, i proposi solucions com a resultat de l’anàlisi 
de les seves fortaleses i amenaces.

Normes d’organització i funcionament

Tipus de Comissió
Es proposa la creació d’una comissió específica per a l’estudi de l’emprenedoria i les 

persones autònomes, d’acord amb el que estableix l’article 62 del Reglament del Parla-
ment.

Composició
La comissió ha d’ésser integrada per dos membres de cada grup parlamentari.
La seva regulació es preveu d’acord amb les disposicions del Reglament del Par-

lament per a aquest tipus d’òrgan.
D’altra banda, també es preveu la possibilitat que hi assisteixin tècnics, especia-

listes i membres d’entitats.

Objecte
L’objecte de la Comissió és estudiar mesures i reformes que es poden impulsar, 

proposar canvis legislatius i polítiques per resoldre i millorar problemes que puguin 
tenir els emprenedors i autònoms i en concret els de Catalunya. Afavorir el màxim 
possible el desenvolupament i la tasca dels emprenedors i autònoms, com a motor 
econòmic de Catalunya.

Termini per a la realització dels treballs de la Comissió
La comissió específica per a l’estudi de l’emprenedoria i les persones autònomes 

tindrà la vigència d’un any des de la seva creació i posada en marxa.
La comissió podrà redactar un informe final que, si escau, serà aprovat, d’acord 

amb les previsions del Reglament del Parlament.

Palau del Parlament, 13 de juliol de 2016
Marta Rovira i Vergés, GP JS; Carlos Carrizosa Torres, GP C’s; Eva Granados 

Galiano, GP SOC; Joan Coscubiela Conesa, GP CSP; Josep Enric Millo i Rocher, 
GP PPC; Anna Gabriel i Sabaté, GP CUP-CC, portaveus
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Punt 16 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’espai català de 
comunicació audiovisual
302-00089/11

PRESENTACIÓ: GP CUP-CC

Reg. 41751 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Albert Botran i Pahissa, portaveu adjunt del 

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord 
amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten la següent 
moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre l’espai català de comunicació 
audiovisual (tram. 300-00098/11).

Moció
1. Insta el Govern de la Generalitat a organitzar un acte públic de reconeixement 

cap a totes les persones, col·lectius, entitats i institucions que des de 1983 han lluitat 
per a fer arribar les emissions de TV3 més enllà dels límits de la Catalunya estricta.

2. Constata la necessitat d’una major presència dels diferents territoris de parla 
catalana en la programació dels mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals. A tal efecte, insta el Govern de la Generalitat a donar suport al Consell 
de Govern de la CCMA per tal de: 

a. Restablir la corresponsalia de la Catalunya Nord.
b. Establir una desconnexió territorial per a Catalunya Nord, talment com les 

que ja existeixen per a les demarcacions de Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i 
l’Aran.

c. Augmentar la presència de les informacions relatives al País Valencià, les Illes 
Balears, Catalunya Nord, la Franja de Ponent, Andorra i l’Alguer.

d. Assumir el compromís, en el proper Mandat-Marc de la CCMA, d’incorporar 
més presència de la resta de territoris de parla catalana, amb exemples com els col-
laboradors dels programes d’opinió i d’entreteniment i les notícies i reportatges dels 
diferents programes de producció pròpia.

3. Constata la necessitat de reflectir amb més pes la realitat occitana i aranesa en 
els mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. A tal efecte, insta el 
Govern de la Generalitat a donar suport al Consell de Govern de la CCMA per tal 
de garantir que els seus canals ofereixen un mínim de 15 hores setmanals de pro-
gramació radiofònica i televisiva (distintament) en occità per a tot Catalunya, amb 
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una oferta variada de programació infantil, juvenil, d’entreteniment, d’actualitat i de 
notícies, fent especial èmfasi en la programació de continguts divulgatius per expli-
car la realitat aranesa –i en occità– a Catalunya. A més, caldrà garantir, d’acord amb 
l’article 19.1 de la Llei de l’Occità, la col·laboració amb els mitjans de comunicació 
en occità de fora de Catalunya.

4. Insta el Govern de la Generalitat a intensificar la coordinació i els compromi-
sos amb el govern del País Valencià per a garantir-hi les emissions de TV3 i Cata-
lunya Ràdio, sense necessitat que quedi subordinat en el temps a la reobertura de la 
Radio Televisió Valenciana. A aquest efecte, presentar un calendari concret. Així 
mateix, també insta el Govern a trobar-se amb els interlocutors de la societat civil 
del País Valencià que històricament s’han mobilitzat contra el tancament de les emi-
ssions de TV3 i Catalunya Ràdio i a favor del seu restabliment.

5. Insta el Govern de la Generalitat a fer les gestions necessàries per tal que les 
emissions de TV3 que arriben a les Illes Balears siguin les mateixes que TV3 a Cata-
lunya, i no TV3.cat. Així mateix, en un futur acord per fer arribar TV3 al País Va-
lencià, els continguts també haurien de ser els mateixos que emet TV3 a Catalunya.

6. Insta el Govern de la Generalitat a garantir que a Mallorca es pugui rebre Ca-
talunya Informació.

7. Insta el Govern de la Generalitat a garantir que les emissores de ràdio de la 
CCMA Catalunya Ràdio arriben a les comarques de Catalunya Nord.

8. Insta el Govern de la Generalitat a adaptar tècnicament el repetidor del Con-
flent per a que hi arribi la senyal dels canals de televisió de la CCMA.

9. Insta el Govern de la Generalitat a fer les gestions necessàries per renovar el 
conveni amb el Coprincipat d’Andorra per tal de restablir la senyal d’Andorra TV a 
les comarques que hi limiten.

10. Insta el Govern de la Generalitat a desenvolupar un projecte de Consell de 
l’Espai de Comunicació Audiovisual en Català per tal de poder-lo plantejar a la resta 
de governs dels territoris dels Països Catalans amb l’objectiu d’enfortir la coordina-
ció i les estratègies conjuntes de producció i programació de continguts.

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Albert Botran i Pahissa, portaveu adjunt, 

GP CUP-CC 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 43864, 43893 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 29.11.2016

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 43864)

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

Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre l’espai català de comunicació audiovisual (tram. 
302-00089/11).

Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació del punt 4

4. Insta el Govern de la Generalitat a intensificar la coordinació i els compromisos 
polítics i tècnics amb els organismes competents i governs respectius de tots els territo-
ris del Domini Lingüístic –Generalitat Valenciana, Govern d’Andorra, Govern d’Aragó 
per la Franja, l’Estat francès per la Catalunya del Nord i l’Estat italià per l’Alguer–, 
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per tal de garantir-hi les emissions totals dels mitjans CCMA i promoure la reciprocitat 
total dels mitjans públics de radiotelevisió en llengua catalana del conjunt del Domini 
Lingüístic. En aquest sentit, insta al Govern de la Generalitat a intensificar la coordi-
nació dels compromisos amb el govern del País Valencià per garantir-hi les emissions 
totals de TV3 i Catalunya Ràdio, sense necessitat que quedi subordinat en el temps a 
la reobertura de la Ràdio Televisió Valenciana. A aquest efecte, presentar un calenda-
ri concret. Així mateix, insta el Govern a trobar-se amb els interlocutors de la societat 
civil del País Valencià que històricament s’han mobilitzat contra el tancament de les 
emissions de TV3 i Catalunya Ràdio i a favor del seu restabliment.

Esmena 2
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió dels punts 6, 7, 8 i 9

Esmena 3
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un punt 11

11. Insta el Govern de la Generalitat, a través de la Secretaria d’Afers Exteriors, 
a fer les gestions pertinents per tal que la Comissió Europea i el Comissionat de 
Drets Humans del Consell d’Europa, respectivament, es posicionin davant les auto-
ritats espanyoles, franceses i italianes sobre la infracció dels drets lingüístics de més 
de 10 milions de ciutadans europeus reconeguts a la Directiva 2010/13/UE regula-
dora de la llibertat de circulació dels productes audiovisuals i a la Carta europea de 
les llengües regionals o minoritàries (CELRoM).

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Jéssica Albiach Satorres, diputada, GP CSP

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 43893)

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

amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’espai català de 
comunicació audiovisual (tram. 302-00089/11).

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

1. El Parlament de Catalunya insta la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals (CCMA) a organitzar un acte públic de reconeixement cap a totes les persones, 
col·lectius, entitats i institucions que des de 1983 han lluitat per a fer arribar les emi-
ssions de TV3 més enllà dels límits de la Catalunya estricta.

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

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a donar suport al 
Consell de Govern de la CCMA per tal de: 

Esmena 3
GP de Junts pel Sí
De modificació al punt 2a

a. Mantenir la corresponsalia de la Catalunya Nord.
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Esmena 4
GP de Junts pel Sí
D’addició al punt 2b

b. Analitzar en el marc legal d’aplicació i la viabilitat pressupostària d’establir 
una desconnexió territorial per a Catalunya Nord, talment com les que ja existeixen 
per a les demarcacions de Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i l’Aran.

Esmena 5
GP de Junts pel Sí
De supressió i addició al punt 3

3. El Parlament de Catalunya constata la necessitat de reflectir amb més pes la 
realitat occitana i aranesa en els mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals. A tal efecte, insta el Govern de la Generalitat a donar suport al Consell 
de Govern de la CCMA, als directors dels mitjans i als seus consellers professionals, 
en la seva capacitat de decisió, per tal de garantir que els seus canals ofereixen un 
mínim de 15 hores setmanals de programació radiofònica i televisiva (distintament) 
en occità per a tot Catalunya, amb una oferta variada de programació infantil, juve-
nil, d’entreteniment, d’actualitat i de notícies, fent especial èmfasi en la programació 
de continguts divulgatius per explicar la realitat aranesa –i en occità– a Catalunya. 
A més, caldrà garantir, d’acord amb l’article 19.1 de la Llei de l’Occità, la col·labora-
ció amb els mitjans de comunicació en occità de fora de Catalunya.

Esmena 6
GP de Junts pel Sí
De modificació i addició al punt 4

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a intensificar la 
coordinació i els compromisos amb el govern del País Valencià per a garantir-hi 
les emissions de TV3 i Catalunya Ràdio, mitjançant acord entre els dos governs. 
A aquest efecte, presentar un calendari concret acordat amb el Govern Valencià. 
Així mateix, també insta el Govern a trobar-se amb els interlocutors de la societat 
civil del País Valencià que històricament s’han mobilitzat contra el tancament de les 
emissions de TV3 i Catalunya Ràdio i a favor del seu restabliment.

Esmena 7
GP de Junts pel Sí
D’addició al punt 5

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a fer les gestions 
necessàries per tal que les emissions de TV3 que arriben a les Illes Balears siguin 
les mateixes que TV3 a Catalunya, i no TV3.cat. Així mateix, en un futur acord per 
fer arribar TV3 al País Valencià, els continguts també haurien de ser els mateixos 
que emet TV3 a Catalunya. En ambdós casos sempre i quan el règim legal dels drets 
de propietat i explotació ho permetin.

Esmena 8
GP de Junts pel Sí
De modificació dels punts 6, 7, 8 i 9 (refosa dels punts)

6. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a intensificar la 
coordinació i els compromisos polítics i tècnics amb els organismes competents i go-
verns respectius de tots els altres territoris del Domini Lingüístic (Govern d’Andor-
ra, Govern d’Aragó, Estat francès i Estat italià) per tal de promoure-hi les emissions 
dels mitjans de la CCMA, així com la reciprocitat dels mitjans públics de radiotele-
visió en llengua catalana del conjunt del Domini Lingüístic.

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2016.
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS 
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Punt 17 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre polítiques 
agràries, ramaderes i forestals
302-00084/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 41741, 41945 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

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

lamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·la-
ció al Govern sobre polítiques agràries, ramaderes i forestals (tram. 300-00095/11).

Moció

1. Sobre el pressupost del DARPA 
a) Augmentar el pressupost del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 

Alimentació perquè suposi un 1,6 % del total del Pressupost de la Generalitat, tal 
i com tenen altres comunitats autònomes de l’Estat i països veïns de la Unió Europea.

b) Incloure en la Llei de Pressupostos de 2017, una deducció autonòmica de 
l’IRPF relacionada amb les mesures d’agroambient i clima i d’agricultura ecològica, 
la de benestar animal en ramaderia ecològica, la d’inversions no productives en xar-
xa natura 2000 i zones de muntanya i la de compensació de les zones amb limita-
cions naturals i altres limitacions específiques, així com, per a les indemnitzacions 
per limitacions a l’activitat agrícola i ramadera en Xarxa natura 2000. Deducció que 
només tindrà en compte, amb l’objecte d’excloure la possibilitat de doble finança-
ment, la part no compensada dels costos addicionals i les pèrdues d’ingressos com 
a conseqüència de les obligacions, compromisos o limitacions específiques reflecti-
des i justificades en el Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya i el de les 
pràctiques contemplades en l’article 43 del Reglament (UE) 1307/2013.

c) Incloure en la Llei de Mesures Fiscals i Financeres del 2017 o mitjançant al-
tres instruments, mesures fiscals i econòmiques per promoure els acords de custo-
dia del territori a totes les associacions del tercer sector, amb finques agropecuàries 
i forestals.

d) Avançar en les mesures socioeconòmiques pertinents per tal que altres sectors 
usuaris del bosc, dels espais forestals, com el turístic o l’immobiliari, es corespon-
sabilitzin financerament en el manteniment de l’espai i la millora de les condicions 
de vida dels qui en tenen la cura i custòdia.

