
PLE
DOSSIER

Sessió 32, dimarts 21 de març de 2017

Primera part

ORDRE DEL D IA

1. Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017. Tram. 
200-00019/11. Comissió d’Economia i Hisenda. Debat i votació del dictamen de la 
Comissió, de les esmenes reservades i de les esmenes subsegüents al dictamen del 
Consell de Garanties Estatutàries (dictamen: BOPC 324, 3, dictamen del Consell de 
Garanties Estatutàries: BOPC 348, 3, esmenes subsegüents al dictamen del Consell 
de Garanties Estatutàries: BOPC 358, 15).

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

3. Designació dels diputats interventors per al període pressupostari del 2017. Tram. 
231-00002/11. Mesa ampliada. Designació.

4. Projecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic; 
de creació de l’impost sobre el risc mediambiental de la producció, manipulació i 
transport, custòdia i emissió d’elements radiotòxics; de l’impost sobre begudes en-
sucrades envasades; de l’impost sobre grans establiments comercials, i de l’impost 
sobre les estades en establiments turístics. Tram. 200-00020/11. Comissió d’Econo-
mia i Hisenda. Debat i votació del dictamen de la Comissió (dictamen: BOPC 322, 3).

5. Interpel·lació al Govern sobre la saturació dels recursos sanitaris i l’impacte en l’ac-
cessibilitat. Tram. 300-00115/11. Grup Parlamentari Socialista. Substanciació.

6. Interpel·lació al Govern sobre el nomenament del nou director de TV3. Tram. 300-
00143/11. Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Substanciació.

7. Interpel·lació al Govern sobre l’educació infantil. Tram. 300-00142/11. Grup Parla-
mentari Socialista. Substanciació.

8. Interpel·lació al Govern sobre l’accés universal a l’educació infantil. Tram. 300-
00145/11. Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.

9. Interpel·lació al Govern sobre la despoblació a les zones rurals. Tram. 300-00144/11. 
Grup Parlamentari Socialista. Substanciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre la mercantilització de la vida i dels béns i els serveis 
comuns. Tram. 300-00146/11. Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - 
Crida Constituent. Substanciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre els serveis socials relacionats amb el trastorn de l’es-
pectre autista. Tram. 300-00147/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

12. Projecte de llei sobre les voluntats digitals i de modificació dels llibres segon i 
quart del Codi civil de Catalunya. Tram. 200-00024/11. Govern de la Generalitat. De-
bat de totalitat (text presentat: BOPC 352, 11).

13. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el plurilingüisme i les llen-
gües oficials. Tram. 302-00123/11. Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. 
Debat i votació.
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14. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la seva resposta al problema 
de l’ocupació d’habitatges. Tram. 302-00124/11. Grup Parlamentari Socialista. Debat 
i votació.

15. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre justícia democràtica i estat 
autoritari de dret. Tram. 302-00125/11. Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 
Popular - Crida Constituent. Debat i votació.

16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la regeneració democràtica. 
Tram. 302-00126/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el balanç del primer any des 
de l’aprovació de la Resolució 17/XI, sobre la situació d’emergència social, la reacti-
vació econòmica, la gestió pública i la necessitat d’una resposta institucional. Tram. 
302-00127/11. Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació.

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les seves actuacions a la 
província de Girona. Tram. 302-00128/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i 
votació.



PlE 32
21 de març de 2017

3 Dossier

Punt 1 | Debat i votació

Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per 
al 2017
200-00019/11

ESMENES SUBSEGÜENTS AL DICTAMEN DEL CONSELL DE GARANTIES 

ESTATUTÀRIES

Reg. 53168 i 53579; 53307; 53656; 53704; 53715 i 53793 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.03.2017

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SI QUE ES POT (REG 53168, 53579)

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 120 del Reglament del Parlament, presenta 
les següents esmenes, subsegüents al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries 
amb relació al Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 
2017 (tram. 200-00019/11).

Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació de la disposició addicional trenta-unena

El Govern, dins de les possibilitats pressupostàries, garantirà la dotació econò-
mica suficient per fer front a les necessitats i els requeriments que es derivin de la 
convocatòria del referèndum sobre el futur polític de Catalunya, acordat en l’apar-
tat I.1.2 de la Resolució 306/XI del Parlament de Catalunya, amb les condicions 
establertes en el dictamen 2/2017 de 2 de de març del Consell de Garanties Estatu-
tàries de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 7 de març de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu GP CSP

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG 53307)

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

el que estableix l’article 120 del Reglament del Parlament, presenta les següents es-
menes, subsegüents al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries amb relació 
al Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017 (tram. 
200-00019/11).

