
PLE
DOSSIER

Sessió 30, dimecres 22 de febrer de 2017

Primera part

ORDRE DEL D IA

1. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el 22 de febrer, a les 10.00 h).

2. Homenatge en memòria de l’exdiputat Francesc Casares i Potau. Tram. 401-00018/11. 
Junta de Portaveus. Substanciació.

3. Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació pública. Tram. 200-
00009/11. Ple del Parlament. Debat de totalitat i votació de l’esmena a la totalitat amb 
text alternatiu (text presentat: BOPC 152, 39; publicació de l’esmena amb text alter-
natiu: BOPC 211, 8).

4. Proposició de llei de coordinació de la farmàcia assistencial per al millorament del 
sistema de salut. Tram. 202-00042/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat de to-
talitat i votació de les esmenes a la totalitat (text presentat: BOPC 256, 22).

5. Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 8/2007, del 4 de juliol, sobre finançament dels partits po-
lítics, i de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal. Tram. 270-
00001/11. Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat de totalitat (text pre-
sentat: BOPC 16, 30).

6. Interpel·lació al Govern sobre el desplegament de la Llei 11/2014, per a garantir els 
drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’ho-
mofòbia, la bifòbia i la transfòbia. Tram. 300-00128/11. Grup Parlamentari Socialista. 
Substanciació.

7. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques d’acollida a Catalunya. Tram. 300-
00129/11. Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Substanciació.

8. Interpel·lació al Govern sobre una república catalana d’acollida. Tram. 300-00134/11. 
Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Substan-
ciació.

9. Interpel·lació al Govern sobre el balanç d’un any de govern. Tram. 300-00130/11. 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre les seves actuacions a la província de Lleida. Tram. 
300-00131/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de seguretat. Tram. 300-00132/11. 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.

12. Interpel·lació al Govern sobre els incompliments de l’Estat en l’execució d’obres 
pressupostades. Tram. 300-00133/11. Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Substan-
ciació.

13. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les actuacions per a prepa-
rar una eventual secessió. Tram. 302-00110/11. Grup Parlamentari Socialista. Debat 
i votació.
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14. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’obtenció de dades fiscals. 
Tram. 302-00111/11. Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació.

15. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política fiscal. Tram. 302-
00113/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.

16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els criteris d’avaluació de les 
baixes laborals. Tram. 302-00112/11. Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. 
Debat i votació.

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el col·lapse dels serveis d’ur-
gències. Tram. 302-00114/11. Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - 
Crida Constituent. Debat i votació.

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació de la sanitat. Tram. 
302-00116/11. Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació.

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’estat del litoral. Tram. 302-
00115/11. Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació.
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Punt 1 | Substanciació

Relació de preguntes a respondre oralment en el Ple

SERAN SUBSTANCIADES EL DIA 22 DE FEBRER DE 2017, A LES 10.00 H

Preguntes al Govern
1. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Parc Natural del 

Montseny. Tram. 310-00181/11. Mireia Boya e Busquet, del Grup Parlamentari de la 
Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Substanciació.

2. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el pacte de govern amb 
la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Tram. 310-00175/11. Alejandro Fer-
nández Álvarez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.

3. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les condicions de tre-
ball al 061 i el funcionament d’aquest servei. Tram. 310-00174/11. Marc Vidal i Pou, 
del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Substanciació.

4. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les persones en si-
tuació de dependència. Tram. 310-00173/11. Eva Granados Galiano, del Grup Parla-
mentari Socialista. Substanciació.

5. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les dades fiscals. 
Tram. 310-00176/11. Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Substanciació.

6. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la infància i l’ado-
lescència. Tram. 310-00177/11. Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de 
Ciutadans. Substanciació.

7. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els acords de progra-
mació escolars a què es va arribar en la comissió mixta entre el Departament d’Ense-
nyaments i les entitats municipalistes Associació Catalana de Municipis i Comarques 
i Federació de Municipis de Catalunya el 9 de febrer de 2017. Tram. 310-00178/11. 
Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Substanciació.

8. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les línies de suport i 
ajuts per a fomentar la competitivitat i la sostenibilitat del sector agroalimentari i el 
desenvolupament econòmic, social i ambiental del medi rural. Tram. 310-00179/11. 
Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Substanciació.

9. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’estat d’execució del 
Corredor Mediterrani. Tram. 310-00180/11. Marta Rovira i Vergés, del Grup Parla-
mentari de Junts pel Sí. 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. 317-00121/11. 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. 317-00117/11. 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. 317-00119/11. 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. 317-00118/11. Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari 
Socialista. Substanciació.

14. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre 
la situació política. Tram. 317-00116/11. 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. 317-00120/11. Jordi Turull i Negre, del 
Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Substanciació.
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Punt 3 | Debat de totalitat i votació de l’esmena a la totalitat amb text 
alternatiu

Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació 
pública
200-00009/11

El text del Decret llei, que es tramita com a Projecte de llei, ha estat publicat en 
el BOPC 152, pàgina 39, del 9 de juny de 2016.

ESMENES A LA TOTALITAT

Reg. 35172 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2016

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 35172)

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Marina Bravo Sobrino, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 113 y si-
guientes del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente enmienda a la to-
talidad, con texto alternativo al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de 
contractació pública (tram. 200-00009/11).

Enmienda 1
GP de Ciutadans
A la totalidad

De retorno del proyecto de ley con texto alternativo.

Texto alternativo al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de 
contractació pública (tram. 200-00009/11)

Exposición de motivos
Tal y como se ha puesto de relieve recientemente, la contratación pública desem-

peña un papel clave en la estrategia de crecimiento económico y social de la Unión 
Europea. Asimismo y para conseguir tal objetivo, la contratación pública debe par-
tir de unos adecuados procedimientos de convocatoria, evaluación, adjudicación, 
modificación, rescisión y ejecución.

La adecuación de dichos procedimientos pasa por conseguir la máxima efecti-
vidad de los principios de concurrencia, accesibilidad, igualdad de trato, proporcio-
nalidad, transparencia, de adjudicación a la oferta económicamente más ventajosa y 
de gestión eficiente de los fondos públicos.

La aplicación efectiva de estos estos principios, además de intentar garantizar 
una participación lo más equitativa posible de los operadores en el nada desdeñable 
sector público de la economía, el cual representa en el algunos casos más del 40% 
del producto interior bruto (PIB), permite asegurar la actuación de los poderes pú-
blicos conforme al interés general de todos los ciudadanos.

La creciente preocupación social por el inadecuado uso de los procedimientos de 
convocatoria, adjudicación, modificación y ejecución de contratos públicos y conce-
siones y su íntima relación con el fraude u otros conductas ilícitas comprendidas en 
un concepto amplio de corrupción han provocado el inicio de una serie de reformas 
legislativas para atajar tales problemas. En el marco de la Unión Europea destacan 
las siguientes directivas: Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la 
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Directiva 2004/18/CE y Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión.

Uno de los principales mecanismos previstos en estos textos normativos de ga-
rantía de la adecuación de los procedimientos propios de la contratación pública es 
la detección y tratamiento de las situaciones de conflicto de interés en las que se 
pueden llegar a encontrar las personas que participan en los mismos a los efectos de 
evitar los perjuicios que las mismas podrían comportar en caso de materializarse 
dichos conflictos. Por ello, uno de los principales objetivos de esta ley es la interio-
rización y la adopción de sistemas y mecanismos de prevención, detección y trata-
miento de las situaciones de conflicto de interés en la Administración de la Genera-
litat de Cataluña y las administraciones locales de Cataluña.

Además, esta ley introduce dos potentes herramientas en la lucha contra las ma-
las prácticas, el fraude y otras conductas ilícitas en la contratación pública: (i) el de-
ber de la Administración de la Generalitat de Cataluña de implementar y fomentar 
la formación continua y específica de su personal en materia de prevención y trata-
miento de posibles ilicitudes y (ii) mecanismos de garantía e identidad de aquellas 
personas que alerten sobre la posible comisión de tales ilícitos.