2. Sobre el Programa de Desenvolupament Rural 
a) Respectar i complir les prioritats, que es van establir en el Programa de 

Desenvolupament Rural període 2014-2020, tant en la programació com en l’execu-
ció anual a Catalunya següents: 

2.a.1) Primera instal·lació de joves agricultors (operació 06.01.01).
2.a.2) Millora de la competitivitat de les explotacions agràries (operació 04.01.01).
2.a.3) Mitigació del canvi climàtic en explotacions agràries (operació 04.01.02).
2.a.4) Diversificació agrària (operació 06.04.01).
2.a.5) Pagaments a zones amb limitacions naturals o altres limitacions específi-

ques (mesura 13).
2.a.6) Agroambient i clima (mesura 10).
2.a.7) Agricultura ecològica (mesura 11).
b) Presentar a la Comissió Europea, d’acord amb el procediment establert al re-

glament del l Fons Europeu Agrari de Desenvolupament Rural (FEADER), en la 
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primera ocasió que sigui possible, la modificació del Programa de Desenvolupament 
Rural de Catalunya 2014-2020 per adaptar-lo a les prioritats establertes.

3. Sobre la protecció i usos dels sols/espais agraris 
Presentar abans del juliol de 2017 un projecte de llei de protecció i usos del sol/

espais agraris, que estableixi la definició jurídica del terme sol/espai agrari, que de-
termini les finalitats d’ordenació d’aquests espais, per tal de poder-los preservar, or-
denar i gestionar, i que doti el sistema dels recursos econòmics i humans necessaris, 
tal i com recollia la Resolució 671/VIII sobre el Món agrari de 14 d’abril de 2010, 

a) Garantir l’existència d’una quantitat suficient de sòl agrícola de qualitat i, en 
conseqüència, racionalitzar l’ocupació del sòl per a altres usos, com ara l’ús indus-
trial o per a infraestructures.

b) Definir i aprovar els instruments d’intervenció en el territori més idonis per 
a protegir els espais d’interès agrari davant d’altres usos del sòl, amb la finalitat de 
garantir l’equilibri entre els usos agraris i els altres usos del territori, i aconseguir 
d’aquesta manera que l’impacte de les infraestructures i del sòl urbà, industrial i lo-
gístic sigui el menor possible en els espais d’alt valor agrari.

c) Incloure un estudi d’impacte agrari en tots els projectes de transformació de 
sòl no urbanitzable en sòl urbanitzable i/o urbà i en tots els projectes d’infraestruc-
tures de comunicació, regadius o de qualsevol tipus.

d) Promoure i executar actuacions d’atenuació de l’impacte agrari de les infra-
estructures.

e) Garantir que l’Institut Català del Sòl tingui en compte en les seves actuacions 
la necessitat de preservar el manteniment de sòl per a usos agraris.

f) Desenvolupar, en el marc del Pla territorial general de Catalunya, el Pla terri-
torial sectorial agrari.

4. Sobre l’accés a la terra 
a) Presentar abans de juliol de 2017 una proposta d’implementació d’un model 

català de Banc/Fons de Terres Agroecològic, amb l’objectiu primordial d’afavorir 
l’accés a la terra de nous pagesos i pageses que han assumit la multifuncionalitat de 
l’activitat agrària: amb vectors de producció i de conservació. Aquest Banc/Fons de 
Terres ha d’estar obert a la nova diversitat d’actors que incideixen en el món rural i, 
en concret, ha de preveure la participació del tercer sector com una de les opcions 
d’intervenció a favor d’un accés a la terra sota fórmules de custòdia agrària.

b) Establir un pla de suport a l’accés a la terra per part de joves d’origen urbà 
que contempli mesures en els àmbits de la formació ambiental, de les fórmules de 
tinença de la terra: Cessió, parceria, masoveria, custòdia del territori, i de l’estímul 
als mercats locals i a la venda de proximitat.

c) Afavorir l’accés a la terra per a qui no ve de tradició pagesa. Analitzar i im-
plementar un Pla Pilot basat en el model francès de Banc de Terres (SAFER) i les 
accions col·lectives de les organitzacions pageses d’aquell país, com per exemples 
les «Associations de Fonciers».

5. Sobre el Canvi de model per garantir la seguretat i la sobirania alimentària 
a) Desenvolupar com a projecte de govern la idea i plasmació de la sobirania ali-

mentària del nostre país a través de produccions ecològiques i/o de base tradicional; 
de qualitat i afavorint al màxim el comerç de proximitat i el consum del producte 
local.

b) Incentivar les produccions petites, familiars, que acompleixen tot el cicle pro-
ductiu i que alhora intenten aplicar un comerç de proximitat, i una venda directa 
entre persones productores i consumidores.

c) Adaptar els requeriments i normatives de la creació d’indústria alimentaria a 
les petites indústries agroalimentàries o obradors artesanals per facilitar la seva im-
plantació, establint criteris entorn el què és una producció artesana.
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d) Permetre la venda directa des de l’establiment del productor, seguint les 
exempcions que es practiquen tant a Itàlia com a França.

e) Introduir figures de fiscalitat ambiental, que incideixen directament sobre 
l’augment de la renda agrària, mitjançant sistemes de deduccions i exempcions per 
a les explotacions agrícoles i ramaderes que fan serveis ambientals i de conservació 
del medi i la biodiversitat.

f) Complir la Resolució 739/X sobre el mon agrari, en referència a la creació 
d’una subcomissió d’estudi dels transgènics, en el marc de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació, amb la participació de tots els sectors implicats 
per poder establir una Reglamentació o prohibició dels mateixos.

g) Oferir assessorament tècnic perquè es substitueixi la utilització del glifosat 
per altres mètodes no contaminants, que no danyin la salut ni el medi ambient, in-
cloent mètodes mecànics, tèrmics, o alternatius a la química que s’apliquen en la 
majoria dels països de la Unió Europea per a la gestió de les herbes adventícies.

6. Sobre el model ramader i la gestió de les dejeccions 
a) Instar al Govern de l’Estat a retirar l’Ordre Ministerial IET/1045/2014 de pa-

ràmetres retributius, tot elaborant un disseny de retribució a les plantes de tracta-
ment de purins que garanteixi la supervivència de les plantes imprescindibles pel 
tractament dels purins garantint l’adaptació del sector ramader i la reconversió a 
plantes de biogàs, que són més eficaces en la reducció d’emissions i en la internalit-
zació dels costos.

b) Presentar durant el primer període de sessions del 2017 un pla de treball per 
cercar les millors a mitjà i llarg termini amb tots els actors implicats per avançar en 
un canvi profund del model ramader que passi pel foment de la ramaderia extensiva 
i de la producció ecològica de qualitat, i per un pla gradual de reducció de la cabana 
porcina, especialment la dedicada exclusivament a l’engreix, així com la millora de 
les pràctiques alimentàries amb la finalitat de reduir els residus generats pel sector i 
l’evident impacte en les emissions i la contaminació dels aqüífers i de l’entorn.

c) Garantir que les possibles solucions tecnològiques que es puguin desenvolupar 
a curt termini per resoldre el problema de la gestió de les dejeccions ramaderes i en 
concret dels purins, no doni peu a augmentar la cabana porcina d’engreix, vetllant 
perquè el sector pugui fer el cicle complert què deixa més valor afegit i no té un cost 
tant alt amb externalitzacions ambientals.

d) Garantir que es porten a terme els controls necessaris per evitar els incompli-
ments en la legislació que regula la gestió dels purins i, en concret, vetllar perquè no 
s’apliquin als caps més purins dels permesos ni s’aboquin a rius i rieres. Dotar les 
administracions competents dels recursos necessaris per exercir aquests controls.

e) Presentar, abans de juliol de 2017, un pla d’actuació pel tractament i gestió dels 
purins per tal d’evitar problemes econòmics i de contaminació i fer-lo públic a la 
pàgina web del DARPA que inclogui: 

e.1) Racionalització de la cabana porcina a Catalunya, redistribució de granges 
per territori i limitació de cabana per granja (màxim de 2000 porcs).

e.2) Mesures de prevenció: qualitat del pinso, reducció del volum de purí i canvi 
en les dietes de la cabana porcina.

e.3) Mesures de compensació per emprenedors de granges de porc ecològic.
e.4) Mesures de compensació per emprenedors agrícoles que produeixin farratge 

ecològic.

7. Sobre l’ús eficient de l’aigua i la planificació dels regadius
a) Realitzar, en el termini d’un any, una auditoria economicofinancera (com re-

comana l’informe del CADS) de caràcter independent i participatiu que avaluï els 
costos que ha suposat la gestió de Regsega des de l’any 2003 a l’any 2016 del projec-
te de regadiu del Canal Segarra-Garrigues.
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b) Revisar els projectes en fase d’execució i redimensionament de l’obra i poten-
ciar la col·laboració amb corporacions d’usuaris locals i empreses de la zona afecta-
da, reduint també els costos energètics amb l’ús d’energies renovables.

c) Garantir que abans de continuar amb l’obra nova del Segarra Garrigues cal 
consolidar el que ja està instal·lat, per exemple la modernització dels sistema de reg 
del Canal d’Urgell que ara mateix resulta inviable econòmicament tot evitant que 
sigui Endesa la que controli els embassaments.

d) Garantir l’accés a l’aigua a través d’un preu assequible i segons hectàrea per a 
les petites explotacions familiars les quals amb l’actual preu es veuen en la impossi-
bilitat de competir amb les grans corporacions agroindustrials que fomenten l’espe-
culació del sòl agrari del CSG.

e) Fomentar només les concentracions parcel·làries que no suposen una afectació 
per a la biodiversitat i la pèrdua d’hàbitats, o que causin un increment de les plagues 
en els cultius, disminuint la qualitat de l’aigua i l’augment de la salinitat al tram baix 
del riu Ebre.

f) Revisar el pla de finançament a 20 anys amb un tipus d’interès anual equiva-
lent a l’euríbor més un diferencial que no s’ha actualitzat malgrat els canvis en l’exe-
cució del contracte així com en els nous valors de l’euríbor.

8. Sobre el foment de la gestió forestal sostenible i la valorització dels productes 
forestals

a) Valoritzar i fomentar un mercat de la fusta i derivats gradual que inclogui des 
de la fusta de qualitat per productes artístics, mobles, construcció d’alt valor afegit; 
un altre graó de menys exigència però amb possibilitats d’arribar a sectors mes ex-
tensos; un altre segment inferior de contraxapats, aglomerats i retalls per parquets i 
revestiments i en darrer lloc la biomassa.

b) Fomentar la ramaderia extensiva i les pastures de sotabosc (branques, fulles, 
bardisses i altres elements) com un mitjà més de gestió forestal i d’avenç cap a un 
model ramader més sostenible.

c) Limitar la utilització de la biomassa forestal, a la producció de calor, atenent 
criteris d’eficiència energètica i en conseqüència, només instal·lar calderes on es pu-
gui garantir un subministrament local i sostenible de biomassa al llarg del temps, 
considerant en la implantació de les instal·lacions l’energia consumida per a la seva 
obtenció i el conseqüent CO2 emès al llarg de tota la cadena des de la seva obtenció 
fins al seu consum final.

d) Revisar les compatibilitats què proposen les Directrius de compatibilitat dels 
usos dels terrenys forestals del Pla General de Política Forestal de Catalunya 2014-
2024 a partit de la legislació sobre la conservació i gestió del medi natural, i espe-
cialment els aprofitaments fusters i no fusters, la caça i la pesca,l ‘accés motoritzat 
generalitzat en boscos madurs i singulars, espais naturals protegits, boscos de ribera 
i espais d’interès connector.

e) Establir la col·laboració mitjançant els acords organitzatius i econòmics neces-
saris entre el DARPA, responsable de la gestió forestal i el Departament de Territori 
i Sostenibilitat, responsable dels espais naturals protegits, per garantir la correcta 
gestió forestals dels boscos dins dels mateixos.