Esmena 1
GP Socialista
De supressió de la disposició addicional trenta-unena

Trenta-unena. Mesures en matèria d’organització i gestió del procés referendari
El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’habilitar les 

partides per a garantir els recursos necessaris en matèria d’organització i gestió per 
a afrontar el procés referendari sobre el futur polític de Catalunya en el marc de la 
legislació vigent en el moment que es convoqui.

Palau del Parlament, 8 de març de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC



PlE 32
21 de març de 2017

Dossier 4

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG 53656)

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 120 del Reglament del Par-
lament, presenta les següents esmenes, subsegüents al dictamen del Consell de Ga-
ranties Estatutàries amb relació al Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat 
de Catalunya per al 2017 (tram. 200-00019/11).

Esmena 1
GP del Partit Popular de Catalunya
De supressió de la disposició addicional trenta-unena

Trenta-unena. Mesures en matèria d’organització i gestió del procés referendari
El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’habilitar les 

partides per a garantir els recursos necessaris en matèria d’organització i gestió per 
a afrontar el procés referendari sobre el futur polític de Catalunya en el marc de la 
legislació vigent en el moment que es convoqui.

Palau del Parlament, 10 de març de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu GP PPC

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG 53704)

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

amb el que estableix l’article 120 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes, subsegüents al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries amb relació 
al Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017 (tram. 
200-00019/11).

Esmena 1
GP de Ciutadans
De supressió de la disposició addicional trenta-unena 

Trenta-unena. Mesures en matèria d’organització i gestió del procés referenda-
ri El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’habilitar les 
partides per garantir els recursos necessaris en matèria d’organització i gestió per 
fer front al procés referendari sobre el futur polític de Catalunya en el marc de la 
legislació vigent en el moment de la seva convocatòria.

Esmena 2
GP de Ciutadans
D’addició d’una nova disposició addicional 

Disposició addicional 
De conformitat amb el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries de 

Catalunya 2/2017, es modifica la denominació de les partides pressupostàries 
GO01.132.227.0004, DD01.132.227.004 i DD01.132.227.015) que passen a tenir la 
següent denominació: 

GO01.132.227.0004 (processos electorals i consultes populars no referendàries)
DD01.132.227.004 (processos electorals i consultes populars no referendàries)
DD01.132.227.015 (processos de participació ciutadana no referendaris).
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Esmena 3
GP de Ciutadans
D’addició d’una nova disposició addicional 

Disposició addicional 
1. De conformitat amb el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries de Ca-

talunya 2/2017, les normes i actes d’aplicació de les partides següents hauran d’és-
ser conformes amb l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i la Constitució Espanyola 
i amb la interpretació donada per part del Consell de Garanties Estatutàries i el 
Tribunal Constitucional.

GO01.132.227.0004 (processos electorals i consultes populars no referendàries)
DD01.132.227.004 (processos electorals i consultes populars no referendàries)
DD01.132.227.015 (processos de participació ciutadana no referendaris).

Esmena 4
GP de Ciutadans
D’addició d’una nova disposició addicional 

Disposició addicional 
De conformitat amb el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries de Cata-

lunya 2/2017, la partida denominada Fons de Contingència (FO01.811.500.0001) 
haurà de dotar pressupostàriament només aquelles necessitats que haguessin estat 
imprevisibles, inajornables i no discrecionals en el moment inicial d’aprovació del 
pressupost. En tot cas, les normes i actes d’aplicació d’aquestes necessitats que pu-
guin dotar-se amb aquesta partida hauran d’ésser conformes amb l’Estatut d’Auto-
nomia de Catalunya i la Constitució Espanyola i amb la interpretació donada per 
part del Consell de Garanties Estatutàries i el Tribunal Constitucional.