Por estos motivos, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta el siguiente: 

Proyecto de ley

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación 
1. El objeto de esta ley es establecer medidas en relación con la aplicación de de-

terminadas disposiciones de la Directiva 2014/23/UE, del Parlamento y del Consejo, 
de 26 de febrero, relativa a la adjudicación de contratos de concesión, y la Directiva 
2014/24/UE, del Parlamento y del Consejo, de 26 de febrero, sobre contratación pú-
blica y por la cual se deroga la Directiva 2004/18/CE.

2. El ámbito de aplicación de esta ley abarca los contratos del sector público su-
jetos y no sujetos a regulación armonizada que tramiten los poderes adjudicadores 
de la Generalidad de Cataluña y su sector público y los entes locales de Cataluña y 
su sector público.

Artículo 2. Conflictos de interés 
1. Todos los poderes adjudicadores deberán contar con mecanismos de preven-

ción y detección de las situaciones de conflicto de interés en la convocatoria, eva-
luación, adjudicación, modificación, revisión, ejecución y rescisión de contratos pú-
blicos o concesiones.

2. Los mecanismos de prevención y detección de las situaciones de conflicto de 
interés deberán estar idóneamente diseñados para asegurar la abstención o no par-
ticipación en los órganos y procesos de contratación de aquellas personas que pu-
diesen incurrir en una situación de conflicto de interés estructural respecto de los 
posibles o probables adjudicatarios, beneficiarios o potenciales contrapartes. 

3. Todos los poderes adjudicadores deberán establecer y aplicar los mecanismos 
contractuales específicos que permitan asegurar la reparación de los posibles daños 
derivados de las situaciones de conflictos de interés en los que hubiesen podido in-
currir.

4. Todos los poderes adjudicadores publicarán con periodicidad, al menos men-
sual, de manera proactiva y en un lugar destacado, público y fácilmente accesible en 
sus sedes electrónicas o sus páginas webs oficiales el número y detalle de las actua-
ciones iniciadas a raíz de la aplicación de los mecanismos de detección y prevención 
de conflicto de interés.

5. Todos los poderes adjudicadores deberán auditar interna y externamente, al 
menos, con periodicidad anual, los mecanismos de prevención y detección de las 
situaciones de conflicto de interés y su aplicación.
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Artículo 3. Formación continua específica 
1. La Administración de la Generalitat de Cataluña deberá elaborar e imple-

mentar un programa de formación continua específica a su personal funcionario y 
laboral relativo a la contratación pública y la prevención del fraude y otros ilícitos 
relacionados con la misma.

2. La Generalitat de Cataluña promoverá la elaboración e implementación de 
programas de formación continua y específica como los previstos en el apartado an-
terior por parte de las administraciones locales de Cataluña.

Artículo 4. Efectividad y garantía de las denuncias de las malas 
prácticas, fraudes e ilicitudes 
1. Todos los poderes adjudicadores deberán contar con mecanismos que permi-

tan y aseguren las denuncias sobre malas prácticas, fraudes o ilicitudes en la convo-
catoria, valoración y adjudicación de cualquier contrato público o concesión.

2. Los poderes adjudicadores deberán garantizar la confidencialidad de las de-
nuncias y la confidencialidad de la identidad del denunciante.

3. La Generalitat de Cataluña garantizará la indemnidad física, moral y patrimo-
nial de cualquier persona física o jurídica que habiendo actuado de buena fe y sin 
participación indebida en las malas prácticas, fraudes o ilicitudes hubiese puesto de 
manifiesto alguna de dichas circunstancias.

4. Asimismo, la Generalitat de Cataluña incentivará la adopción de programas 
de detección de malas prácticas e ilicitudes en los que se establezcan incentivos y 
reconocimientos a favor de aquellas personas físicas o jurídicas que en primer lu-
gar, de buena fe y sin participación indebida hubiesen puesto de manifiesto alguna 
de esas circunstancias, evitándose así potenciales daños para el patrimonio público.

Disposición adicional 
El Gobierno de la Generalitat de Cataluña deberá adaptar en todo momento las 

normas generales relativas a la contratación pública de conformidad con la normati-
va básica estatal y las normas comunitarias de referencia. En cumplimiento de este 
mandato y sin perjuicio de su facultad de adoptar decretos-ley cuando procedan sus 
presupuestos habilitantes, el Gobierno de la Generalitat deberá presentar al Parla-
ment de Cataluña los correspondientes proyectos de ley.

Disposición final primera
De conformidad con la normativa aplicable vigente, todos los poderes adjudica-

dores deberán aplicar esta norma de conformidad con lo previsto en la normativa 
básica estatal y las normas comunitarias de referencia desde la entrada en vigor de 
esta ley.

Disposición final segunda 
Esta ley entrará en vigor desde el día siguiente a su publicación en el Diario Ofi-

cial de la Generalitat de Cataluña, exceptuando aquellas medidas que comporten un 
aumento de créditos o una disminución de ingresos en relación con el presupuesto 
vigente, que no entraran en vigor, en la parte que comporte afectación presupues-
taria, hasta el ejercicio presupuestario siguiente al de la entrada en vigor general de 
la norma.

Palacio del Parlamento, 6 de septiembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Marina Bravo Sobrino, diputada, GP C’s
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Punt 4 | Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat

Proposició de llei de coordinació de la farmàcia assistencial per al 
millorament del sistema de salut
202-00042/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 40431 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

El text de la Proposició de llei ha estat publicat en el BOPC 256, pàgina 22, del 
10 de novembre de 2016.

ESMENES A LA TOTALITAT

Reg. 45692; 46435 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 22.12.2016

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 45692)

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 estableixen els articles 113 i següents del Reglament del Parlament, pre-
senten la següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei de coordinació de la 
farmàcia assistencial per al millorament del sistema de salut (tram. 202-00042/11).

Esmena 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 13 de desembre de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Eulàlia Reguant i Cura, portaveu adjunta, 

GP CUP-CC 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 46435)

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 coordinació de la 
farmàcia assistencial per al millorament del sistema de salut (tram. 202-00042/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 21 de desembre de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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Punt 5 | Debat de totalitat

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 8/2007, del 4 de juliol, 
sobre finançament dels partits polítics, i de la Llei orgànica 10/1995, 
del 23 de novembre, del Codi penal
270-00001/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 674 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.12.2015

El text de la Proposta ha estat publicat en el BOPC 16, pàgina 30, del 3 de de-
sembre de 2015.
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Punt 13 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les actuacions 
per a preparar una eventual secessió
302-00110/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 50481 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

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 la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Go-
vern sobre les actuacions per a preparar una eventual secessió (tram. 300-00121/11).

Exposició de motius
El Govern de la Generalitat de Catalunya ha anunciat reiteradament la seva in-

tenció de convocar, dins de l’any 2017, un referèndum sobre una eventual secessió 
de Catalunya respecte de la resta d’Espanya, ja sigui fruit d’un acord amb el Govern 
d’Espanya per a la seva celebració, o ja sigui sense disposar d’aquest acord.

Alhora, s’ha afirmat per part de diversos membres del Govern de la Generalitat 
que Catalunya està preparada per una eventual secessió, i que existeixen previsions 
per afrontar-la, en les circumstàncies que es produeixi. De fet, el propi President 
de la Generalitat de Catalunya, Sr. Carles Puigdemont, va afirmar en data 28 de 
setembre de 2016, durant la sessió relativa a la qüestió de confiança presentada pel 
Govern, el següent: 

«A finals del mes de juny del 2017 tindrem preparades les estructures d’estat ne-
cessàries per poder actuar com un estat i poder-nos integrar a la Unió Europea i a 
la comunitat internacional.

»Estem preparats per fer aquest trànsit cap a l’estat independent de manera or-
denada, com deia, sense salts al buit, amb garanties pel que fa no solament a la 
seguretat jurídica, sinó també a la viabilitat econòmica del nou estat, és a dir, a la 
sostenibilitat dels seus comptes públics i a la continuïtat de les prestacions socials i 
dels serveis públics propis d’un estat del benestar. I ho farem com ho hem fet sempre: 
de manera pacífica i democràtica.