9. Sobre la lluita contra el cargol poma 
a) Reconèixer la magnitud, abast i conseqüències devastadores per al sector ar-

rossaire en particular i per a l’ecosistema del Delta de l’Ebre de la plaga del cargol 
poma, revisant i avaluant les mesures realitzades en els darrers 10 anys per esbrinar 
les causes per les que no s’ha aconseguit eradicar la plaga.

b) Presentar un Pla d’erradicació de la plaga per a l’hemidelta esquerra a 5 anys 
amb el pressupost suficient plurianual i que combini les diferents mesures que s’han 
demostrat efectives: sectorització real i efectiva, combinació guarets, tractaments 
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saponines, inundació aigua de mar i descontaminació desguassos, neteja i ús exclu-
siu de maquinària per zones.

c) Posar els mecanismes necessaris per a eradicar les 80 ha afectades a l’hemi-
delta dret, prioritzant controls efectius de les mesures de prevenció i la vigilància per 
evitar que s’escampi la plaga.

10. Sobre la protecció i el benestar animal 
a) Desenvolupar nous mecanismes de control efectiu sobre els gossos de caça que 

augmentin els requeriments actuals per a la concessió de permisos.
b) Crear un cens de gossos de caça, en el qual cada caçador o grup de caçadors 

haurà d’inscriure els gossos i donar compte de les incidències que es produeixen, 
accidents durant el desenvolupament de l’activitat, malalties, fins la seva defunció 
per mort natural o certificada per veterinari.

c) Instar el Govern de l’estat a modificar el RD 137/1993 pel qual s’aprova el Re-
glament d’armes per tal que les denúncies i antecedents per maltractament animal 
siguin motiu per a la no concessió del permís i/o renovació de la llicència d’armes 

11. Sobre el Cos d’Agents Rurals 
a) Preveure la provisió dels llocs de comandament vacants del CAR del Priorat, 

el Baix Camp, la Ribera d’Ebre, el Baix Ebre i l’Àrea Regional del Pirineu que van 
quedar vacants pel compliment de la Resolució de data 6 d’abril de 2016, de l’ex-
pedient de revisió d’ofici per a la declaració de nul·litat de diversos nomenaments 
de lloc de comandament del Cos d’Agents Rurals en execució de la Sentència de 
la Sala Contenciosa Administrativa del TSJC recurs contenciós núm. 1004/2008 i 
va comportar el cessament de vuit caps d’àrea bàsica i d’un cap d’àrea regional. La 
manca d’aquests quadres suposa una minva en la qualitat del servei que es presta, 
i una menor capacitat d’organització, coordinació i comunicació de les funcions i 
tasques del Cos.

b) Establir durant els propers mesos, un protocol de coordinació entre el Cos de 
Bombers i el Cos d’Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya, que garanteixi que 
en els rescats i operatius de recerca i altres emergències en el medi natural, sempre 
que sigui necessari es compti amb els recursos humans i tècnics i el coneixement 
del territori que tenen els Agents Rurals. Així mateix, que millorin els procediments 
interns del Cos per tal que la resposta davant d’aquestes demandes, sigui la millor 
possible, homogènia arreu del territori i perdurable en el temps.

c) Garantir que en el pressupost de 2017, es pressuposten les 518 places que ja 
ho estaven en el darrer pressupost aprovat, tot i que actualment només s’han cobert 
unes 490 places i que s’estableixen els criteris de contractació en l’òrgan pertinent 
per poder contractar el personal interí que les cobreixi fins que s’ocupin definitiva-
ment.

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Hortènsia Grau Juan, diputada, GP CSP 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 43855, 43874, 43895 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 29.11.2016 

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 43855)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, 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 polítiques agràries, ramaderes i forestals (tram. 302-00084/11).
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Esmena 1
GP Socialista
D’addició al punt 1 

e) Realitzar les modificacions administratives i econòmiques necessàries per tal 
de pagar el 48% dels diners pendents en concepte d’Indemnitzacions Compensatò-
ries de Muntanya del 2014.

f) Garantir que no s’apliqui el cànon de l’aigua a les explotacions ramaderes de 
Catalunya per tal de no demanar més sacrificis al sector ramader català que des de 
l’any 2001 ha vist reduir la seva capacitat tributària que, en termes de renda agrà-
ria, es concreta en una caiguda del 40%.

g) Assegurar des del Govern de la Generalitat que es reservin els recursos sufi-
cients per a garantir el sistema vigent d’assegurances agràries per a la part corres-
ponent a la Generalitat de Catalunya. Al mateix temps, reclamar al Govern de l’Es-
tat que no retalli la seva aportació.

h) Preveure els recursos suficients per a crear una línia de crèdits sense interes-
sos per a finançar la compra de xarxes antipedra per part dels agricultors catalans 
i impulsar una línia de subvencions a fons perdut per finançar-ne la compra i la 
instal·lació.

i) Augmentar els recursos suficients per desplegar el Pla de Camins i el Pla de 
Regadius, amb els recursos necessaris, per tal de millorar les infraestructures bàsi-
ques del món agrari.

j) Impulsar la cobertura total de les Tecnologies de la Informació i la Comu-
nicació (TIC) arreu del territori per tal que el món agrícola i rural pugui guanyar 
competitivitat. Així com, un calendari i recursos econòmics necessaris per tirar-ho 
endavant.

k) Treballar per millorar la simplificació administrativa i donar facilitats en la 
gestió dels ajuts, subvencions i controls al sector agrícola i ramader.

Esmena 2
GP Socialista
D’addició al punt 4

d) Preveure els recursos suficients per impulsar programes específics per a joves 
i dones per assegurar la igualtat d’oportunitats al món rural.

e) Garantir els recursos necessaris per donar suport als petits agricultors, rama-
ders i empreses del sector per tal de millorar la seva competitivitat, amb les eines i 
recursos necessaris per a fer-ho possible.

Esmena 3
GP Socialista
D’addició al punt 5

h) Establir les mesures econòmiques i jurídiques necessàries per evitar que els 
productors del país hagin de vendre els seus productes per sota el preu de cost. Es-
tablint preus de referencia, per sota del qual està prohibida la seva venta al ser con-
trària a les normes de mercat i de lliure competència.

Esmena 4
GP Socialista
D’addició al punt 6

f) Preveure els recursos suficients per un correcte tractament i gestió dels purins 
per tal d’evitar problemes econòmics a les explotacions i de contaminació del medi 
ambient. Al mateix temps, aprovar el Decret de dejeccions ramaderes durant el pri-
mer trimestre del 2017.
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Esmena 5
GP Socialista
D’addició al punt 7

g) Recuperar la dotació econòmica per a la millora de regadius i eficiència del 
reg que hi havia al pressupost de la Generalitat del 2010.

h) Garantir la posada en funcionament definitiva del Canal Segarra Garrigues 
establint les millor condicions econòmiques perquè els agricultors puguin accedir a 
la xarxa de reg.

Esmena 6
GP Socialista
D’addició al punt 10

d) Aprovar la nova Llei de Caça de Catalunya durant el primer trimestre del 
2017.

e) Controlar la sobrepoblació de fauna salvatge, amb els recursos necessaris, i 
establir compensacions per a compensar els danys en cultius i bestiar. Agilitzar els 
informes i pagaments pendents del Departament pels danys provocats per la fauna 
salvatge.

f) Recuperar les dotacions econòmiques necessàries per tal de convocar noves 
subvencions de Plans de Millora per a les explotacions, amb l’objectiu de millorar 
la competitivitat i el benestar animal de les mateixes.

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP SOC

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 43874)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat 

del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del 
Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre polítiques agràries, ramaderes i forestals (tram. 
302-00084/11).

Esmena 1
GP de Ciutadans
De supressió i addició

1. Sobre el pressupost del DARPA 
[...]
d) Avançar en les mesures socioeconòmiques pertinents per tal que altres sectors 

usuaris del medi natural, bosc, dels i espais forestals, com el turístic o l’immobiliari, 
es coresponsabilitzin financerament en el manteniment de l’espai i la millora de les 
condicions de vida dels qui en tenen la cura i custòdia.

Esmena 2
GP de Ciutadans
De supressió

3. Sobre la protecció i usos dels sols/ espais agraris 
Presentar abans del juliol de 2017 un projecte de llei de protecció i usos del sol/

espais agraris, que estableixi la definició jurídica del terme sol/ espai agrari, que de-
termini les finalitats d’ordenació d’aquests espais, per tal de poder-los preservar, or-
denar i gestionar, i que doti el sistema dels recursos econòmics i humans necessaris, 
tal i com recollia la Resolució 671/VIII sobre el Món agrari de 14 d’abril de 2010, 
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Esmena 3
GP de Ciutadans
De supressió i addició 

4. Sobre l’accés a la terra 
a) Presentar abans de juliol de 2017 una proposta d’implementació d’un model 

català de Banc/Fons de Terres d’ús agrari i Agroecològic, amb l’objectiu primordial 
d’afavorir l’accés a la terra de nous pagesos i pageses que han assumit la multifun-
cionalitat de l’activitat agrària: amb vectors de producció i de conservació. Aquest 
Banc/Fons de Terres ha d’estar obert a la nova diversitat d’actors que incideixen en 
el món rural i, en concret, ha de preveure la participació del tercer sector com una 
de les opcions d’intervenció a favor d’un accés a la terra sota fórmules de custòdia 
agrària.

b) Establir un pla de suport a l’accés a la terra per part de joves d’origen urbà 
incloent-hi a qui no ve de tradició pagesa o del món rural que contempli mesures 
en els àmbits de la formació ambiental, de les fórmules de tinença de la terra: Ces-
sió, parceria, masoveria, custòdia del territori, i de l’estímul als mercats locals i a la 
venda de proximitat.

c) Afavorir l’accés a la terra per a qui no ve de tradició pagesa. Analitzar i im-
plementar un Pla Pilot basat en el model francès de Banc de Terres (SAFER) i les 
accions col·lectives de les organitzacions pageses d’aquell país, com per exemples 
les «Associations de Fonciers».

Esmena 4
GP de Ciutadans
De supressió i addició

5. Sobre el Canvi de model per garantir la seguretat i la sobirania alimentària 
a) Desenvolupar com a projecte de govern la idea i plasmació de la sobirania ali-

mentària del nostre país a través la promoció de les produccions ecològiques i/o de 
base tradicional; de qualitat i afavorint al màxim el comerç de proximitat i el con-
sum del producte local.

b) Incentivar les produccions petites, familiars, que acompleixen tot el cicle pro-
ductiu i que alhora intenten aplicar un comerç de proximitat, i una venda directa 
entre persones productores i consumidores.

f)[..] per poder establir una Reglamentació o prohibició eliminació dels mateixos.

Esmena 5
GP de Ciutadans
De supressió i addició 

6. Sobre el model ramader i la gestió de les dejeccions 
a) Instar al Govern de l’Estat a retirar modificar l’Ordre Ministerial IET/1045/2014 

de paràmetres retributius, tot elaborant un disseny de retribució a les plantes de trac-
tament de purins que garanteixi la supervivència de les plantes imprescindibles pel 
tractament dels purins garantint l’adaptació del sector ramader i la reconversió a 
plantes de biogàs, que són més eficaces en la reducció d’emissions i en la internalit-
zació dels costos.

b) Presentar durant el primer període de sessions del 2017 un pla de treball per 
cercar les millors propostes tècniques a mitjà i llarg termini amb tots els actors im-
plicats per avançar en un canvi profund del model ramader que passi pel foment de 
la ramaderia extensiva i de la producció ecològica de qualitat, i per un pla gradual 
de reducció d’optimització de la cabana porcina, especialment la dedicada exclusi-
vament a l’engreix, així com la millora de les pràctiques alimentàries amb la finali-
tat de reduir els residus generats pel sector i l’evident impacte en les emissions i la 
contaminació dels aqüífers i de l’entorn.
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c) Garantir que les possibles solucions tecnològiques que es puguin desenvolupar 
a curt termini per resoldre el problema de la gestió de les dejeccions ramaderes i en 
concret dels purins, no doni peu a augmentar la cabana porcina d’engreix, vetllant 
perquè el sector pugui fer el cicle complert què deixa més valor afegit i no té un cost 
tant alt amb externalitzacions ambientals s’adrecin a millorar la qualitat ambiental 
pel que fa als nivells de nitrats i altres contaminants al sòl i als aqüífers.

e.1) Racionalització de la cabana porcina a Catalunya, redistribució de granges 
per territori i limitació de cabana per granja (màxim de 2000 porcs), tenint en comp-
te la distribució geogràfica actual i la de les possibles noves instal·lacions.