Palau del Parlament, 10 de març de 2017 
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG 53715, 53793)

A la Mesa del Parlament
Jordi Turull i Negre, president del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Marta Ro-

vira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el que 
estableix l’article 120 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes, 
subsegüents al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries amb relació al Pro-
jecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017 (tram. 200-
00019/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
D’addició a la disposició addicional trenta-unena

Trenta-unena
El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017 ha d’adoptar les 

mesures necessàries per a garantir la dotació pressupostaria suficient per fer front a 
les necessitats que es derivin de la convocatòria del referèndum sobre el futur polí-
tic de Catalunya, previst en l’apartat I.1.2 de la Resolució 306/XI del Parlament de 
Catalunya, tenint en compte el treball desplegat pel Pacte Nacional pel Referèndum 
d’acord amb els criteris del dictamen del Consell de Garanties Estatutàries de la 
Generalitat de Catalunya.»

Palau del Parlament, 10 de març de 2017
Jordi Turull i Negre, president; Marta Rovira i Vergés, portaveu, GP JS 
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Punt 2 | Substanciació

Relació de preguntes a respondre oralment en el Ple

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

Preguntes al Govern
1. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les pràctiques cor-

ruptes en la contractació pública. Tram. 310-00198/11. Carlos Carrizosa Torres, del 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

2. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la transparència en la 
seva actuació. Tram. 310-00199/11. Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari 
de Ciutadans. Substanciació.

3. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la garantia juve-
nil. Tram. 310-00192/11. Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista. 
Substanciació.

4. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les novetats de la 
T-Mobilitat. Tram. 310-00195/11. Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de 
Junts pel Sí. Substanciació.

5. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els principals reptes 
de l’estratègia 2017-2019 del Pla integral d’atenció a les persones amb trastorn men-
tal i addiccions. Tram. 310-00196/11. Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari 
de Junts pel Sí. Substanciació.

6. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’evolució de la in-
dústria en els primers mesos del 2017. Tram. 310-00197/11. Marta Rovira i Vergés, 
del Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Substanciació.

7. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el finançament de les 
escoles bressol. Tram. 310-00191/11. Mireia Boya e Busquet, del Grup Parlamentari 
de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Substanciació.

8. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el nomenament del 
nou director de TV3. Tram. 310-00193/11. Alejandro Fernández Álvarez, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.

9. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el pagament de les 
vedes als pescadors. Tram. 310-00194/11. Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamen-
tari de Catalunya Sí que es Pot. 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. 317-00130/11. 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. 317-00131/11. 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. 317-00132/11. 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. 317-00129/11. 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. 317-00128/11. Inés Arrimadas García, del Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans. Substanciació.

15. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre 
els darrers esdeveniments polítics. Tram. 317-00133/11. Jordi Turull i Negre, del 
Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Substanciació.
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Punt 3 | Designació

Designació dels diputats interventors per al període pressupostari 
del 2017
231-00002/11

PROPOSTA AL PLE

La Mesa Ampliada, en la sessió tinguda el 14 de març de 2017, d’acord amb l’ar-
ticle 37.5 del Reglament, acorda de proposar al Ple la designació de Roger Torrent i 
Ramió, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’Antonio Espinosa Cerrato, del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, i de Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari 
Socialista, com a diputats interventors per al període pressupostari del 2017.

Palau del Parlament, 14 de març de 2017
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís
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Punt 12 | Debat de totalitat

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

TEXT PRESENTAT

Reg. 52629 i 52724 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

El text del Projecte de llei ha estat publicat en el BOPC 352, pàgina 11, del 9 de 
març de 2017.

El termini de presentació d’esmenes a la totalitat fineix el dia 23 de març de 2017 
a les 12.00 h.
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Punt 13 | Debat i votació

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

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 53486 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.03.2017

A la Mesa del Parlamento
Alejandro Fernández Álvarez, portavoz, María José García Cuevas, diputada del 

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, de acuerdo con lo que establece 
el artículo 158 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente moción sub-
siguiente a la Interpel·lació al Govern sobre el plurilingüisme i les llengües oficials 
(tram. 300-00136/11).

Moción
El Parlament de Catalunya, entendiendo la educación plurilingüe como la utili-

zación de varias lenguas, oficiales o extranjeras, como vehiculares o de enseñanza 
en el proceso educativo, insta al Govern de la Generalitat a: 

1. Garantizar a todos los alumnos del sistema educativo los derechos lingüísticos 
recogidos en la legislación.

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

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

4. Publicar antes de iniciar el proceso de preinscripción del curso 2017-18, y en 
los siguientes, los centros plurilingües en cada municipio o zona de escolarización, 
indicando las lenguas utilizadas como vehiculares, oficiales o extranjeras, así como 
las materias y cursos afectados.