»En definitiva, a finals de juny del 2017, estarem preparats per poder-nos descon-
nectar de l’Estat espanyol amb plenes garanties, i, si fos possible, per poder-ho fer 
de mutu acord amb l’Estat i seguint els procediments legalment previstos. Estarem 
preparats perquè ja s’està treballant des de fa temps amb aquest objectiu. I hauria 
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estat una irresponsabilitat greu per part del Govern i dels partits que li donen su-
port proposar la creació d’un estat propi i no preparar amb la màxima cura aquesta 
creació i el seu funcionament inicial.

»S’està treballant, fins a l’últim detall, no només els textos normatius indispen-
sables –lleis, decrets, decrets llei–, sinó també altres mesures més concretes i ope-
ratives, com ara tot allò que afecta els recursos humans, materials i pressupostaris 
necessaris per tal que el nou estat, en el moment de la desconnexió, pugui exercir 
efectivament les noves funcions que haurà d’assumir. S’està treballant també, amb 
especial cura i dedicació, en els protocols de les actuacions que caldrà realitzar 
en àmbits especialment sensibles el dia de la desconnexió, i els dies i setmanes se-
güents.

»Estem parlant de diversos centenars de mesures concretes –documents i ac-
tuacions materials– que afecten tots els àmbits: des de la seguretat fins a les co-
municacions, des de la sanitat exterior fins a l’Administració de justícia, el reco-
neixement internacional del nou estat, les representacions diplomàtiques exteriors, 
les estratègies individualitzades relatives als milers de tractats i els centenars d’or-
ganitzacions internacionals als quals s’haurà d’adherir el nou estat, la protecció 
social, el subministrament energètic, les infraestructures i centres de recerca, la 
gestió integral de la pesca marítima o el sistema d’assegurances agràries. La llista 
podria ser molt llarga.» (DSPC-P 36/11, sessió 22.1, 28 de setembre de 2016, pà-
gines 10-11)

Moció
El Parlament: 
1. Insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a posar a disposició del Parla-

ment, en el termini de 15 dies, tota la informació de la que disposi el Govern de la 
Generalitat relativa a l’eventualitat d’una secessió de Catalunya respecte de la resta 
d’Espanya, els seus actes de preparació, la seva execució i les seves possibles conse-
qüències en qualsevol àmbit, sia que l’abast de l’encàrrec abasti només parcialment 
o tangencial aquesta matèria, sia que el seu abast sigui més ampli, o que tracti ma-
tèries connexes, provingui aquesta informació d’informes, estudis, dictàmens o as-
sessoraments realitzats per l’Institut d’Estudis de l’Autogovern, o per qualsevol altre 
organisme, fundació, associació o ens de qualsevol mena, inclosos els realitzats in-
ternament per qualsevol Departament.

2. Insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a presentar al Parlament, en 
el termini d’un mes, una memòria escrita que contingui tots els textos legals o es-
borranys en preparació per part del Govern que tinguin connexió amb una eventual 
secessió de Catalunya respecte a la resta d’Espanya, així com qualsevol informe, es-
tudi, estudi preliminar, assessorament, pla de contingència, pla d’actuació o qualse-
vol altre document del que disposi el Govern de la Generalitat relatiu a l’eventualitat 
d’una secessió de Catalunya respecte a la resta d’Espanya.

3. Insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a presentar al Parlament, en el 
termini de 15 dies, una memòria escrita que contingui una relació de les reunions 
mantingudes entre Departaments de la Generalitat, a l’interior d’aquests, amb em-
preses del sector públic de la Generalitat, o entre alts càrrecs de la Generalitat de 
Catalunya, en les quals s’hagi intercanviat informació relativa a l’eventualitat d’una 
secessió de Catalunya respecte de la resta d’Espanya, la seva preparació, execució, 
plans de contingència per a tal eventualitat, les seves conseqüències en qualsevol 
àmbit, amb inclusió dels acords assolits en la matèria.

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, GP SOC 
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 51813, 51833 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 21.02.2017

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 51813)

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu, Juan Milián Querol, diputat del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 
158 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subse-
güent a la interpel·lació al Govern sobre les actuacions per a preparar una eventual 
secessió (tram. 302-00110/11).

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

Insta el Govern de la Generalitat a presentar al Parlament en el termini de 15 
dies un balanç de les actuacions d’Independent Diplomat i de tots els lobbys que 
col·laboren amb la Generalitat, i una rendició de comptes d’acord amb els prin-
cipis de transparència, així com els costos i altres aspectes derivats dels contrac-
tes d’Independent Diplomat amb el Consell de Diplomàtica Pública de Catalunya 
(Diplocat) i de la Delegació del Govern als Estats Units, des que es va contractar, i 
permetre als diputats del Parlament l’accés als informes mensuals que Independent 
Diplomat ha lliurat al Govern, tot d’acord amb la Resolució 47/XI del Parlament 
de Catalunya.

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu; Juan Milián Querol, diputat, GP PPC

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 51833)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament 
del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la inter-
pel·lació al Govern sobre les actuacions per a preparar una eventual secessió (tram. 
302-00110/11).

Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt

4. El Parlament de Catalunya reafirma el seu compromís amb la democràcia i 
l’estat de Dret, tal com es concep en les democràcies consolidades del nostre entorn, 
amb especial esment de les que s’enquadren en el si de la Unió Europea. En aquest 
sentit, el Parlament de Catalunya expressa que el nostre ordenament democràtic, 
com a instrument essencial del bon govern i garantia de la llibertat i igualtat efectiva 
de tots els catalans, es fonamenta en els principis de representació política, divisió 
de poders i pluralisme.

Esmena 2
GP de Ciutadans
D’addició

5. El Parlament de Catalunya, com a instrument principal de la representació 
democràtica, reconeix que la submissió dels poders de l’Estat a l’ordenament de-
mocràtic és un dels signes distintius essencials de les democràcies consolidades i 
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que, en el cas de les institucions de la Generalitat, l’exercici democràtic dels poders 
públics passa inexcusablement pel respecte lleial a les normes fonamentals de l’or-
denament democràtic: la Constitució Espanyola i l’Estatut d’Autonomia de Cata-
lunya.

Esmena 3
GP de Ciutadans
D’addició

6. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a exercir les se-
ves responsabilitats en el marc de les seves competències, de conformitat amb l’or-
denament democràtic del que emana la seva capacitat de govern, amb lleialtat al 
mandat democràtic que té la seva màxima representació en les normes fonamentals 
que ho regeixen.

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Matías Alonso Ruiz, diputat, GP Cs  
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Punt 14 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’obtenció de 
dades fiscals
302-00111/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 50538 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Alícia Romero Llano, diputada 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 
l’obtenció de dades fiscals (tram. 300-00122/11).

Moció
El Parlament insta el Govern a: 
1. Garantir el respecte i compliment de la legalitat i en especial de la Llei Orgà-

nica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, en l’obtenció i ús de les 
dades fiscals dels catalans i les catalanes.

2. Un cop finalitzats els treballs, presentar a la Comissió d’Economia l’auditoria 
que està realitzant l’Agència Catalana de Protecció de Dades sobre l’obtenció i ús de 
les dades fiscals dels catalans i les catalanes.

3. Presentar a la Comissió d’Economia, en el termini d’un mes, un informe sobre 
el programa e-Spriu, plataforma tecnològica per a la gestió d’impostos.

4. Presentar a la Comissió d’Economia, en el termini d’un mes, l’informe per-
tinent sobre la situació en la que es troben les tasques de gravació i digitalització 
d’expedients que gestionaven les oficines liquidadores i que, des de l’1 de gener, s’ha 
traspassat a l’Agència Tributària de Catalunya.