Esmena 6
GP de Ciutadans
De supressió i addició 

7. Sobre l’ús eficient de l’aigua i la planificació dels regadius
c) Garantir que abans de continuar amb l’obra nova del Segarra Garrigues cal 

consolidar el que ja està instal·lat, per exemple la modernització dels sistema de reg 
del Canal d’Urgell que ara mateix resulta inviable econòmicament tot evitant que 
sigui Endesa la que controli els embassaments.

e) Fomentar només les concentracions parcel·làries que no suposen una afectació 
per a tenint en compte minimitzar l’efecte negatiu sobre la biodiversitat i la pèrdua 
d’hàbitats, o i que no causin un increment de les plagues en els cultius, disminuint la 
qualitat de l’aigua i l’augment de la salinitat al tram baix del riu Ebre.

f) Revisar el pla de finançament a 20 anys amb un tipus d’interès anual equi-
valent a l’euríbor més un diferencial que no s’ha actualitzat malgrat els canvis en 
l’execució del contracte així com en els nous valors de l’euríbor. per tal de facilitar 
l’adhesió de nous regants.

Esmena 7
GP de Ciutadans
D’addició

8. Sobre el foment de la gestió forestal sostenible i la valorització dels productes 
forestals

e) Establir la col·laboració mitjançant els acords organitzatius i econòmics neces-
saris entre el DARPA, responsable de la gestió forestal i el Departament de Territori 
i Sostenibilitat, responsable dels espais naturals protegits, per garantir la correcta 
gestió forestals dels boscos dins dels mateixos, tenint en compte els plans de gestió 
dels espais naturals protegits.

Esmena 8
GP de Ciutadans
D’addició

11. Sobre el Cos d’Agents Rurals 
b) Establir durant els propers mesos, tal i com es va aprovar a la Moció 35/XI del 

Parlament, un protocol de coordinació entre el Cos de Bombers i el Cos d’Agents 
Rurals de la Generalitat de Catalunya, que garanteixi que en els rescats i operatius 
de recerca i altres emergències en el medi natural, sempre que sigui necessari es 
compti amb els recursos humans i tècnics i el coneixement del territori que tenen 
els Agents Rurals. Així mateix, que millorin els procediments interns del Cos per 
tal que la resposta davant d’aquestes demandes, sigui la millor possible, homogènia 
arreu del territori i perdurable en el temps.

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Francisco Javier Domínguez Serrano, dipu-

tat, GP C’s
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 43895)

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 polítiques agrà-
ries, ramaderes i forestals (tram. 302-00084/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
De supressió del punt 1a

1. Sobre el pressupost del DARPA 
a) Augmentar el pressupost del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 

Alimentació perquè suposi un 1,6 % del total del Pressupost de la Generalitat, tal i 
com tenen altres comunitats autònomes de l’Estat i països veïns de la Unió Europea.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 1d

Avançar en les mesures socioeconòmiques pertinents per tal que altres sectors 
usuaris del bosc, dels espais forestals, com el turístic o l’immobiliari, entre altres, 
es coresponsabilitzin financerament en el manteniment de l’espai i la millora de les 
condicions de vida dels qui els gestiona, en tenen la cura i custòdia. 

Esmena 3
GP de Junts pel Sí
De supressió del punt 2b

b) Presentar a la Comissió Europea, d’acord amb el procediment establert al re-
glament del l Fons Europeu Agrari de Desenvolupament Rural (FEADER), en la 
primera ocasió que sigui possible, la modificació del Programa de Desenvolupament 
Rural de Catalunya 2014-2020 per adaptar-lo a les prioritats establertes.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 3b

Definir i aprovar els criteris i indicadors que permetin concretar diferents meca-
nismes els instruments d’intervenció en el territori més idonis per a protegir els es-
pais d’interès agrari davant d’altres usos del sòl, amb la finalitat de garantir l’equili-
bri entre els usos agraris i els altres usos del territori, i aconseguir d’aquesta manera 
que l’impacte de les infraestructures i del sòl urbà, industrial i logístic sigui el menor 
possible en els espais d’alt valor agrari. 

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

Incloure un estudi d’impacte agrari en tots els projectes de transformació de sòl 
no urbanitzable en sòl urbanitzable i/o urbà i en tots els projectes d’infraestructures 
de comunicació, regadius o de qualsevol tipus en espais agraris.



PlE 26
30 de novembre de 2016

15 Dossier

Esmena 6
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 3e

Garantir que l’Institut Català del Sòl tingui en compte en les seves actuacions la 
necessitat de preservar el manteniment de sòl per a usos agraris d’acord amb el que 
estableixi la futura llei d’espais agraris.

Esmena 7
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 3f

Desenvolupar, en el marc del Pla territorial general de Catalunya, el Pla terri-
torial sectorial agrari d’acord amb el que estableixi la futura llei d’espais agraris.

Esmena 8
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 4a

“Presentar en el marc de la futura llei d’espais agraris una proposta de model 
català de banc o borsa de terres basat en la intermediació de l’administració amb 
la finalitat de coordinar i posar en contacte l’oferta i la demanda per contribuir a la 
correcta gestió dels espais agraris i el relleu generacional del sector.”

Esmena 9
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 4b

Continuar afavorint l’accés a la terra a tots els joves que tinguin interès en incor-
porar-se sense distincions per raó d’origen, a través de l’itinerari formatiu que apro-
fundeix en les bones pràctiques agràries, sostenibles i respectuoses amb el medi, en 
l’economia de l’explotació i el les diferents formes de tinença de la terra establertes 
a la Llei 1/2008, de 20 de febrer, de Contractes de Conreu (DOGC 216 de 20 de fe-
brer de 2008.

Esmena 10
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 5a

Seguir desenvolupant com a projecte de país una política agroalimentària que 
reforci l’objectiu de sobirania alimentària entesa com el dret que te qualsevol poble 
a decidir les seves pròpies polítiques agroalimentàries amb la finalitat d’assolir el 
màxim nivell de seguretat alimentària possible. Això implica mantenir el suport a 
una producció alimentaria en base a criteris sostenibles i respectuosos amb el medi 
ambient i obtinguda a partir de bones pràctiques agràries; afavorint la qualitat, el 
comerç de proximitat i el consum del producte local.

Esmena 11
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 5b

Incentivar les explotacions agràries, petites i mitjanes, familiars, amb un model 
de negoci que té en compte tot el cicle productiu i que alhora desenvolupa un comerç 
de proximitat, amb una venda directa i de circuit curt entre persones productores i 
consumidores. 
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Esmena 12
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 5c

Seguir adaptant els requeriments i normatives de la creació d’indústria ali-men-
taria a les petites indústries agroalimentàries o obradors artesanals per facilitar la 
seva implantació, establint criteris entorn el què és una producció artesana garan-
tint la seguretat alimentària. 

Esmena 13
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 5d

Continuar afavorint la venda directa des de l’establiment del productor, im-pul-
sant les eines ja establertes com ara el segell de venda de proximitat (venda directa) 
i el segell de venda de circuit curt (venda a través d’un sol intermediari), i seguir 
adaptant quan sigui possible la normativa sanitària. 

Esmena 14
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 5f

Reactivar els treballs que, d’acord amb la Resolució 739/X, sobre el món agrari, 
se li encarreguen a subcomissió d’estudi de transgènics, en el marc de la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, amb la participació de tots els sec-
tors implicats i l’objectiu d’aportar els elements necessaris al debat que ha de servir 
per a la reglamentació d’allò relacionat amb els OGM a Catalunya.

Esmena 15
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 5g

Oferir Afavorir la recerca i l’assessorament tècnic perquè es substitueixi la uti-
lització del glifosat per altres mètodes no contaminants, que no danyin la salut ni el 
medi ambient, incloent mètodes mecànics, tèrmics, o alternatius a la química que 
s’apliquen en la majoria dels països de la Unió Europea per a la gestió de les herbes 
adventícies.

Esmena 16
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 6a

Instar al Govern de l’Estat a adequar, d’acord amb la Sentència del Tribunal Su-
prem, l’Ordre Ministerial IET/1045/2014 de paràmetres retributius, tot elaborant un 
disseny de retribució a les plantes de tractament de purins que garanteixi la supervi-
vència de les plantes imprescindibles pel tractament dels purins, promovent l’adap-
tació del sector ramader i la reconversió d’aquelles plantes al marc agrari afavorint 
entre altres possibles tecnologies les plantes de biogàs, que són més eficaces en la 
reducció d’emissions i en la internalització dels costos, de manera que s’afavoreixi 
l’economia circular del sector agrari.

Esmena 17
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 6b

Presentar durant el primer període de sessions de 2017 una proposta en la que, 
contemplant la participació de tots els agents implicats, s’enceti un debat en profun-
ditat en relació al model actual de producció ramadera a Catalunya i se’n proposin 
millores i oportunitats de desenvolupament; com fomentar la ramaderia extensiva 
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i l’ecològica, millorar la qualitat de la producció càrnica catalana, potenciar i es-
tendre la millora de l’alimentació animal amb la finalitat de reduir les dejeccions 
ramaderes, entre altres. 

Esmena 18
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 6c

Garantir que les solucions tecnològiques que es puguin desenvolupar a curt ter-
mini per a la gestió de les dejeccions ramaderes i, en concret, dels purins, garan-
teixin la continuïtat del sistema productiu des d’un punt de vista mediambiental i 
s’ajustin en tot moment als llindars màxims que estableix la normativa.

Esmena 19
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 6d

Garantir que es porten a terme els controls necessaris per evitar els incompli-
ments en la legislació que regula la gestió de dejeccions i la fertilització dels purins 
i, en concret, vetllar perquè no s’apliquin als caps camps més purins dels permesos 
ni s’aboquin a rius i rieres. Dotar les administracions competents dels recursos ne-
cessaris per exercir aquests controls.

Esmena 20
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 6e3

Mesures de foment per emprenedors de granges de porc ecològic.

Esmena 21
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 6e4

Mesures de foment per emprenedors agrícoles que produeixin farratge ecològic.

Esmena 22
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 7a

7. Sobre l’ús eficient de l’aigua i la planificació dels regadius Continuar realitzant 
anualment la revisió del pla econòmic i financer Realitzar, en el termini d’un any, 
una auditoria economicofinancera (com recomana l’informe del CADS) de caràcter 
independent i participatiu que avaluï els costos que ha suposat la gestió de Regsega 
des de l’any 2003 a l’any 2016 del projecte de regadiu del Canal Segarra-Garrigues.

Esmena 23
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 7b

En el marc d’execució dels projectes continuar buscant la col·laboració amb cor-
poracions d’usuaris locals i empreses de la zona per impulsar el regadiu més eficient 
i modern i les produccions de proximitat, tant pel consum com per la transformació, 
impulsant, on sigui possible, l’ús d’energies renovables i aplicant mesures per la re-
ducció dels costos energètics amb l’objectiu final d’assolir la viabilitat de les explo-
tacions que s’incorporen al regadiu modernitzat. 
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Esmena 24
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 7c

Fomentar juntament amb el desenvolupament de nous regadius com el Segar-
ra-Garrigues, la consolidació i la modernització dels regadius existents, com per 
exemple el canal d’Urgell, dins del marc d’una política de gestió del regadiu basada 
en els criteris d’eficiència i sostenibilitat en la utilització de l’aigua, amb l’objectiu 
d’assegurar les dotacions d’aigua necessàries per garantir la producció d’aliments i 
la gestió sostenible del medi.

Esmena 25
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 8a

Valoritzar i fomentar un mercat de la fusta i derivats gradual que inclogui des 
de la fusta de qualitat per productes artístics, mobles, construcció d’alt valor afegit; 
un altre graó de menys exigència però amb possibilitats d’arribar a sectors mes ex-
tensos; un altre segment inferior de contraxapats, aglomerats i retalls per parquets 
i revestiments i en darrer lloc la biomassa, incrementant així la cadena de valor de 
tot el producte forestal. Alhora, fomentar la marca de garantia de comercialització 
de productes forestals de Catalunya.

Esmena 26
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 8b

Fomentar la ramaderia extensiva i les pastures de sotabosc (branques, fulles, 
bardisses i altres elements) com un mitjà més de gestió forestal i d’avenç cap a un 
model ramader més sostenible, tal com s’ha iniciat a la línia d’ajuts de Gestió Fo-
restal Sostenible de 2016.

Esmena 27
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 8c

Fomentar la utilització de la biomassa forestal, a la producció de calor atenent 
criteris d’eficiència energètica i en conseqüència, prioritzar instal·lar calderes on es 
pugui garantir un subministrament local i sostenible de biomassa al llarg del temps. 
Fer el seguiment de l’estratègia per promoure els aprofitaments energètics de la bio-
massa forestal i agrícola aprovada el 2014.

Esmena 28
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 8d

Fer seguiment de les compatibilitats què proposen les Directrius de compatibili-
tat dels usos dels terrenys forestals del Pla General de Política Forestal de Catalu-
nya 2014-2024 a partir de la legislació sobre la conservació i gestió del medi natu-
ral, i especialment els aprofitaments fusters i no fusters, la caça i la pesca, l’accés 
motoritzat generalitzat en boscos madurs i singulars, espais naturals protegits, bos-
cos de ribera i espais d’interès connector.