5. Introducir en el impreso oficial de preinscripción para el curso escolar 2017-
18,  y en los siguientes, la casilla, o el método que se entienda más adecuado, para 
conocer las preferencias lingüísticas (entre las lenguas oficiales) de escolarización 
de cada familia para la primera enseñanza, en cumplimiento del artículo 21.2 de 
la ley 1/98 de 7 de enero, de Política Lingüística, informando en dicho impreso de 
que la atención individualizada queda descartada, por sentencia firme del Tribunal 
Supremo.

6. Garantizar que a partir del curso 2017-18, este incluido, la oferta lingüística 
de los centros educativos da respuesta a las preferencias expresadas por las familias 
durante el proceso de preinscripción, en el marco de la programación educativa, y 
de acuerdo con la legalidad vigente.

7. Instar, a los centros educativos sostenidos con fondos públicos, a revisar a lo 
largo del curso escolar 2017-18 sus proyectos lingüísticos, actualizándolos y adap-
tándolos a la realidad socio-lingüística de su zona, reforzando la presencia vehicular 
de cada lengua oficial en función de esta realidad, sin que ninguna quede excluida 
como vehicular en al menos una asignatura troncal.

8. Resolver las solicitudes individuales de enseñanza con presencia vehicular de 
ambas lenguas recibidas a lo largo del curso, dirigiendo a las familias interesadas a 
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los centros bilingües o plurilingües en su municipio o zona de escolarización o más 
próximos a los mismos.

9. Autorizar aumentos de ratio de hasta tres alumnos por curso, línea y centro, 
si fuera necesario para garantizar los derechos lingüísticos de algún alumno, previa 
petición formal de su familia.

Palacio del Parlamento, 9 de marzo de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portavoz; María José García Cuevas, diputada, 

GP PPC

ESMENES PRESENTADES

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

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 54204)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre el plurilingüisme i les llengües oficials (tram. 302-00123/11).

Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició al punt 2

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

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

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

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

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ, GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA, 

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

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

Bruguera Batalla, diputat del Grup Parlamentari Socialista, Jéssica Albiach Sator-
res, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que 
estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes 
a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el plurilingüisme i les llen-
gües oficials (tram. 302-00123/11).
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Esmena 1
GP de Junts pel Sí, GP Socialista, GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

biach Satorres, GP CSP, diputats; Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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Punt 14 | Debat i votació

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

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 53657 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.03.2017

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup 

Parlamentari Socialista, 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 seva resposta al problema de l’ocupació d’habitatges (tram. 300-00137/11).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a
1. Presentar en el termini de sis mesos una modificació de la quota íntegra de 

l’impost sobre els habitatges buits que preveu la Llei 14/2015, del 21 de juliol, de l’im-
post sobre els habitatges buits, en el sentit d’augmentar la fiscalitat sobre els habi-
tatges buits.

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

2.1. Caldrà acreditar la situació de risc d’exclusió residencial d’acord amb els 
paràmetres establerts a la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a 
afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.

2.2. Caldrà establir el temps de residència mínim, així com la forma per acre-
ditar-ho (padró, constatació de condicions d’arrelament, etc., dels membres de la 
unitat familiar en l’habitatge de referència per tal que aquest tingui la consideració 
jurídica de morada).

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

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

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

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

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

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

2.9. Serà possible la regularització de les ocupacions sense títol en aquells habi-
tatges que s’adeqüin, en el present o potencialment, als requeriments d’habitabilitat 
establerts per la legislació i normativa vigent.
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2.10. Una vegada hagi estat estudiat el cas, d’acord amb els criteris anteriors, la 
proposta de regularització mitjançant contracte de lloguer en el mateix habitatge es 
resoldrà a proposta de la Mesa d’Emergències.

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

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

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

Palau del Parlament, 9 de març de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, diputat, GP SOC 

ESMENES PRESENTADES

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

Parlament, 21.03.2017

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 54364)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A la Mesa del Parlament
Josep Lluís Franco Rabell, president del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 54489)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 54495)

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

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

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

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

Palau del Parlament, 21 de març de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Sergio Sanz Jiménez, diputat, GP Cs 
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Punt 15 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre justícia 
democràtica i estat autoritari de dret
302-00125/11

PRESENTACIÓ: GP CUP-CC

Reg. 53706 i 53955 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.03.2017

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

lamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el 
que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, 
subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre justícia democràtica i estat autoritari 
de dret (tram. 300-00135/11).