5. Presentar a la Comissió d’Economia, en el termini d’un mes, l’informe corres-
ponent a les negociacions que el Govern està portant a terme amb els treballadors/es 
de les oficines liquidadores amb l’objectiu que s’integrin a l’Agència Tributària de 
Catalunya per realitzar les tasques de recaptació i gestió dels impostos cedits, que 
avui desenvolupen les oficines liquidadores.

6. Presentar a la Comissió d’Economia, en el termini d’un mes, l’informe relatiu 
als processos de selecció previstos a l’Agència Tributària de Catalunya per l’ampli-
ació de la seva plantilla durant l’any 2017.

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Alícia Romero Llano, diputada, GP SOC 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 51832, 51840, 51843 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 21.02.2017

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 51832)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Fernando de Páramo Gómez, portaveu ad-

junt 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 sub-
següent a la interpel·lació al Govern sobre l’obtenció de dades fiscals (tram. 302-
00111/11).
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Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició

7. Iniciar les accions legals pertinents contra el Sr. Santiago Vidal, atès que el 
propi Govern ha afirmat en reiterades ocasions la falsedat de les declaracions de 
l’ex Senador d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Fernando de Páramo Gómez, portaveu ad-

junt, del GP Cs 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 51840)

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’obtenció de da-
des fiscals (tram. 302-00111/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 3, de refosa dels punts 3, 4, 5 i 6

3. Presentar a la Comissió d’Economia i Hisenda, en el termini de dos mesos, un 
informe sobre el desplegament de l’ATC en els àmbits dels recursos humans i de la 
nova plataforma tecnològica e-SPRIU.

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

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 51843)

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 l’obtenció de dades fiscals 
(tram. 302-00111/11).

Esmena 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou punt 7

7. Continuar obtenint el màxim de dades fiscals de tots els contribuents amb 
obligacions fiscals amb l’Agència Tributària per tal de minimitzar al màxim el frau 
i l’elusió fiscal.

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Benet Salellas i Vilar, diputat, GP CUP-CC 
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Punt 15 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política fiscal
302-00113/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 50961 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

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 política fis-
cal (tram. 300-00123/11).

Moció
1. El Parlament de Catalunya insta el President de la Generalitat a informar, en 

seu parlamentària, de les declaracions de l’ex senador d’ERC, Sr. Santiago Vidal, 
en les quals s’inclouen afirmacions de greu vulneració de dret fonamentals que as-
senyalen el Govern de la Generalitat.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a 
a. Garantir que no s’han obtingut ni s’obtindran sense el consentiment exprés i 

escrit dels ciutadans catalans dades fiscals que no siguin les estrictament necessà-
ries per a la gestió dels impostos que té encomanada la Generalitat (per titularitat 
pròpia o cessió).

b. Garantir que no s’han utilitzat ni s’utilitzaran les dades fiscals dels impostos 
que gestiona la Generalitat per a unes finalitats diferents de les inherents a la pròpia 
gestió.

c. Garantir que no existeix ni existirà cap base de dades de caràcter personal, de 
qualsevol tipus, la confecció de la qual no hagi respectat escrupolosament la legis-
lació vigent en matèria de protecció de dades.

d. Garantir que qualsevol cessió de les dades personals incorporades a les bases 
de dades de què és titular la Generalitat serà comunicada personalment i immedia-
tament als ciutadans titulars d’aquestes dades, garantint-los els drets ARCO derivats 
d’aquesta titularitat (accés, rectificació, cancel·lació i oposició).

e. Garantir que no s’enviaran comunicats a persones físiques o jurídiques instant 
a desatendre els requeriments o la normativa de l’Agència Estatal d’Administració 
Tributària (AEAT).

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2017
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt GP C’s

ESMENES PRESENTADES

Reg. 51780, 51810, 51839 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 21.02.2017

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 51780)

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

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre la política fiscal (tram. 302-00113/11).
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Esmena 1
GP Socialista
D’addició d’un nou punt 3

3. El Parlament, davant el desmentiment del Govern en relació amb les declara-
cions realitzades en diversos actes públics per l’ex-senador i jutge Santiago Vidal, on 
acusa al Govern d’obtenir i usar de manera il·legal dades fiscals dels contribuents 
catalans, insta al Govern a prendre les accions legals pertinents.

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Alícia Romero Llano, diputada, GP SOC 

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 51810)

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

Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presen-
ta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la 
política fiscal (tram. 302-00113/11).

Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació total del text de la moció que queda redactada de la manera 
següent: 

1. El Parlament de Catalunya insta el President de la Generalitat a informar en 
seu parlamentària de les mesures polítiques adoptades pel seu Govern a fi i efecte 
de dotar de plenes garanties, pel que fa a l’ús de les dades personals de què disposa 
o pugui disposar, l’administració de la Generalitat de Catalunya.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern català a adoptar les iniciatives 
oportunes davant dels Tribunals de Justícia davant les afirmacions calumnioses que 
es desprenen de les afirmacions de l’ex senador Santi Vidal.

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu GP CSP

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 51839)

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 política fiscal 
(tram. 302-00113/11).

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

1. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a implementar la 
gestió tributària que emana dels acords presos per aquest Parlament, sempre amb 
respecte pel marc vigent que ens dotem els ciutadans de Catalunya.
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Esmena 2
GP de Junts pel Sí
De modificació i supressió al punt 2

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
a. Obtenir amb el consentiment exprés i escrit dels ciutadans catalans dades fis-

cals que no siguin les estrictament necessàries per a la gestió dels impostos que té 
encomanada la Generalitat (per titularitat pròpia o cessió).

b. Utilitzar les dades fiscals dels impostos que gestiona la Generalitat per a les 
finalitats diferents de les inherents a la pròpia gestió.

c. Complir la legislació vigent en matèria de protecció de dades en la confecció 
de qualsevol tipus de base de dades de caràcter personal.

d. Complir la legislació vigent en matèria de cessió de dades de caràcter perso-
nal incorporades a les bases de dades de les quals és titular la Generalitat, garan-
tint els drets ARCO (accés, rectificació, cancel·lació i oposició) derivats d’aquesta 
titularitat.

e. Garantir que no s’enviaran comunicats a persones físiques o jurídiques instant 
a desatendre els requeriments o la normativa de l’Agència Estatal d’Administració 
Tributària (AEAT).

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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Punt 16 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els criteris 
d’avaluació de les baixes laborals
302-00112/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 50734 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

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

mentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació 
al Govern sobre els criteris d’avaluació de les baixes laborals (tram. 300-00124/11).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Elaborar i presentar al Parlament, en un termini de tres mesos, un informe 

valoratiu sobre la incidència del presentisme laboral en situació de malaltia, que in-
clogui, entre d’altres: 

a) Un estudi sobre nous episodis de baixa mèdica que hagin presentat pacients en 
un període de 12 mesos posterior a l’alta mèdica emesa per l’ICAM.

b) Un estudi sobre el nombre de casos que fan alta mèdica abans de la visita a 
l’ICAM on podria haver-hi l’alta per inspecció, i en un període de 6 mesos la matei-
xa persona torna a fer un episodi de baixa.

c) Una proposta de programa de prevenció.
2. Establir un mecanisme públic de control de garanties de les propostes d’alta de 

la incapacitat temporal que fan les mútues, aportant la documentació i argumentació 
fonamentada d’aquestes propostes, amb l’objectiu d’evitar situacions de presentisme 
laboral.

3. Garantir la signatura d’un nou conveni entre l’INSS i l’ICAM que elimini els 
criteris economicistes a l’hora d’avaluar les incapacitats laborals temporals o perma-
nents, i tingui en compte únicament criteris mèdics i d’adequació del lloc de treball.

4. Reorientar la funció d’avaluació de l’ICAM en relació a l’aptitud per treballar 
de les persones avaluades, garantint que es tenen en compte essencialment el seu 
estat de salut i les condicions del treball on ha de retornar.