Esmena 29
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 8e

Establir la col·laboració mitjançant els acords organitzatius i econòmics neces-
saris entre el DARP, responsable de la gestió forestal i el Departament de Territori 
i Sostenibilitat, responsable dels espais naturals protegits, per garantir la correcta 
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gestió forestals dels boscos dins dels mateixos, atenent a la promoció d’aprofita-
ments de gestió forestal sostenibles dins els espais naturals de manera respectuosa 
amb el medi i que permetin el desenvolupament territorial d’aquests espais i entorns.

Esmena 30
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 9a

Davant de la constatació que la plaga del cargol poma (Pomacea sp.) té un efec-
te molt perjudicial per al sector productor d’arròs i per a la biodiversitat del con-
junt del Delta de l’Ebre, cal continuar amb la revisió i avaluació periòdiques de les 
mesures realitzades en els darrers anys en el marc dels plans d’eradicació i control 
del cargol poma, així com en la determinació de les causes per les quals algunes 
d’aquestes mesures esdevenen poc efectives i en el disseny i execució de noves me-
sures.

Esmena 31
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 9b

Presentar anualment el corresponent Pla d’eradicació de la plaga per a l’hemi-
delta esquerra i l’hemidelta dret que contempli les mesures a portar a terme en l’ho-
ritzó de l’any 2020 i que en tot cas mantingui com a prioritàries, quan se’n consideri 
necessària la seva aplicació, totes les mesures que s’han demostrat o es demostrin 
més efectives.

Esmena 32
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 9c

Continuar posant Posar els mecanismes necessaris per a eradicar les 80 ha afec-
tades a l’hemidelta dret, prioritzant controls efectius de les mesures de prevenció i 
la vigilància per evitar que s’escampi la plaga. 

Esmena 33
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 11b

Establir durant els propers mesos, un protocol de coordinació entre el Cos de 
Bombers i altres cossos de la Generalitat el Cos d’Agents Rurals i altres cossos de la 
Generalitat de Catalunya, que garanteixi que en els rescats i operatius de recerca i 
altres emergències en el medi natural, sempre que sigui necessari es compti amb els 
recursos humans i tècnics i el coneixement del territori que tenen els Agents Rurals. 
Així mateix, que millorin els procediments interns del Cos per tal que la resposta 
davant d’aquestes demandes, sigui la millor possible, homogènia arreu del territori 
i perdurable en el temps. 

Esmena 34
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 11c

Garantir que en el pressupost de 2017, es pressuposten totes les places les 518 
places que ja ho estaven en el darrer pressupost aprovat, tot i que actualment només 
s’han cobert unes 490 places i que s’impulsi s’estableixen els criteris de la contrac-
tació en l’òrgan pertinent per poder contractar el personal interí que les cobreixi fins 
que s’ocupin definitivament. 

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS 
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Punt 18 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les places 
residencials i de centre de dia
302-00085/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 41745 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

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 la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre 
les places residencials i de centre de dia (tram. 300-00094/11).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Garantir, d’acord amb la Llei de l’Estat 39/2006, del 14 de desembre, de pro-

moció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, i 
la Llei 12/2007, de l’11 d’octubre, de serveis socials, a data 31 de gener de 2018, l’ac-
cés a les prestacions econòmiques vinculades al servei d’atenció residencial (PEVS) 
segons els criteris de l’Ordre ASC/443/2007 que determinen l’import de les pres-
tacions econòmiques del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència 
(SAAD), per tal de recuperar la seva universalitat i els terminis de gestió previstos 
a la Llei.

2. Establir, en el Projecte de Llei de Pressupostos de la Generalitat per a l’any 
2017, la partida pressupostària suficient per recuperar la universalitat de les Presta-
cions Vinculades a Residència.

3. Aplicar de manera efectiva, en un termini de tres mesos, els programes in-
dividuals d’atenció (PIA) de residència i centre de dia per a persones amb grau de 
dependència II i III que tenen adjudicades places de residència o centre de dia públi-
ques, així com per aquelles persones que tenen reconegudes prestacions vinculades 
a residència.

4. Dur a terme, en el termini de tres mesos, un estudi del sistema de revisions i 
qualificacions de grau de dependència, que redueixi el temps d’espera de les revisi-
ons i que estableixi criteris més transparents i justificats si es produeix una modifi-
cació del grau de dependència.

5. Establir, dins les competències del Govern, en els propers tres mesos, un sis-
tema més àgil i transparent per a la tramitació administrativa dels expedients de de-
pendència, que permeti que qui té dret a una prestació sàpiga el termini en el qual 
començarà a rebre-la.

6. Establir, abans de finals de 2016, una programació per a l’ocupació de les pla-
ces de residència i centre de dia públiques i concertades que hi ha actualment, tant 
sigui en forma de concert, col·laboració o prestació vinculada, de manera que: 

a) Redueixi a la meitat la llista d’espera actual de cadascuna de les residències de 
Catalunya, d’acord amb les entitats representatives del sector.

b) La programació d’ocupació de noves places haurà d’establir quins municipis 
seran prioritaris, sempre en col·laboració amb els ajuntaments o consells comarcals.

c) Tingui en compte criteris demogràfics, de llista d’espera, de manca de serveis 
residencials i centre de dia al territori i de compromisos anteriors presos pel Govern 
de la Generalitat.

d) Es prioritzi l’ocupació de les places de residència i centre de dia públiques. En 
segon lloc, les places concertades, i prioritzant el sistema de prestacions vinculades 
a residència abans que la col·laboració de places privades.
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7. Elaborar un Pla d’Inversions Específic per a la construcció de noves residèn-
cies i centre de dia públics, així com dotar els equipaments ja construïts que actual-
ment romanen tancats.

8. Publicar, en el termini de tres mesos, mitjançant el web del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies, el temps d’espera orientatiu previst per a accedir 
a les places de residència i centre de dia, desglossat per cadascun dels centres i el 
territori al qual pertanyen, i, per la mateixa via, publicar trimestralment les dades 
sobre revaloracions dels programes individuals d’atenció (PIA), tant de sol·licituds 
de revisió de demandes com del canvi de grau de dependència resultant.

9. Reunir-se, en el termini de dos mesos, amb tots els responsables dels ajunta-
ments de Catalunya que disposen d’equipaments de residència i centre de dia tancats 
i/o projectats, i també amb aquells que sol·liciten una ampliació de les places actuals.

10. Donar compliment als acords presos pel Parlament a la Moció 46/XI del Par-
lament de Catalunya, sobre les polítiques per a la gent gran.

Palau del Parlament, 11 de novembre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP SOC 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 43842, 43861, 43865 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 29.11.2016 

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 43842)

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

Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb 
el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les places residen-
cials i de centre de dia (tram. 302-00085/11).

Esmena 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició a l’article 2

2. Establir, en el Projecte de Llei de Pressupostos de la Generalitat per a l’any 
2017, la partida pressupostària suficient per recuperar anar fent efectiva la universa-
litat de les Prestacions Vinculades a Residència, prioritzant les rendes més baixes.

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

3. Aplicar de manera efectiva, en un termini de tres sis mesos, els programes 
individuals d’atenció (PIA) de residència i centre de dia per a persones amb grau 
de dependència II i III que tenen adjudicades places de residència o centre de dia 
públiques, així com per aquelles persones que tenen reconegudes prestacions vin-
culades a residència.

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

4. Dur a terme, en el termini de tres mesos dins el primer trimestre del 2017, un 
estudi del sistema de revisions i qualificacions de grau de dependència, que redueixi 
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el temps d’espera de les revisions i que estableixi criteris més transparents i justifi-
cats si es produeix una modificació del grau de dependència.

Esmena 4
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició a l’article 5

5. Establir, dins les competències del Govern, en els propers tres mesos dins el 
primer trimestre del 2017, un sistema més àgil i transparent per a la tramitació ad-
ministrativa dels expedients de dependència, que permeti que qui té dret a una pres-
tació sàpiga el termini en el qual començarà a rebre-la.

Esmena 5
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició a l’article 6

6. Establir, abans de finals de 2016 dins del primer trimestre del 2017, una pro-
gramació per a l’ocupació de les places de residència i centre de dia públiques i con-
certades que hi ha actualment, tant sigui en forma de concert, col·laboració o pres-
tació vinculada, de manera que: 

Esmena 6
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició a l’article 7

7. Elaborar un Pla d’Inversions Específic per a la construcció de noves residèn-
cies i centre de dia públics mitjançant concerts amb els Consells Comarcals, les 
respectives Diputacions i Ajuntaments per tal de dotar els equipaments ja construïts 
que actualment romanen tancats.

Esmena 7
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició a l’article 8

8. Publicar, en el termini de tres mesos dins el primer trimestre del 2017, mitjan-
çant el web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, el temps d’espera 
orientatiu previst per a accedir a les places de residència i centre de dia, desglos-
sat per cadascun dels centres i el territori al qual pertanyen, i, per la mateixa via, 
publicar trimestralment les dades sobre revaloracions dels programes individuals 
d’atenció (PIA), tant de sol·licituds de revisió de demandes com del canvi de grau de 
dependència resultant.

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Gabriela Serra Frediani, diputada, GP CUP-CC

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 43861)

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

amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les places residen-
cials i de centre de dia (tram. 302-00085/11).
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Esmena 1
GP de Junts pel Sí
D’addició

1. Garantir, d’acord amb la Llei de l’Estat 39/2006, del 14 de desembre, de pro-
moció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, i 
la Llei 12/2007, de l’11 d’octubre, de serveis socials, a data 31 de gener de 2018, l’ac-
cés a les prestacions econòmiques vinculades al servei d’atenció residencial (PEVS) 
segons els criteris de l’Ordre ASC/443/2007 que determinen l’import de les pres-
tacions econòmiques del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència 
(SAAD), per tal de recuperar progressivament i fins al 2018 la seva universalitat i 
els terminis de gestió previstos a la Llei.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí
D’addició

2. Establir, en el Projecte de Llei de Pressupostos de la Generalitat per a l’any 
2017, la partida pressupostària suficient tendir progressivament a per recuperar la 
universalitat de les Prestacions Vinculades a Residència.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí
D’addició

3. Aplicar de manera efectiva, en un termini de tres mesos, sempre que sigui pos-
sible i en coordinació amb els ens locals, els programes individuals d’atenció (PIA) 
de residència i centre de dia per a persones amb grau de dependència II i III que te-
nen adjudicades places de residència o centre de dia públiques, així com per aquelles 
persones que tenen reconegudes prestacions vinculades a residència.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí
D’addició

7. Elaborar un Pla d’Inversions Específic per a la construcció de noves residèn-
cies i centre de dia públics, així com dotar els equipaments ja construïts que actual-
ment romanen tancats, atenent les disponibilitats pressupost i l’etiquetat territorial.

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 43865)

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Marta Ribas Frias, diputada del Grup Par-

lamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 del 
Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre les places residencials i de centre de dia (tram. 302-
00085/11).

Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un nou punt 11

11.Plantejar en el marc del Grup de Treball sobre el copagament la necessitat 
d’avançar cap a la minimització del copagament, que abordi com a mínim els se-
güents eixos: 
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a) Gratuïtat en els serveis no hotelers i progressivitat en els hotelers. En tot cas, 
cal garantir que les persones sense recursos o amb recursos insuficients puguin ac-
cedir sense exclusions als serveis socials a partir de la implicació pública.

b) Exclusió del patrimoni de la persona usuària del còmput de la capacitat eco-
nòmica.

c) Eliminació dels topalls sobre el preu del servei per a calcular el copagament, 
donat que només beneficia als que poden pagar la totalitat de la quota.

Esmena 2
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un nou punt 12

12. Convocar abans que finalitzi el present any la Comissió de Seguiment de Pro-
moció de l’Autonomia Personal i Atenció a la Dependència.

Esmena 3
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un nou punt 13

13. Presentar, en el primer semestre de 2017, la regulació de l’assistència per-
sonal i tecnològica que ens permeti avançar cap a una xarxa de serveis públics de 
cura, que des de la proximitat atengui d’una manera més integral a les persones amb 
necessitats d’assistència intensa i generalitzada per tal de facilitar l’accés a tot tipus 
de recursos professionals que possibilitin l’emancipació de les persones amb diver-
sitat funcional, l’alliberament de les cuidadores familiars i la incorporació a l’eco-
nomia ordinària del que ara roman a l’economia submergida.

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Marta Ribas Frias, diputada, GP CSP  
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Punt 19 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la planificació 
d’equipaments sanitaris
302-00086/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 41747 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

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

del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a 
la Interpel·lació al Govern sobre la planificació d’equipaments sanitaris (tram. 300-
00093/11).