Moció
El Parlament de Catalunya acorda: 
1. Instar el Govern a elaborar en el termini màxim de 20 dies un informe sobre la 

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

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

3. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a requerir el Tribunal Consti-
tucional espanyol, el dia de la publicació d’aquesta moció i mitjançant remissió de 
la mateixa, perquè davant la seva evident politització i dependència partitocràtica 
s’abstingui de resoldre en relació a tots els procediments que tinguin a veure amb les 
decisions adoptades pel Parlament de Catalunya, recordant-li a més que les regles 
establertes unilateralment per aquest òrgan per via de la Sentència de l’Estatut no 
han estat en cap moment sotmeses a referèndum.

Palau del Parlament, 14 de març de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Benet Salellas i Vilar, diputat, GP CUP-CC

ESMENES PRESENTADES

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

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

A la Mesa del Parlament
Josep Lluís Franco Rabell, president del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que 

es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, pre-
senta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
justícia democràtica i estat autoritari de dret (tram. 302-00125/11).
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Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió de l’apartat 1

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

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

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

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

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

Palau del Parlament, 20 de març de 2017
Josep Lluís Franco Rabell, president GP CSP

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 54476)

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

amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre justícia democrà-
tica i estat autoritari de dret (tram. 302-00125/11).

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

4. Instar el Govern a traslladar aquesta Moció al Consell d’Europa, el Consell 
dels Drets Humans de l’ONU a Ginebra, la Comissària de Justícia de la Unió Euro-
pea, el Tribunal Europeu dels Drets Humans i la Cort internacional de Justícia de 
la Haia.
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Esmena 2
GP de Junts pel Sí
De modificació i supressió al punt 2, que passa a ser el punt 1

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

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

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

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

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

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

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

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 53755 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.03.2017

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, José María Espejo-Saavedra Conesa, diputat 

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 la regeneració democràtica (tram. 300-00138/11).

Moció
1. Hasta la entrada en vigor de la ley de protección de los denunciantes y otras 

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

2. Fomentar, en el marco de la coordinación que lleve a cabo la Autoridad Inde-
pendiente de Integridad Pública, la prepararación, negociación y adopción de me-
canismos de colaboración interadministrativos entre la Oficina Antifraude de Ca-
taluña, el Mecanisme Català de Prevenció i Lluita contra la Corrupció i el Frau y 
otras autoridades autonómicas que tengan por objetivo velar por la integridad de las 
personas que ostenten cargos públicos. Estos mecanismos de colaboración tendrán 
como principio preferente velar por la efectiva protección de quienes denuncien la 
corrupción y supervisar que los cargos públicos cumplan con la legalidad vigente.

3. Adoptar todas las medidas políticas y, en su caso, normativas pertinentes para 
garantizar que los cargos públicos catalanes que sean imputados por casos de co-
rrupción dimitan de sus cargos públicos inmediatamente. Esta medida deberá apli-
carse a diputados autonómicos y altos cargos del perímetro público de la Generalitat 
de Catalunya y todos sus organismos dependientes. Adicionalmente, dichos cargos 
imputados no podrán formar parte de listas electorales mientras no se demuestre su 
inocencia.

4. Adoptar todas las medidas políticas y, en su caso, normativas necesarias para 
la eliminación de privilegios injustificados para altos cargos y personas de especial 
responsabilidad pública del ámbito de la Generalitat de Cataluña como los afora-
mientos políticos.

5. Adoptar o, en su caso, adaptar los Códigos de Conducta correspondientes, a 
los efectos de que deban ser suscritos de forma obligatoria por todos los cargos pú-
blicos referidos anteriormente, a los efectos de evitar y detectar posibles diferencias  
injustificadas entre su patrimonio y sus ingresos, tanto al inicio como al final de su 
mandato. Los cargos que rehúyan firmar o cumplir dichos Códigos deberán ser ce-
sados de forma inmediata.

6. Impulsar firme y urgentemente la implementación y la aplicación de una nor-
mativa de transparencia que sirva como auténtica herramienta de lucha contra la 
corrupción, debiéndose abandonar por parte de la administración de la Generalitat 
de Cataluña, en general y, especialmente, del Departament d’Afers i Relacions Ins-
titucionals i Exteriors i Transparència, las malas praxis en materia de transparencia 
y buen gobierno como la entrega tardía de información y/o documentación, las re-
misiones a páginas webs genéricas para el conocimiento de una determinada cues-
tión o el incumplimiento de las solicitudes de acceso a información/documentación 
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por parte de ciudadanos y diputados. En todo caso, el despliegue reglamentario de 
la normativa de transparencia actualmente vigente, en el inaplazable periodo de los 
dos meses siguientes a la fecha de la adopción de la presente moción, será una prio-
ridad fundamental de la acción gubernamental.