5. Implementar un sistema de mediació i revisió de les altes mèdiques quan hi 
ha disconformitat per part del pacient, on es pugui estudiar el cas concret de ma-
nera extrajudicial, i que verifiqui efectivament si les condicions de treball permeten 
l’aptitud mèdica o no.

6. Establir els mecanismes de coordinació amb Serveis de Prevenció, Autoritat 
Laboral i Sanitària, i Unitats de Salut Laboral per al traspàs d’informació sobre les 
condicions de treball a les quals s’ha d’incorporar la persona avaluada i per poder 
donar millor resposta a les necessitats dels usuaris.

7. Dissenyar un protocol d’actuació de l’ICAM per orientar el procés de reincor-
poració laboral en el cas d’alta mèdica, en el que l’ICAM pugui facilitar recomana-
cions a la persona treballadora i a les empreses, que permetin el retorn al treball en 
les millors condicions, entenent l’alta com un procés de recuperació progressiu un 
cop superada l’afectació inicial que va provocar la baixa laboral.

8. Elaborar i implementar els mecanismes perquè l’ICAM actuï d’ofici en totes 
les seves intervencions, en la vigilància i comprovació de l’origen del dany de les 
persones avaluades i, si aquest es considera professional, redreçar la contingència on 
pertoqui ser assumida, amb l’objectiu de disminuir el subregistre de la patologia la-
boral i impulsar la prevenció i actuació sobre les condicions de treball a les empreses.
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9. Eliminar i deixar sense efecte l’actual procediment de validació per part de 
l’ICAM de les baixes mèdiques produïdes dins dels 180 dies posteriors a què hi hagi 
hagut una alta per part d’aquest organisme.

10. Redefinir, amb la participació dels agents socials i dels col·lectius d’usuaris/es, 
la carta de drets i deures dels i les pacients, especialment en els següents aspectes: 

a) Garantir el dret del/de la pacient a acudir acompanyat a la consulta.
b) Donar l’informe de l’acte mèdic directament al/a la pacient en el moment de 

la consulta.
c) Citar directament els/les pacients i no delegar aquesta funció en mútues o al-

tres gestors.
d) Millorar la unitat d’atenció a l’usuari amb la dotació de personal suficient per 

cobrir tot l’horari d’atenció de l’ICAM 
e) Establir un sistema de mediació i revisió de casos que ajudi a garantir els drets 

de les persones i no deixar-les en una situació de desprotecció, i que eviti la judicia-
lització de tots els processos.

f) Garantir que els desplaçaments que s’originin per les funcions que realitza 
l’ICAM de realització d’exàmens mèdics o valoracions mèdiques i que estiguin in-
closos en els criteris de la normativa vigent (Ordre TIN 971/2009) per ser abonats, 
l’ICAM ho aboni a l’usuari en el moment de la visita i posteriorment ho repercu-
teixi, si s’escau.

g) Fer del consell assessor un veritable espai de participació per garantir un 
ICAM més social, útil i transparent.

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Marc Vidal i Pou, diputat, GP CSP 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 51779, 51831, 51838 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 21.02.2017

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 51779)

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 els criteris d’avaluació de les baixes laborals (tram. 302-00112/11).

Esmena 1
GP Socialista
D’addició a la lletra a del punt 1

a) Un estudi sobre nous episodis de baixa mèdica que hagin presentat pacients 
en un període de 12 mesos posterior a l’alta mèdica emesa per l’ICAM, especificant 
coincidència o no amb el primer diagnòstic.

Esmena 2
GP Socialista
D’addició a la lletra b del punt 1

b) Un estudi sobre el nombre de casos que fan alta mèdica abans de la visita a 
l’ICAM on podria haver-hi l’alta per inspecció, i en un període de 6 mesos la matei-
xa persona torna a fer un episodi de baixa per la mateixa causa.
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Esmena 3
GP Socialista
De modificació del punt 2

2. Establir els centres de salut laboral com a mecanisme públic de control de ga-
ranties de les propostes d’alta de la incapacitat temporal que fan les mútues, aportant 
la documentació i argumentació fonamentada d’aquestes propostes, amb l’objectiu 
d’evitar situacions de presentisme laboral.

Esmena 4
GP Socialista
D’addició al punt 5

5. Implementar, en el nou conveni entre l’INSS i l’ICAM, un sistema de mediació 
i revisió de les altes mèdiques quan hi ha disconformitat per part del pacient, on es 
pugui estudiar el cas concret de manera extrajudicial, i que verifiqui efectivament si 
les condicions de treball permeten l’aptitud mèdica o no.

Esmena 5
GP Socialista
D’addició al punt 6

6. Establir els mecanismes de coordinació, especialment un reglament de funcio-
nament, amb Serveis de Prevenció, Autoritat Laboral i Sanitària, i Unitats de Salut 
Laboral per al traspàs d’informació sobre les condicions de treball a les quals s’ha 
d’incorporar la persona avaluada i per poder donar millor resposta a les necessitats 
dels usuaris. Potenciar les Unitats de Salut Laboral com a principal actor de coor-
dinació, dotant-les de superioritat jeràrquica davant els altres serveis i organismes 
implicats.

Esmena 6
GP Socialista
D’addició a la lletra a del punt 10

a) Garantir el dret del/de la pacient a acudir acompanyat d’un/a familiar a la con-
sulta.

Esmena 7
GP Socialista
De supressió de la lletra e del punt 10

e) Establir un sistema de mediació i revisió de casos que ajudi a garantir els drets 
de les persones i no deixar-les en una situació de desprotecció, i que eviti la judicia-
lització de tots els processos.

Esmena 8
GP Socialista
De modificació de la lletra g del punt 10

g) Fer del consell assessor un veritable espai de participació, utilitzant les dades 
de les que disposa l’ICAM per fer propostes de millora en les seves actuacions.

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Pol Gibert Horcas, diputat, GP SOC 
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GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 51831)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Joan García González, diputat del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament 
del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la inter-
pel·lació al Govern sobre els criteris d’avaluació de les baixes laborals (tram. 302-
00112/11).

Esmena 1
GP de Ciutadans
De supressió i addició 

4. Reorientar Garantir que en la funció d’avaluació de l’ICAM en relació a l’apti-
tud per treballar de les persones avaluades, garantint que es tenen en compte essen-
cialment el seu estat de salut i les condicions del treball on ha de retornar.

Esmena 2
GP de Ciutadans
De modificació i addició 

6. Establir Garantir que funcionen correctament els mecanismes de coordinació 
amb Serveis de Prevenció, Autoritat Laboral i Sanitària, i Unitats de Salut Laboral 
per al traspàs d’informació sobre les condicions de treball a les quals s’ha d’incor-
porar la persona avaluada i per poder donar millor resposta a les necessitats dels 
usuaris.

Esmena 3
GP de Ciutadans
De supressió i addició 

9. Eliminar i deixar sense efecte l’actual procediment de validació per part de 
l’ICAM Fer una anàlisi en profunditat del circuit que cal adoptar a les baixes mè-
diques produïdes dins dels 180 dies posteriors a què hi hagi hagut una alta per part 
d’aquest organisme.

Esmena 4
GP de Ciutadans
D’addició

10.b) Donar l’informe de l’acte mèdic directament al/a la pacient en el moment 
de la consulta, o en el menor temps possible, entenent que cal fer-ho amb diligència 
i qualitat.

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Joan García González, diputat, GP Cs 
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 51838)

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 els criteris d’ava-
luació de les baixes laborals (tram. 302-00112/11).

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

1. Elaborar i presentar al Parlament, en un termini de tres mesos, un informe 
valoratiu dels nous episodis de baixa posteriors a una alta emesa per l’ICAM, que 
inclogui, entre d’altres: 

a) Un estudi sobre nous episodis de baixa mèdica que hagin presentat pacients en 
un període de 12 mesos posterior a l’alta mèdica emesa per l’ICAM.

b) Tenint en compte que no existeix un altre motiu d’alta que la millora o curació 
del pacient per poder incorporar-se a la feina, fer un estudi dels pacients que seguei-
xen de baixa mèdica després de ser valorats per l’ICAM i dels que són donats d’alta, 
del total de citats per l’ICAM.

c) Una proposta de programa de prevenció.