Moció
1. El Parlament de Catalunya, amb l’objectiu principal d’oferir un servei públic 

de salut de qualitat, insta el Govern de la Generalitat a: 
a) Prioritzar la utilització dels recursos sanitaris públics, dotant-los dels recursos 

necessaris que permetin garantir una atenció sanitària de qualitat.
b) Evitar assumir nous serveis des de la xarxa pública si no se’n pot garantir la 

prestació amb la qualitat necessària.
c) Mantenir la provisió de serveis sanitaris per part de tercers amb l’objectiu de 

garantir la prestació pública de serveis amb els nivells de qualitat necessaris, in-
cloent el termini de prestació.

2. El Parlament de Catalunya, donat que el conseller de Salut afirma que és possi-
ble aplicar estalvis i eficiències en el marc del Departament que permetrien finançar 
l’adquisició de l’Hospital General de Catalunya, insta el Govern de la Generalitat a: 

a) Aplicar, en el Departament de Salut, tots aquells estalvis i eficiències que si-
guin possibles i que no malmetin el servei que es presta a la ciutadania.

b) Prioritzar els recursos addicionals de que disposi el Departament de Salut a 
dotar de recursos humans i materials la xarxa hospitalària de servei públic.

3. El Parlament de Catalunya, en relació al propòsit de resoldre el contracte de 
provisió de serveis sanitaris amb l’Hospital General de Catalunya, insta el Govern 
de la Generalitat aportar a la Comissió de Salut de la Cambra: 

a) Els estudis i informes que justifiquen la viabilitat econòmica de prescindir dels 
serveis del proveïdor.

b) El pla social previst, per evitar cap mena d’impacte sobre els treballadors que 
presten un servei públic a l’Hospital General de Catalunya.

c) Els plans previstos per dotar els hospitals del Consorci i de la Mútua de Ter-
rassa dels recursos, tant humans com materials, que els permeti absorbir la demanda 
avui derivada a l’Hospital General de Catalunya.

d) Els estudis que justifiquen que aquest canvi de proveïdor de serveis sanitaris, 
almenys no afectarà negativament el servei públic que venen rebent els pacients tant 
del Consorci i Mútua de Terrassa, com de l’Hospital General de Catalunya.

4. El Parlament de Catalunya, en relació a l’oferta d’adquisició de l’Hospital Ge-
neral de Catalunya feta pública pel conseller de Salut, insta el Govern de la Genera-
litat a presentar davant la Comissió de Salut: 

a) Els estudis i informes sobre els que es basa la oferta d’adquisició presentada.
b) Els estudis i informes que avalen que la operativa i especialment, el personal, 

que se’n desprendria de l’adquisició de l’Hospital seria assumible pel Departament 
de Salut.

c) La oferta presentada a la propietat de l’Hospital.



PlE 26
30 de novembre de 2016

Dossier 26

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a sotmetre, qual-
sevol modificació rellevant de la planificació sanitària del Vallès Occident Est i 
Oest, a consideració prèvia dels ajuntaments dels municipis quina població en pu-
gui resultar afectada, donat que l’actual proposta de substitució ha estat adoptada al 
marge dels ajuntaments de la comarca.

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt, 

GP PPC 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 43296, 43863, 43873 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 29.11.2016 

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 43296)

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

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord 
amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les se-
güents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la planifi-
cació d’equipaments sanitaris (tram. 302-00086/11).

Esmena 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió de la lletra b del punt 1

1. El Parlament de Catalunya, amb l’objectiu principal d’oferir un servei públic 
de salut de qualitat, insta el Govern de la Generalitat a: 

b) Evitar assumir nous serveis des de la xarxa pública si no se’n pot garantir la 
prestació amb la qualitat necessària.

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

1. El Parlament de Catalunya, amb l’objectiu principal d’oferir un servei públic 
de salut de qualitat, insta el Govern de la Generalitat a: 

c) Mantenir la provisió de serveis sanitaris per part de tercers amb l’objectiu de 
garantir la prestació pública de serveis amb els nivells de qualitat necessaris, in-
cloent el termini de prestació.

Esmena 3
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’una nova lletra d del punt 1

d) Assumir paulatinament tots els serveis des de la xarxa pública rescindint els 
contractes de provisió de serveis sanitaris per part de tercers, garantint la prestació 
amb la qualitat necessària.

Esmena 4
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició de la lletra b del punt 2

2. El Parlament de Catalunya, donat que el conseller de Salut afirma que és possi-
ble aplicar estalvis i eficiències en el marc del Departament que permetrien finançar 
l’adquisició de l’Hospital General de Catalunya, insta el Govern de la Generalitat a: 
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b) Prioritzar els recursos addicionals de que disposi el Departament de Salut a 
dotar de recursos humans i materials l’atenció primària i la xarxa hospitalària de 
servei públic provisió pública.

Esmena 5
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou punt 3 bis

3 bis. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a clarificar 
com es faria la conversió de l’Hospital General de Catalunya a l’ICS posant espe-
cial èmfasi a: 

a) El paper de les mútues.
b) Les funcions de l’hospital: en el cas d’hospital de segon nivell, clarificar les 

possibles derivacions als hospitals de tercer nivell de la zona.

Esmena 6
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou punt 4 bis

4 bis. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a realitzar 
una auditoria pública, prèvia a qualsevol opció de compra, per tal d’analitzar la 
quantitat de recursos públics destinats a mantenir l’hospital privat des de la primera 
fallida econòmica l’any 1993, amb l’objectiu de definir la idoneïtat o no de l’oferta 
econòmica presentada.

Esmena 7
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició del punt 5

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a consultar el ter-
ritori implicat en qualsevol procés de modificació de la planificació sanitària i es 
tinguin en compte les necessitats específiques, com per exemple en el cas de l’Hospi-
tal General de Catalunya, i la planificació sanitària del Vallès Est i Oest, l’accessi-
bilitat a l’hospital per a tota la població de l’àrea de referència a sotmetre, qualsevol 
modificació rellevant de la planificació sanitària del Vallès Occident Est i Oest, a 
consideració prèvia dels ajuntaments dels municipis quina població en pugui resul-
tar afectada, donat que l’actual proposta de substitució ha estat adoptada al marge 
dels ajuntaments de la comarca.

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Eulàlia Reguant i Cura, portaveu adjunta, 

GP CUP-CC

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 43863)

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 planificació 
d’equipaments sanitaris (tram. 302-00086/11).

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

b) Portar a terme totes aquelles inversions necessàries per tal d’assegurar que la 
xarxa pública pugui garantir la prestació amb la qualitat necessària.
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Esmena 2
GP de Junts pel Sí
D’addició al punt 1c

c) Mantenir la provisió de serveis sanitaris per part de tercers, seguint els princi-
pis establerts per la LOSC, amb l’objectiu de garantir la prestació pública de serveis 
amb els nivells de qualitat necessaris, incloent el termini de prestació.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 2
2. El Parlament de Catalunya coneixedor que la comarca del Vallès Occidental 

està, d’acord amb la planificació prevista des de l’any 2005, mancada d’un hospital 
general bàsic i que l’adquisició de l’HGC permetria satisfer aquesta necessitat de la 
manera més eficient possible, insta al Govern de la Generalitat a: 

a) Planificar els serveis dels quals disposarà l’hospital general bàsic del Vallès 
Occidental en cas de produir-se l’adquisició de l’HGC.

b) Impulsar les negociacions amb l’empresa propietària de l’HGC per tal de fer 
possible la citada adquisició.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí
De modificació a la introducció del punt 3

3. El Parlament de Catalunya, en relació al propòsit de modificar l’actual con-
tracte de provisió de serveis sanitaris amb l’Hospital General de Catalunya, insta el 
Govern de la Generalitat aportar a la Comissió de Salut de la Cambra: 

Esmena 5
GP de Junts pel Sí
De supressió del punt 4c

4. El Parlament de Catalunya, en relació a l’oferta d’adquisició de l’Hospital Ge-
neral de Catalunya feta pública pel conseller de Salut, insta el Govern de la Genera-
litat a presentar davant la Comissió de Salut: 

a) Els estudis i informes sobre els que es basa la oferta d’adquisició presentada.
b) Els estudis i informes que avalen que la operativa i especialment, el personal, 

que se’n desprendria de l’adquisició de l’Hospital seria assumible pel Departament 
de Salut.

c) La oferta presentada a la propietat de l’Hospital.

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

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a continuar infor-
mant de la planificació sanitària del Vallès Occident Est i Oest a totes les adminis-
tracions implicades així com a altres possibles afectats.

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2016.
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 43873)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Martín Eusebio Barra López, diputat del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Re-
glament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre la planificació d’equipaments sanitaris (tram. 302-
00086/11).

Esmena 1
GP de Ciutadans
De supressió i addició al punt 1

1. El Parlament de Catalunya, amb l’objectiu principal d’oferir un servei públic 
de salut de qualitat, insta el Govern de la Generalitat a: 

a) Prioritzar la utilització dels recursos sanitaris públics, dotant-los dels recursos 
necessaris que permetin garantir una atenció sanitària de qualitat.

b) Evitar assumir nous serveis des de la xarxa pública si no se’n pot garantir la 
prestació amb la qualitat necessària.

Garantir que els nous serveis que s’incorporin a la xarxa pública es prestin amb 
la qualitat necessària.

c) Mantenir la provisió de serveis sanitaris per part de tercers en tant estan vi-
gents el convenis i compromisos actuals, i procedir a la seva renovació si escau 
amb l’objectiu de garantir la prestació pública de serveis amb els nivells de qualitat 
necessaris, incloent el termini de prestació, tot garantint la seguretat jurídica dels 
contractes realitzats amb la Generalitat de Catalunya.

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

2. El Parlament de Catalunya, donat que el conseller de Salut afirma que és pos-
sible aplicar estalvis i eficiències en el marc del Departament que permetrien finan-
çar l’adquisició de l’Hospital General de Catalunya, insta el Govern de la Genera-
litat a: 

a) Aplicar, en el Departament de Salut, tots aquells mecanismes d’estalvis i de 
millor de l’eficiència que siguin possibles i que no malmetin la qualitat del servei 
que es presta a la ciutadania.

b) Prioritzar els recursos addicionals de que disposi el Departament de Salut amb 
l’aplicació del punt anterior a dotar de recursos humans i materials la xarxa hospita-
lària de servei públic sanitària pública d’Atenció Primària i hospitalària.

Esmena 3
GP de Ciutadans
D’addició al punt 3

3. El Parlament de Catalunya, en relació al propòsit de resoldre el contracte de 
provisió de serveis sanitaris amb l’Hospital General de Catalunya, insta el Govern 
de la Generalitat aportar a la Comissió de Salut de la Cambra, en el termini de tres 
mesos des de l’aprovació de la present Moció.

[...]

Esmena 4
GP de Ciutadans
D’addició al punt 4

4. El Parlament de Catalunya, en relació a l’oferta d’adquisició de l’Hospital Ge-
neral de Catalunya feta pública pel conseller de Salut, insta el Govern de la Gene-
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ralitat a presentar davant la Comissió de Salut, en el termini de tres mesos des de 
l’aprovació de la present Moció.

[...]

Esmena 5
GP de Ciutadans
D’addició

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a sotmetre, qual-
sevol modificació rellevant de la planificació sanitària del Vallès Occident Est i 
Oest, a consideració prèvia dels ajuntaments dels municipis quina població en pugui 
resultar afectada, augmentant la coordinació amb el territori i garantint la lleialtat 
de totes les institucions implicades, donat que l’actual proposta de substitució ha es-
tat adoptada al marge dels ajuntaments de la comarca.

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Martín Eusebio Barra López, diputat, GP C’s  
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Punt 20 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’ocupació 
juvenil
302-00087/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 41748 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Lorena Roldán Suárez, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament 
del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern 
sobre l’ocupació juvenil (tram. 300-00096/11).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a 
1. Respecte del Programa de Garantia Juvenil: 
a) Elaborar una campanya de difusió exhaustiva del Programa de Garantia Juve-

nil en col·laboració amb el Servei d’Ocupació de Catalunya, els agents socials i les 
entitats locals, per tal que el Programa arribi a més joves i aquests en coneguin els 
avantatges, requisits i procediments d’inscripció.

b) Augmentar la Xarxa d’Impulsors de la Garantia Juvenil per informar i acom-
panyar els joves en el procés d’inscripció.

c) Dur a terme, a través de la Xarxa d’Impulsors de la Garantia Juvenil, una 
estratègia d’acostament i diàleg amb les empreses i els sectors emergents, per tal 
d’identificar les seves necessitats i adaptar els diferents programes que integren la 
Garantia Juvenil.

d) Reorientar el programes existents i elaborar programes nous en funció dels re-
sultats derivats d’aquest diàleg amb les empreses i els sectors productius per ajustar 
més l’oferta i la demanda.

e) Instar el Govern d’Espanya per tal que elimini el sistema de registre diferen-
ciat i que aquest passi a ser un registre únic, de tal manera que qualsevol jove que 
s’inscrigui com a demandant de feina i que compleixi els requisits resulti automàti-
cament inscrit també en el Programa de Garantia Juvenil.

f) Coordinar-se amb el Govern d’Espanya amb l’objectiu de flexibilitzar els re-
quisits necessaris per ser beneficiari de la Garantia Juvenil i eliminar els obstacles 
actuals, sempre d’acord amb la normativa europea que regeix el Programa de Ga-
rantia Juvenil.