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

2. Reforçar el paper de l’atenció primària en el mecanisme públic que s’esta-
bleix en el Real Decret 625/2014 de control de garanties de les propostes d’alta de la 
incapacitat temporal que fan les mútues, aportant la documentació i argumentació 
fonamentada d’aquestes propostes, amb l’objectiu d’evitar situacions de presentisme 
laboral.

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

3. Eliminar del nou conveni entre l’INSS i la Generalitat de Catalunya, mitjan-
çant el Departament de Salut, els criteris economicistes a l’hora d’avaluar les inca-
pacitats laborals temporals o permanents, i tingui en compte únicament criteris mè-
dics i d’adequació del lloc de treball.

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

4. Reforçar la funció d’avaluació de l’ICAM en relació a l’aptitud per treballar de 
les persones avaluades, garantint que es tenen en compte essencialment el seu estat 
de salut i les condicions del treball on ha de retornar.

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

5. Estudiar la viabilitat d’un sistema de mediació i revisió de les altes mèdiques 
quan hi ha disconformitat per part del pacient, on es pugui estudiar el cas concret 
de manera extrajudicial, i que verifiqui efectivament si les condicions de treball per-
meten l’aptitud mèdica o no, i que no afecti els terminis de reclamació que marca 
la normativa.
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Esmena 6
GP de Junts pel Sí
D’addició al punt 8

8. Elaborar i implementar, en el marc del Sistema d’Informació i de Vigilància 
Epidemiològica Laboral (SIVEL), els mecanismes perquè l’ICAM actuï d’ofici en 
totes les seves intervencions, en la vigilància i comprovació de l’origen del dany de 
les persones avaluades i, si aquest es considera professional, redreçar la contingèn-
cia on pertoqui ser assumida, amb l’objectiu de disminuir el subregistre de la pato-
logia laboral i impulsar la prevenció i actuació sobre les condicions de treball a les 
empreses.

Esmena 7
GP de Junts pel Sí
De modificació al punt 10

10. En el procés de revisió de la carta de drets i deures dels i les pacients, que 
està fent l’ICAM amb la participació dels agents socials, tractar especialment els 
següents aspectes: 

Esmena 8
GP de Junts pel Sí
D’addició al punt 10, apartat a

a) Garantir el dret del/de la pacient a acudir acompanyat/da a la consulta, llevat 
dels casos en què aquesta presència sigui desaconsellable pel normal desenvolupa-
ment del servei.

Esmena 9
GP de Junts pel Sí
De modificació al punt 10, apartat b

b) Estudiar mecanismes per fer arribar l’informe mèdic final a l’usuari que eviti 
el seu desplaçament.

Esmena 10
GP de Junts pel Sí
De modificació al punt 10, apartat c

c) Citar directament els/les pacients quan així s’estimi necessari per part del met-
ge avaluador o en els casos en què l’ICAM actuï d’ofici.

Esmena 11
GP de Junts pel Sí
De modificació al punt 10, apartat e

e) Estudiar la viabilitat d’un sistema de mediació i revisió de casos que ajudi a 
garantir els drets de les persones i no deixar-les en una situació de desprotecció, i 
que eviti la judicialització de tots els processos.

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2017
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 el col·lapse dels 
serveis d’urgències
302-00114/11

PRESENTACIÓ: GP CUP-CC

Reg. 50970 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

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 la següent 
moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre el col·lapse dels serveis d’ur-
gències (tram. 300-00125/11).

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

En relació a l’Atenció Primària i Comunitària: 
1. Garantir que la dotació de l’Atenció Primària serà la suficient, acabant amb 

els problemes d’infradotació. La determinació dels criteris de suficiència resultarà 
del nou model de reassignació de recursos a les Àrees Bàsiques de Salut (ABS) de 
Catalunya tenint en compte que: 

a. L’indicador utilitzat sorgirà també d’incorporar també elements relacionats 
amb l’accés, la coordinació, la qualitat, l’experiència dels pacients i els costos.

b. Es mantindrà el principi d’equitat i universalitat en l’accés, assegurant que 
les poblacions petites i aïllades tenen fons suficients. Eliminar les barreres d’accés 
a la sanitat per les persones amb menys recursos econòmics, revertir les situacions 
d’exclusió sanitària per raons de gènere, ètnia, migració, nacionalitat i classe so-
cial.

2. Procedir a la reobertura dels serveis d’urgències nocturnes del Centres d’Aten-
ció Primària (CAP) i dels CAP, els caps de setmana que han deixat de fer-ho des de 
l’any 2010 degut a les retallades.

3. Garantir l’accés universal al servei de Programa d’Atenció Domiciliària i 
Equips de Suport (PADES) i el seu correcte funcionament a tot el territori.

4. Fer canvis legislatius en la justificació d’absències laborals i escolars, regulant 
la declaració responsable per malaltia per un període curt de dies, evitant exigir la 
certificació mèdica d’incapacitat temporal.

En relació a les llistes d’espera: 
5. Reduir un 50% en les llistes d’espera, abans no acabi l’any, en els següents 

casos: la primera visita amb l’especialista, la realització de proves diagnòstiques i 
l’espera d’una intervenció quirúrgica. Per fer-ho efectiu es prioritzarà l’assistència 
als centres del SISCAT de titularitat pública.

6. Recuperar la totalitat de l’activitat sanitària que es feia en els serveis sanitaris 
públics, optimitzant la utilització dels quiròfans en torn de matí i tarda i recuperant 
els llits que s’han eliminat o tancat provisionalment.

En relació a la gestió del sistema sanitari públic català: 
7. Fer públic i presentar a la Comissió de Salut, en el termini de dos mesos, les 

dades dels contractes i convenis per part del CatSalut amb l’activitat i preus de 
les clàusules anuals i els recursos totals assignats dels diferents proveïdors del sis-
tema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya, siguin de la titularitat que 
siguin, especificant el tipus de fiscalització respecte als recursos públics assignats.
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8. Limitar per contracte la transferència de professionals del sector privat al 
públic o viceversa per tal d’evitar el conflicte d’interessos en l’exercici de diverses 
tasques.

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Eulàlia Reguant i Cura, portaveu adjunta, 

GP CUP-CC 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 51777, 51808, 51837 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 21.02.2017

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 51777)

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

el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el col·lapse dels ser-
veis d’urgències (tram. 302-00114/11).

Esmena 1
GP Socialista
D’addició d’una nova lletra c al punt 1

c) Es garantirà un termini màxim garantit de quaranta-vuit hores per a l’atenció 
en les consultes programades d’atenció primària.

Esmena 2
GP Socialista
D’addició d’una nova lletra d al punt 1

d) Els metges de família, pediatres i infermeres, en l’ús de llurs competències, de-
manaran directament proves diagnòstiques i visites a altres especialistes als centres 
d’urgències d’atenció primària, centres d’alta resolució i hospitals generals bàsics i 
centres de salut mental.

Esmena 3
GP Socialista
D’addició d’una nova lletra e al punt 1

e) Els metges de família, pediatres i infermeres, en l’ús de llurs competències, 
prescriuran directament l’ingrés de llurs pacients als centres sociosanitaris i de salut 
mental, i els derivaran a tractaments, seguint els protocols establerts i consensuats 
amb els professionals dels diferents nivells assistencials i definits en els diferents 
plans directors.

Esmena 4
GP Socialista
De modificació del punt 6

6. Recuperar la dotació pressupostària que amb caràcter addicional es dotava 
als centres i que existia fins el 2010 per proves complementàries i activitat quirúr-
gica que es feia en els serveis sanitaris públics, optimitzant la utilització dels quirò-
fans en torn de matí i tarda i recuperant els llits que s’han eliminat o tancat provi-
sionalment.

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC
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GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 51808)

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Àngels Martínez Castells, diputada del Grup 

Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre el col·lapse dels serveis d’urgències (tram. 302-
00114/11).

Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió i addició a l’apartat 6

6. Recuperar la totalitat de l’activitat sanitària que es feia en els serveis sanitaris 
públics, optimitzant: la utilització dels quiròfans en torn de matí i tarda i recuperant 
els llits que s’han eliminat o tancat provisionalment.

6.1. La utilització dels quiròfans ens torns de matí i tarda.
6.2. Els box i serveis preoperatoris i postoperatoris de recuperació i vigilància i 

cures intensives i quiròfan, amb el personal adient.
6.3. Recuperant llits eliminats o tancats per les retallades.

Esmena 2
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició a l’apartat 8

8. Limitar per contracte la transferència de professionals d’alt nivell del sector 
privat al públic o viceversa per tal d’evitar el conflicte d’interessos en l’exercici de 
diverses tasques.

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Àngels Martínez Castells, diputada, GP CSP 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 51837)

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

amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el col·lapse dels 
serveis d’urgències (tram. 302-00114/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
D’addició al punt 2

2. Procedir a la reobertura dels serveis d’urgències nocturnes del Centres d’Aten-
ció Primària (CAP) i dels CAP, els caps de setmana que han deixat de fer-ho des de 
l’any 2010 degut a les retallades7, en el marc del pla nacional d’urgències i sempre 
que el resultat de la revisió dels processos de reordenació de l’atenció continuada i 
el procés participatiu que s’ha realitzat així ho hagi determinat.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí
De modificació al punt 5

5. Reduir el 50% en les llistes d’espera en els casos de la primera visita amb 
l’especialista i la realització de proves diagnòstiques i un 10% en les llistes d’espera 
d’intervenció quirúrgica, en el termini d’un any des de l’aprovació del projecte de 
llei de pressupostos per al 2017.
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Esmena 3
GP de Junts pel Sí
D’addició al punt 6

6. Recuperar la totalitat de l’activitat sanitària que es feia en els serveis sanitaris 
públics, optimitzant, en cas necessari, la utilització dels quiròfans en torn de matí i 
tarda i recuperant els llits que s’han eliminat o tancat provisionalment.

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

8. Estudiar la implementació de mecanismes legals o de gestió necessaris per tal 
d’evitar l’aparició de conflictes d’interessos en l’exercici de les tasques pròpies dels 
professionals sanitaris.

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2017
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 la situació de la 
sanitat
302-00116/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 50976 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, 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, presenta la següent moció, subsegüent a 
la Interpel·lació al Govern sobre la situació de la sanitat (tram. 300-00127/11).

Moció
En el marc de la situació de saturació que pateixen els serveis d’urgències de la 

majoria d’hospitals del sistema sanitari públic de Catalunya, el Parlament de Cata-
lunya insta el Govern de la Generalitat a: 

1. Incrementar la dotació econòmica del Pla Integral d’Urgències de Catalunya 
que permeti alleugerar les tensions que pateixen els serveis d’urgències hospitalaris, 
entre elles: 

a) Reforçar la dotació de personal que atén el servei de consulta telefònica 061, 
que permeti atendre l’increment de consultes derivat de la campanya «Creus que has 
d’anar a urgències? Truca al 061».

b) Reforçar els serveis d’urgències dels centres d’atenció primària, i dels centres 
d’urgències d’atenció primària, per tal que pugui absorbir part de les urgències que 
s’adrecen als centres hospitalaris.

c) Dotar amb urgència amb els recursos humans i materials necessaris per tal 
que el llits que romanen sense servei en els centres hospitalaris puguin ser utilitzats, 
i així alleugerar el nombre de pacients que, als serveis d’urgències, passen dies es-
perant llits d’ingrés.

2. Presentar, en el termini de 3 mesos, un pla d’acció i d’implementació de les 
mesures necessàries que permetin disposar d’una xarxa d’atenció urgent a la ciuta-
dania que contempli tots els recursos sanitaris disponibles, entre els quals: 

a) el paper de les oficines de farmàcia i els seus professionals; 
b) la dotació dels centres d’atenció primària i dels centres d’urgències d’atenció 

primària tant en recursos humans, com en horaris; 
c) el dimensionament adequat, tant pel que fa a espais com a personal, dels ser-

veis d’urgències dels centres hospitalaris; 
d) la dotació de llits en els centres hospitalaris que permetin un drenatge adequat 

entre els serveis d’urgències i l’hospitalització tant d’aguts com de sociosanitaris.
3. Fixar-se l’objectiu que cap ciutadà que requereix atenció urgent romangui més 

de 24 hores a les dependències d’urgències.

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu; Santi Rodríguez i Serra, portaveu ad-

junt, GP PPC
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 51089, 51836 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 21.02.2017

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 51809)

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Àngels Martínez Castells, 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 la situació de la sanitat (tram. 302-00116/11).

Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un nou apartat anterior a l’apartat 1

Iniciar la desprivatització / desmercantilització dels serveis sanitaris vinculats a 
les urgències (ambulàncies i 061) fins a la seva total integració en el sistema sani-
tari públic.

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Àngels Martínez Castells, diputada, GP CSP

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 51836)

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 situació de la 
sanitat (tram. 302-00116/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
De modificació al punt 1, apartat a

a) Garantir que la dotació de personal que atén el servei de consulta telefònica 
061, permeti atendre, en tot moment, l’increment de consultes derivat de la campa-
nya «Creus que has d’anar a urgències? Truca al 061».

Esmena 2
GP de Junts pel Sí
D’addició al punt 1, apartat c

c) Dotar amb urgència amb els recursos humans i materials necessaris per tal 
que, en els moments de major demanda, el llits que romanen sense servei en els cen-
tres hospitalaris puguin ser utilitzats, i així alleugerar el nombre de pacients que, als 
serveis d’urgències, passen dies esperant llits d’ingrés.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí
D’addició al punt 2

2. Presentar, en el termini de 3 mesos, i en el marc del Pla Nacional d’Urgències, 
un pla d’acció i d’implementació de les mesures necessàries que permetin disposar 
d’una xarxa d’atenció urgent a la ciutadania que contempli tots els recursos sanitaris 
disponibles, entre els quals: [...]
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Esmena 4
GP de Junts pel Sí
De modificació i d’addició al punt 3

3. Fixar-se l’objectiu que cap ciutadà ja ingressat en un servei d’urgències hospi-
talàries romangui més de 24 hores a les dependències d’urgències, sempre i quan 
circumstàncies mèdiques no aconsellin un termini diferent.

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2017.
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS 
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Punt 19 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’estat del litoral
302-00115/11

PRESENTACIÓ: GP JS

Reg. 50975 i 50982 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

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 la següent 
moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre l’estat del litoral (tram. 300-
00126/11).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Exigir al govern espanyol a que actuï per procediment d’urgència per tal que 

els efectes dels temporals meteorològics d’aquest hivern a tot el litoral català, des de 
l’Empordà fins a Montsià, quedin arranjats abans de setmana santa.

2. Exigir al govern de l’Estat a complir els compromisos adquirits en l’aprovació 
de l’Estratègia del Maresme l’any 2014 i, donada la gravetat del temporal, atendre 
de manera urgent els municipis de Malgrat de Mar i Pineda de Mar molt afectats 
pel darrer temporal.

3. Exigir al govern espanyol a fixar un pla d’acció urgent per a regenerar les plat-
ges, camins, cultius i sistemes relacionats, preservar l’optimitat de les badies dels 
Alfacs i del Fangar i, alhora, garantir l’accés a la bocana del riu Ebre. A la vega-
da, cal una estratègia d’execució de contenció i preservació de la costa del Delta de 
l’Ebre i, especialment, dels punts on l’erosió és més accentuada com és la costa de 
Deltebre (Riumar, Bassa Arena i Marquesa) i Sant Jaume d’Enveja (Illa de Buda).