2. Respecte de la formació: 
a) Incloure en el darrer curs de l’Ensenyament Secundari Obligatori una matèria 

específica dirigida a orientar als alumnes en relació amb els itineraris postobligato-
ris existents.

El contingut d’aquesta matèria s’haurà de coordinar amb els diferents agents que 
envolten l’entorn del jove i el mercat laboral, com ara la comunitat educativa, les em-
preses, les cambres de comerç, les associacions empresarials, els serveis d’ocupació 
i les entitats locals, entre d’altres.

En aquesta matèria, els joves rebran ajuda i suport per, com a mínim: 
– Conèixer el mercat laboral actual, tant d’Espanya com de la resta de països 

del nostre entorn, així com també dels mercats emergents que es preveu que puguin 
anar sorgint en els propers anys.

– Identificar les seves pròpies habilitats i la seva possible correlació amb els 
itineraris de formació existents.

– Conèixer de primera mà els àmbits amb més demanda de professionals mitjan-
çant un cicle de conferències d’experts del sector.
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b) Dur a terme una campanya de promoció de la Formació Professional Dual per 
tal d’involucrar-hi més empreses, així com també realitzar una campanya informati-
va adreçada a les famílies per tal que coneguin els avantatges que ofereix i els bons 
resultats obtinguts en altres països d’Europa.

3. Proporcionar assessorament específic, a través del Servei d’Ocupació de Cata-
lunya, a aquells joves amb projectes d’autoocupació.

4. Aprovar abans de la finalització de 2016 el calendari definitiu d’implantació de 
la Finestreta Única Empresarial.

5. Enfortir l’actuació de la Inspecció de Treball per tal de vetllar per les condi-
cions laborals dels joves i evitar que se’n faci un mal ús de les modalitats contrac-
tuals utilitzades habitualment amb aquest col·lectiu i es creïn relacions laborals pre-
càries, així com també incrementar les actuacions dirigides al control dels convenis 
de pràctiques a fi d’evitar relacions laborals encobertes.

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Lorena Roldán Suárez, diputada, GP C’s

ESMENES PRESENTADES

Reg. 43841, 43856, 43860, 43866, 43894 / Admissió a tràmit: Presidència del 

Parlament, 29.11.2016 

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 43841)

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

Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb 
el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’ocupació juvenil 
(tram. 302-00087/11).

Esmena 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició al punt 1 lletra b

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a 
1. Respecte del Programa de Garantia Juvenil: 
b) Augmentar la Xarxa d’Impulsors de la Garantia Juvenil, prioritzant entitats 

de l’economia social i solidària per informar i acompanyar els joves en el procés 
d’inscripció.

Esmena 2
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’una nova lletra g al punt 1

g) Aplicar la resolució 130 del Debat de Política General sobre les clàusules so-
cials en la contractació pública de l’Administració de la Generalitat a les empreses 
de la Xarxa de Garantia Juvenil i a totes les empreses que es beneficien del Progra-
ma de Garantia Juvenil.
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Esmena 3
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició al punt 3

3. Proporcionar assessorament específic, a través del Servei d’Ocupació de Cata-
lunya, a aquells joves amb projectes d’autoocupació amb programes específics d’eco-
nomia cooperativa, social i solidària.

Esmena 4
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou punt 3 bis

3 bis. Proporcionar espais de vivers d’empreses cooperatives per acompanyar als 
i les joves en la creació de projectes cooperatius.

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Mireia Vehí i Cantenys, diputada, GP CUP-CC

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 43856)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamen-

tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parla-
ment, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre l’ocupació juvenil (tram. 302-00087/11).

Esmena 1
GP Socialista
D’addició al punt 1, lletra a

a) Elaborar una campanya de difusió exhaustiva del Programa de Garantia Ju-
venil en col·laboració amb el Servei d’Ocupació de Catalunya, els agents socials, 
el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya i les entitats locals, per tal que el 
Programa arribi a més joves i aquests en coneguin els avantatges, requisits i proce-
diments d’inscripció.

Esmena 2
GP Socialista
D’addició al punt 1, lletra b

b) Augmentar la Xarxa d’Impulsors de la Garantia Juvenil per informar i acom-
panyar els joves en el procés d’inscripció, i vetllar perquè els impulsors estiguin dis-
tribuïts segons les necessitats del territori

Esmena 3
GP Socialista
De modificació al punt 1, lletra d

d) Avaluar els programes existents, reorientar-los segons els resultats i elaborar 
programes nous en funció d’aquests resultats i del diàleg amb els agents socials, per 
tal d’ajustar l’oferta a la realitat del mercat laboral.

Esmena 4
GP Socialista
De modificació al punt 2, punt a

2. Respecte de la formació: 
a) Incloure en el darrer curs de l’Ensenyament Secundari Obligatori unes xerra-

des d’orientació dirigides a orientar als alumnes en relació amb els itineraris posto-
bligatoris existents.
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El contingut d’aquestes xerrades d’orientació s’haurà de coordinar amb els dife-
rents agents que envolten l’entorn del jove i el mercat laboral, com ara la comunitat 
educativa, les empreses, les cambres de comerç, les associacions empresarials, els 
serveis d’ocupació i les entitats locals, entre d’altres.

En aquestes xerrades d’orientació, els joves rebran ajuda i suport per, com a mí-
nim: 

– Conèixer el mercat laboral actual, tant d’Espanya com de la resta de països 
del nostre entorn, així com també dels mercats emergents que es preveu que puguin 
anar sorgint en els propers anys.

– Identificar les seves pròpies habilitats i la seva possible correlació amb els 
itineraris de formació existents.

– Conèixer de primera mà els àmbits amb més demanda de professionals mitjan-
çant un cicle de conferències d’experts del sector.

Esmena 5
GP Socialista
De modificació al punt 2, lletra b

b) Dur a terme una campanya de promoció de la Formació Professional Dual per 
tal d’involucrar-hi més empreses, així com també realitzar una campanya informati-
va adreçada als potencials estudiants per tal que coneguin els avantatges que ofereix 
i els bons resultats obtinguts en altres països d’Europa.

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Pol Gibert Horcas, diputat, GP SOC

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 43860)

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popu-

lar de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Par-
lament, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre l’ocupació juvenil (tram. 302-00087/11).

Esmena 1
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de la lletra e del punt 1

e) Informar a tots aquells que s’inscriguin a la llista de demandants d’ocupació, i 
compleixin els requisits per entrar en el Programa de Garantia Juvenil, de les opor-
tunitats que aquest brinda i a facilitar-ne el registre d’aquells que ho desitgin.

Esmena 2
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de la lletra f del punt 1

f) Coordinar-se amb el Govern d’Espanya amb l’objectiu de revisar els requisits 
necessaris per ser beneficiari de la Garantia Juvenil i eliminar els obstacles actuals, 
sempre d’acord amb la normativa europea que regeix el Programa de Garantia Ju-
venil.

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2016
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu GP PPC
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GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 43866)

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Joan Giner Miguélez, diputat del Grup Par-

lamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 del 
Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre l’ocupació juvenil (tram. 302-00087/11).

Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició a l’inici de la lletra a del punt 1

a) Incorporar partides especifiques als pressupostos per tal d’elaborar una cam-
panya de difusió exhaustiva [...] i procediments d’inscripció.

Esmena 2
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició a l’inici de la lletra b del punt 1

b) Incorporar partides especifiques als pressupostos per tal d’elaborar d’augmen-
tar la Xarxa d’Impulsors de la Garantia Juvenil per informar i acompanyar els joves 
en el procés d’inscripció.

Esmena 3
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació de la lletra e del punt 1

e) Instar el Govern de l’Estat espanyol per tal que elimini el sistema [...] Progra-
ma de Garantia Juvenil.

Esmena 4
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació de la lletra f del punt 1

f) Coordinar-se amb el Govern de l’Estat espanyol amb l’objectiu de [...] regeix 
el Programa de Garantia Juvenil.

Esmena 5
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’una lletra g al punt 1

g) Elaborar dintre del pla de Garantia Juvenil, un pla de retorn per als joves 
exiliats per tal de promoure el seu retorn i la recerca d’oportunitat laborals a Ca-
talunya.

Esmena 6
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació i supressió de la lletra a del punt 2 

a) Incloure en el darrer curs de l’Ensenyament Secundari Obligatori una forma-
ció específica dirigida [...] postobligatoris existents.

El contingut d’aquesta formació s’haurà de coordinar amb els diferents agents 
que envolten l’entorn del jove i el mercat laboral, com ara la comunitat educativa, les 
empreses, les cambres de comerç, les associacions empresarials, els serveis d’ocupa-
ció i les entitats locals i experiències d’economia social, entre d’altres.

En aquesta matèria, els joves rebran ajuda i suport per, com a mínim: 
– Conèixer l’entorn professional, tant d’Espanya [...] puguin anar sorgint en els 

propers anys.
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Esmena 7
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició al final del punt 3

3. Proporcionar assessorament específic, a través del Servei d’Ocupació de Ca-
talunya, a aquells joves amb projectes d’autoocupació, de cooperativisme o d’inicia-
tives d’economia social.

Esmena 8
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació del punt 5

5. Incloure una partida pressupostària específica per tal d’enfortir l’actuació de 
la Inspecció de Treball [...] relacions laborals encobertes.

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Joan Giner Miguélez, diputat, GP CSP

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 43894)

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

amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’ocupació juvenil 
(tram. 302-00087/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
De modificació

1. a) Reforçar la difusió del Programa de la Garantia Juvenil en col·laboració 
amb el Servei d’Ocupació de Catalunya, els agents socials i les entitats locals, per 
tal que el Programa arribi a més joves i aquests en coneguin els avantatges, requisits 
i procediments d’inscripció.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí
D’adició

1. b) Augmentar la Xarxa d’Impulsors de la Garantia Juvenil per informar i 
acompanyar els joves en el procés d’inscripció, si s’escau, després de la valoració 
del seu funcionament.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí
De supressió

1. c) Dur a terme, a través de la Xarxa d’Impulsors de la Garantia Juvenil, una 
estratègia d’acostament i diàleg amb les empreses i els sectors emergents, per tal 
d’identificar les seves necessitats i adaptar els diferents programes que integren la 
Garantia Juvenil.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí
De modificació

1. d) Donar continuïtat a l’adaptació dels programes de la Garantia Juvenil a les 
necessitats de les empreses i dels sectors emergents.
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Esmena 5
GP de Junts pel Sí
De modificació

1. f) Instar el Govern de l’estat espanyol a modificar la llei que estableix el règim 
d’implantació del Sistema Nacional de Garantía Juvenil (ley 18/2014, de 15 de oc-
tubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y 
la eficiencia), per tal que flexibilitzi els requisits necessaris per ser beneficiari de la 
Garantia Juvenil i elimini els obstacles actuals, sempre d’acord amb la normativa 
europea que regeix el programa de Garantia Juvenil.

Esmena 6
GP de Junts pel Sí
De modificació i supressió del punt 2 a

2. a) Incloure en el darrer curs de l’ensenyament secundari obligatori una matè-
ria específica dirigida a orientar als alumnes en relació amb els itineraris postobli-
gatoris existents.

Coordinant-se amb els diferents agents que envolten l’entorn del jove i el mercat 
laboral, com ara la comunitat educativa, les empreses, les cambres de comerç, les 
associacions empresarials, els serveis d’ocupació, les entitats locals i els sindicats, 
entre d’altres.

Aquesta orientació els ha de permetre: 
- Conèixer el mercat laboral actual existent, així com també dels mercats emer-

gents que es preveu que puguin anar sorgint en els propers anys.
– Identificar les seves pròpies habilitats i la seva possible correlació amb els 

itineraris de formació existents.
– Identificar les seves pròpies habilitats i la seva possible correlació amb els 

itineraris de formació existents.
– Conèixer de primera mà els àmbits amb més demanda professionals mitjançant 

un cicle de conferències d’experts del sector.

Esmena 7
GP de Junts pel Sí
De modificació i supressió

5. Enfortir l’actuació de la Inspecció de Treball per tal de vetllar per les condi-
cions laborals dels joves, així com les actuacions dirigides al control dels convenis 
de pràctiques, a fi d’evitar que se’n faci un mal ús de les modalitats contractuals 
utilitzades habitualment amb aquest col·lectiu i es creïn relacions laborals precàries, 
així com també incrementar les actuacions dirigides al control dels convenis de 
pràctiques a fi d’evitar relacions laborals encobertes.