4. Exigir al govern espanyol a incorporar dins dels compromisos d’actuació ur-
gent del litoral, totes aquelles zones fora dels àmbits indicats als punts anteriors, i 
que han estat greument afectades pel recents temporals.

5. Exigir al govern espanyol al traspàs complet de les competències en matèria 
d’ordenació i gestió del litoral català, especialment pel que fa a les funcions de fixa-
ció i recaptació del cànon per la utilització o l’aprofitament del domini públic ma-
rítimo-terrestre.

6. Exigir al Govern de Catalunya a incloure en la nova llei del litoral tots els me-
canismes legals per tal de poder gestionar totes les competències en matèria d’orde-
nació i gestió de litoral català.

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

ESMENES PRESENTADES

Reg. 51811, 51834 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 21.02.2017

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 51811)

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

lamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 del 
Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre l’estat del litoral (tram. 302-00115/11).
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Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació del punt 1

1. Davant els danys produïts pels darrers temporals meteorològics al litoral ca-
talà i especialment a les zones més vulnerables del Maresme i les Terres de l’Ebre: 

a) Exigir el Govern de l’estat que amb coordinació amb el govern de la Generali-
tat i les administracions locals, planifiqui i executi amb caràcter urgent els arranja-
ments que li competeixen per tal de poder afrontar la temporada turística.

b) Exigir el Govern de la Generalitat que en el marc de les seves competències 
faci complir als ports - tan concessionats com als ports consorciats– el deure de fer 
el by-pass de sorres de les platges acumulades als dics de llevant a ponent per a fa-
cilitar-ne la restauració, prohibint els drenatges de dins del mar i altres pràctiques 
no sostenibles.

c) Exigir al Govern de la Generalitat que garanteixi el bon estat de les aigües de 
les platges i de les aigües de transició i abocades fent els arranjaments urgents dels 
emissaris, canonades, col·lectors i instal·lacions malmeses en els darrers temporals 
i abans que comenci la temporada turística.

d) Instar el Govern de la Generalitat i les administracions locals i supramuni-
cipals a replantejar la gestió de les platges, a partir de l’Informe del Centre Inter-
nacional d’Investigacions dels Recursos Costaners (CIIRC) que fixa entre d’altres 
qüestions la necessitat de no retirar les fanerògames de les platges perquè fixen la 
sorra de manera natural facilitant la creació de dunes que són protectors naturals.

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

2. Exigir al govern de l’Estat a complir els compromisos adquirits en l’aprovació 
de l’Estratègia del Maresme l’any 2014, actualitzant el document estratègic a par-
tir de les conclusions tècniques de l’informe del Centre Internacional d’Investigació 
dels Recursos Costaners (CIIRC) consensuant amb la Generalitat i els ajuntaments 
afectats, les actuacions necessàries per garantir l’estabilitat dels trams més vulne-
rables i, donada la gravetat del temporal, atendre de manera urgent els municipis de 
Malgrat de Mar i Pineda de Mar molt afectats pel darrer temporal.

Esmena 3
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació del punt 3 

3. Exigir el Govern espanyol i al Govern de la Generalitat, que dins del Pla Inte-
gral de Protecció del Delta de l’Ebre (PIPDE) en el qual participen ambdós governs 
abordin la problemàtica de la manca de sediments, erosió i subsidència del delta de 
l’Ebre i especialment en els punts més vulnerables com Riumar, la Marquesa o la 
Illa de Buda redactant un Pla de Gestió Integral dels Sediments que compti amb fi-
nançament de la Generalitat, de l’estat i de la Unió Europea.

Esmena 4
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició al punt 4 

4. Exigir al govern espanyol a incorporar dins dels compromisos d’actuació ur-
gent del litoral, totes aquelles zones fora dels àmbits indicats als punts anteriors, i 
que han estat greument afectades pel recents temporals com ara Sitges, Badalona, 
entre altres.



PlE 30
22 de febrer de 2017

25 Dossier

Esmena 5
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició de dos nous apartats, 5.1 i 5.2 al punt 5 

5. Exigir al govern espanyol al traspàs complet de les competències en matèria 
d’ordenació i gestió del litoral català, especialment pel que fa a les funcions de fixa-
ció i recaptació del cànon per la utilització o l’aprofitament del domini públic ma-
rítimo-terrestre.

5.1.Modificar els decrets de traspàs de funcions del Govern de l’estat al Govern 
de la Generalitat per tal d’assumir a més de la gestió de les autoritzacions i conces-
sions demanials, les funcions de fixació i recaptació del cànon per a la utilització o 
aprofitament del domini públic marítim-terrestre.

5.2 Mentre no estiguin traspassades aquestes competències exigir el Govern de 
l’Estat que emeti en temps i forma els informes preceptius sobre les concessions 
d’usos que atorga el Govern de la Generalitat per tal d’evitar inseguretat jurídica.

Esmena 6
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació total del punt 6 

6. Exigir al Govern de Catalunya a incloure en la nova llei del litoral: 
a) tots els mecanismes legals per tal de poder gestionar totes les competències en 

matèria d’ordenació i gestió de litoral català.
b) les prescripcions necessàries perquè tant els plans d’usos de les platges, les 

ordenances municipals, o sigui la gestió d’aquestes es faci a partir del coneixement 
de la seva geomorfologia i respectant el seu caràcter natural.

Esmena 7
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un nou punt 7 

Davant el traspàs de la competència i la responsabilitat del Port Olímpic a 
l’Ajuntament de Barcelona, a partir del 2020, mitjançant acord entre la Generali-
tat i el concessionari actual es realitzaran les inversions necessàries, en els propers 
anys, i que es comptabilitzen en 23 M€ per tal que quan es traspassi la infraestruc-
tura estigui en bones condicions.

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Hortènsia Grau Juan, diputada, GP CSP 

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 51834)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Sergio Sanz Jiménez, diputat del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre l’estat del litoral (tram. 302-00115/11).

Esmena 1
GP de Ciutadans
De supressió i addició 

1. Exigir al govern espanyol a que actuï Impulsar, en coordinació amb el Govern 
d’Espanya, per procediment d’urgència per tal que els efectes dels temporals me-
teorològics d’aquest hivern a tot el litoral català, des de l’Empordà fins a Montsià, 
quedin arranjats abans de setmana santa.
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Esmena 2
GP de Ciutadans
De supressió i addició 

2. Exigir al govern de l’Estat a complir els compromisos adquirits en l’aprovació 
Impulsar, en coordinació amb el Govern d’Espanya, l’Estratègia del Maresme l’any 
2014 i, donada la gravetat del temporal, atendre de manera urgent els municipis de 
Malgrat de Mar i Pineda de Mar molt afectats pel darrer temporal.

Esmena 3
GP de Ciutadans
De supressió i addició 

3. Exigir al govern espanyol a fixar Impulsar, en coordinació amb el Govern 
d’Espanya, un pla d’acció urgent per a regenerar les platges, camins, cultius i siste-
mes relacionats, preservar l’optimitat de les badies dels Alfacs i del Fangar i, alhora, 
garantir l’accés a la bocana del riu Ebre. A la vegada, cal una estratègia d’execució 
de contenció i preservació de la costa del Delta de l’Ebre i, especialment, dels punts 
on l’erosió és més accentuada com és la costa de Deltebre (Riumar, Bassa Arena i 
Marquesa) i Sant Jaume d’Enveja (Illa de Buda).

Esmena 4
GP de Ciutadans
De supressió

4. Exigir al govern espanyol a incorporar dins dels compromisos d’actuació ur-
gent del litoral, totes aquelles zones fora dels àmbits indicats als punts anteriors, i 
que han estat greument afectades pel recents temporals.

Esmena 5
GP de Ciutadans
De supressió

Es suprimeix el punt 5 de la moció.

Esmena 6
GP de Ciutadans
De supressió

Es suprimeix el punt 6 de la moció.

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Sergio Sanz Jiménez, diputat, del GP Cs 
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