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS   
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Punt 21 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la transparència 
del Govern
302-00088/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 41749 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Ciuta-

dans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, pre-
senta la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la transparèn-
cia del Govern de la Generalitat (tram. 300-00097/11).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a 

En matèria de transparència de l’acció exterior 
1. Informar en seu parlamentària, de forma periòdica i amb la deguda antela-

ció, sobre l’agenda europea i internacional de tots els alts càrrecs del Govern de la 
Generalitat, i en particular de l’agenda europea i internacional tant del Conseller 
com dels alts càrrecs del Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors 
i Transparència.

2. Estendre el principis de transparència i agenda oberta establerts en el Codi ètic 
de conducta dels alts càrrecs aprovat el juny de 2016 a les actuacions i comunica-
cions que el Govern manté amb interlocutors europeus i internacionals.

3. Utilitzar els recursos del servei exterior d’Espanya i coordinar tota l’acció ex-
terior del Govern de la Generalitat amb la xarxa diplomàtica i consular d’Espanya 
amb lleialtat institucional i conforme al principi fonamental de legalitat, de confor-
mitat amb el que disposa la Constitució, les lleis vigents i la seva jurisdicció, a fi de 
guanyar en eficàcia, evitar despeses innecessàries i potenciar la transparència i visi-
bilitat de l’acció exterior catalana.

En matèria de transparència i lluita contra la corrupció
4. Elaborar un projecte de llei integral de lluita contra la corrupció i de protecció 

dels denunciants que, entre d’altres, reconegui els següents drets als denunciants de 
casos de corrupció a l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector 
públic: 

– a la confidencialitat de les seves denúncies
– a la informació de l’estat de tramitació i resolució de les seves denúncies 
– a la indemnitat laboral i personal 
– a l’assessoria legal gratuïta 
– a el rescabalament dels danys i perjudicis patrimonials que hagin pogut patir 

com a conseqüència dels casos de corrupció o de la realització de les denúncies
– el reconeixement públic en casos de constatació de casos de corrupció.
5. El Parlament de Catalunya reafirma la necessitat d’adoptar un compromís po-

lític de totes les forces polítiques per a acabar amb els indults polítics per corrupció, 
segons el qual cap polític o persona que ocupi un càrrec o funció pública a Cata-
lunya no demanarà cap indult davant de sentències fermes per casos de corrupció.

6. En base als compromisos polítics adquirits en el darrer Debat de Política Ge-
neral, prendre totes les mesures administratives i normatives necessàries per

a) Acabar amb la figura de l’aforament polític i eliminar privilegis injustificats 
per a alts càrrecs i persones d’especial responsabilitat pública.
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b) Lluitar contra les «portes giratòries» i establir mecanismes de prevenció i ges-
tió de les situacions de conflicte d’interès en què puguin incórrer les persones amb 
especial responsabilitat pública.

En matèria de transparència de la gestió econòmica
7. Incorporar a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Genera-

litat, de forma clara i accessible per a tots els ciutadans i empreses, tota la infor-
mació i documentació relativa a l’adjudicació i al seguiment i control dels contrac-
tes atorgats per l’Administració de la Generalitat i per tots els ens i empreses que 
integren el seu sector públic, incloent tant els contractes públics atorgats com tota 
la informació relativa als seus respectius procediments de licitació, amb l’excepció 
d’aquelles dades que estiguin estrictament protegides per les normes de confidencia-
litat i el dret a la protecció de secrets comercials.

8. Presentar en seu parlamentària, en el termini de tres mesos des de l’aprovació 
de la present Moció, un informe que inclogui: 

a) la recaptació definitiva obtinguda per la venda d’actius reals (edificis i altres) i 
per les concessions i altres ingressos patrimonials previstos en els pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya de 2015, amb un llistat de totes les operacions realitzades 
i l’import de cadascuna.

b) la recaptació prevista per la venda d’actius reals (edificis i altres) i per les con-
cessions i altres ingressos patrimonials previstos en els pressupostos prorrogats de 
la Generalitat de Catalunya per al 2016, amb un llistat de totes les operacions realit-
zades i l’import previst de cadascuna.

c) la recaptació prevista per la venda d’actius reals (edificis i altres) i per les con-
cessions i altres ingressos patrimonials previstos en els pressupostos de la Genera-
litat de Catalunya de 2017, amb un llistat de totes les operacions previstes i l’import 
previst de cadascuna.

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2016
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt GP C’s

ESMENES PRESENTADES

Reg. 42818, 43833, 43854, 43859, 43862 / Admissió a tràmit: Presidència del 

Parlament, 29.11.2016 

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 42818)

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Benet Salellas i Vilar, diputat del Grup Parla-

mentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que 
estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes 
a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la transparència del Govern 
(tram. 302-00088/11).

Esmena 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició 

3. Utilitzar els recursos del servei exterior d’Espanya i coordinar tota l’acció ex-
terior del Govern de la Generalitat amb la xarxa diplomàtica i consular d’Espanya 
amb lleialtat institucional i conforme al principi fonamental de legalitat, de confor-
mitat amb el que disposa la Constitució, les lleis vigents i la seva jurisdicció, a fi de 
guanyar en eficàcia, evitar despeses innecessàries i potenciar la transparència i visi-
bilitat de l’acció exterior catalana.
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3. Elaborar un informe per remetre al Parlament en el termini màxim d’un mes 
des de l’aprovació d’aquesta moció sobre totes les intervencions desenvolupades pel 
servei consular, ambaixades i resta de personal depenent de l’Administració Gene-
ral de l’Estat espanyol relativa al procés polític de recuperació de la sobirania de 
Catalunya, incloent la intervenció en actes organitzats pel Diplocat, o en boicot a 
actes organitzats per l’Institut Ramon Llull o l’Instituto Cervantes, amb valoració 
aproximada del cost total d’aquesta actuació pública abonada per recursos públics.

Esmena 2
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació i addició 

4. Elaborar un projecte de llei integral de lluita contra la corrupció i de protec-
ció dels denunciants amb afectació a la legislació substantiva i processal penal que, 
entre d’altres, reconegui els següents drets als denunciants de casos de corrupció en 
qualsevol administració pública o el sector públic: 

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Benet Salellas i Vilar, diputat, GP CUP-CC

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 43833)

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu adjunt 

del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la transparència del Govern (tram. 
302-00088/11).

Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió

En matèria de transparència de l’acció exterior 
1. Informar en seu parlamentària, de forma periòdica i amb la deguda antela-

ció, sobre l’agenda europea i internacional de tots els alts càrrecs del Govern de la 
Generalitat, i en particular de l’agenda europea i internacional tant del Conseller 
com dels alts càrrecs del Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors 
i Transparència.

Esmena 2
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió i addició 

3. Utilitzar els recursos del servei exterior d’Espanya i Poder coordinar, sota els 
principis de complementarietat i no subordinació, els recursos propis i els de l’Estat 
espanyol per maximitzar l’eficiència i l’eficàcia i potenciar la transparència de tota 
l’acció exterior del Govern de la Generalitat. amb la xarxa diplomàtica i consular 
d’Espanya amb lleialtat institucional i conforme al principi fonamental de legalitat, 
de conformitat amb el que disposa la Constitució, les lleis vigents i la seva jurisdic-
ció, a fi de guanyar en eficàcia, evitar despeses innecessàries i potenciar la transpa-
rència i visibilitat de l’acció exterior catalana.
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Esmena 3
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió de tot l’article 4: 

4. Elaborar un projecte de llei integral de lluita contra la corrupció i de protecció 
dels denunciants que, entre d’altres, reconegui els següents drets als denunciants de 
casos de corrupció a l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector 
públic: 

– a la confidencialitat de les seves denúncies
– a la informació de l’estat de tramitació i resolució de les seves denúncies 
– a la indemnitat laboral i personal 
– a l’assessoria legal gratuïta 
– a el rescabalament dels danys i perjudicis patrimonials que hagin pogut patir 

com a conseqüència dels casos de corrupció o de la realització de les denúncies
– el reconeixement públic en casos de constatació de casos de corrupció.

Esmena 4
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació total de la lletra a de l’apartat 6 

a) Derogar de l’actual legislació la figura de l’aforament, per evitar l’ús abusiu 
que se n’ha fet, limitant els càrrecs públics sotmesos a aforament, limitant les actua-
cions que donin lloc a l’aforament i excloent expressament d’aquesta figura tots els 
actes relacionats amb delictes de corrupció.

Esmena 5
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’una nova lletra a bis a l’apartat 6 

a bis) Impulsar un acord institucional a fi i efecte de determinar les conseqüències 
que, sens perjudici del respecte a la presumpció d’innocència, haurien d’assumir els 
càrrecs públics que hagin estat imputats o investigats per delictes de corrupció.

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu adjunt 

GP CSP

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 43854)

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

Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la in-
terpel·lació al Govern sobre la transparència del Govern (tram. 302-00088/11).

Esmena 1
GP Socialista
De supressió al punt 3

3. Utilitzar els recursos del servei exterior d’Espanya i coordinar tota l’acció ex-
terior del Govern de la Generalitat amb la xarxa diplomàtica i consular d’Espanya 
amb lleialtat institucional i conforme al principi fonamental de legalitat, de confor-
mitat amb el que disposa la Constitució, les lleis vigents i la seva jurisdicció, a fi de 
guanyar en eficàcia, evitar despeses innecessàries i potenciar la transparència i visi-
bilitat de l’acció exterior catalana.
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Esmena 2
GP Socialista
D’addició d’un nou punt 6 bis

No dur a terme cap operació amb les empreses que operin des de paradisos fis-
cals o hi dipositin els seus beneficis.

Palau del Parlament, 17 de novembre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, GP SOC

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 43859)

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popu-

lar de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Par-
lament, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la transparència del Govern (tram. 302-00088/11).

Esmena 1
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou apartat 3 bis

3 bis. Donar compliment al mandat d’aquesta Cambra contingut a la Resolució 
47/XI del Parlament de Catalunya, sobre la transparència en la contractació d’In-
dependent Diplomat, i permetre als diputats del Parlament l’accés als informes men-
suals que Independent Diplomat lliuri al Govern.

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2016
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu GP PPC

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 43862)

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 transparència 
del Govern (tram. 302-00088/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 2

2. Estendre el principis de transparència i agenda oberta establerts en el Codi de 
conducta dels alts càrrecs i personal directiu de l’Administració de la Generalitat 
i de les entitats del seu sector públic, i altres mesures en matèria de transparència, 
grups d’interès i ètica pública, aprovat per acord de Govern el 21 de juny de 2016, a 
les actuacions i comunicacions que el Govern manté amb grups d’interès europeus 
i internacionals.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí
De modificació i supressió al punt 4

4. Crear una ponència conjunta per elaborar una proposició de llei integral de 
lluita contra la corrupció i de protecció dels denunciants que garanteixi els drets dels 
denunciants de casos de corrupció a l’Administració de la Generalitat de Catalunya 
i el seu sector públic.
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– a la confidencialitat de les seves denúncies
– a la informació de l’estat de tramitació i resolució de les seves denúncies
– a la indemnitat laboral personal
– a l’assessoria legal gratuïta
– a el rescabalament delis danys i perjudicis patrimonials que hagin pogut pa-

tir com a conseqüència dels casos de corrupció o de la realització de les denúncies 
– el reconeixement públic en casos de constatació de casos de corrupció.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 6

6. En base als compromisos polítics adquirits en el darrer Debat de Política Ge-
neral, prendre totes les mesures administratives i normatives necessàries per 

a) Garantir que els alts càrrecs i persones d’especial responsabilitat pública com-
pleixen el Codi de conducta dels alts càrrecs i personal directiu de l’Administració 
de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic, i altres mesures en matèria de 
transparència, grups d’interès i ètica pública.

b) Lluitar contra les «portes giratòries» i establir mecanismes de prevenció i ges-
tió de les situacions de conflicte d’interès en que puguin incórrer les persones amb 
especial responsabilitat pública.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 8

8. Presentar al Parlament un informe sobre: 
a) la recaptació definitiva obtinguda per la venda d’actius reals (edificis i altres) i 

per les concessions i altres ingressos patrimonials previstos en els pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya de 2016, amb un llistat de totes les operacions realitzades 
i l’import de cadascuna.

b) la recaptació prevista per la venda d’actius reals (edificis i altres) i per les con-
cessions i altres ingressos patrimonials previstos en els pressupostos prorrogats de 
la Generalitat de Catalunya per al 2016, amb un llistat de totes les operacions realit-
zades i l’import previst de cadascuna.

c) la recaptació prevista per la venda d’actius reals (edificis i altres) i per les con-
cessions i altres ingressos patrimonials previstos en els pressupostos de la Genera-
litat de Catalunya de 2017, amb un llistat de totes les operacions previstes i l’import 
previst de cadascuna.

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS   
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