Palau del Parlament, 13 de març de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; José María Espejo-Saavedra Conesa, dipu-

tat, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

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

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

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

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

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

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

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

GP PPC 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 54496)

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

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

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

1. Hasta la entrada en vigor de la ley de protección de los denunciantes y otras 
medidas de lucha contra la corrupción, adoptar todas las medidas normativas per-
tinentes para garantizar la protección de los empleados públicos que denuncien los 
casos de corrupción. Dichas medidas deben garantizar a los denunciantes la confi-
dencialidad y protección frente a posibles represalias.
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Esmena 2
GP de Junts pel Sí
De modificació de l’apartat 2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Palau del Parlament, 21 de març de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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Punt 17 | Debat i votació

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

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 53776 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.03.2017

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, presenta 
la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre el balanç del primer 
any des de l’aprovació de la Resolució 17/XI, sobre la situació d’emergència social, 
la reactivació econòmica, la gestió pública i la necessitat d’una resposta institucional 
(tram. 300-00141/11).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Comparèixer, a petició pròpia, en el termini d’un mes, en el Ple del Parlament 

de Catalunya per rendir comptes de la Resolució 17/XI del Parlament de Catalunya 
sobre la situació d’emergència social, la reactivació econòmica, la gestió pública i la 
necessitat d’una resposta institucional.

2. Arribar a un acord, en el termini d’un mes, perquè s’aprovi la Renda Garantida 
de Ciutadania –RGC– d’acord amb l’article 24.3 de l’Estatut de Catalunya, que ga-
ranteixi que totes les persones que estan per sota de l’Índex de Renda de Suficiència 
de Catalunya –IRSC– tinguin dret a percebre-la, encara que treballin, amb l’objec-
tiu d’evitar la discriminació de les dones que treballen a mitja jornada i castigar als 
infants de famílies que malgrat treballen tenen ingressos inferiors a l’IRSC.

Palau del Parlament, 13 de març de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu GP CSP

ESMENES PRESENTADES

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

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 54457)

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

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

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

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

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

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

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

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 54494)

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

amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el balanç del pri-
mer any des de l’aprovació de la Resolució 17/XI, sobre la situació d’emergència 
social, la reactivació econòmica, la gestió pública i la necessitat d’una resposta ins-
titucional (tram. 302-00127/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
De modificació

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

Esmena 2
GP de Junts pel Sí
De modificació i supressió 

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

Palau del Parlament, 20 de març de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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Punt 18 | Debat i votació

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

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 53777 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.03.2017

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Jean Castel Sucarrat, diputat del Grup Parla-

mentari 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 so-
bre les seves actuacions a la província de Girona (tram. 300-00139/11).

Moció
1. Aplicar a les comarques de Girona, tenint en compte la seva especificitat, les 

mesures contingudes en els punts següents de la moció sobre les actuacions del Go-
vern a la província de Lleida, en la versió que es va votar en el Ple del passat 9 de 
març: 

a) Punt 1: Avaluar el Pla de regadius vigent com a eina de planificació de totes 
les polítiques que afecten els regadius de Catalunya, i concretament els de Giro-
na, amb calendari d’inversions i definició d’actuacions prioritàries d’implantació de 
nous regadius i de modernització dels existents amb criteris d’eficàcia i eficiència 
en l’ús de l’aigua.

b) Punt 2: Impulsar el projecte Odisseu per millorar la qualitat de vida de la gent 
gran a les zones rurals que inclogui la promoció de serveis públics i assistencials al 
mateix temps que es frena l’èxode juvenil i la fuga de talents, mitjançant una oferta 
formativa completa i l’elaboració de plans d’ocupació tant per al primer sector, com 
en les noves tecnologies, energia verda, turisme sostenible i serveis a les persones.

c) Punt 3: Reconèixer l’esforç que fa el sector primari en la conservació dels re-
cursos naturals i en l’ocupació equilibrada del territori, activant polítiques de reva-
lorització i dignificació del món rural en tots els seus vessants, tant productius (com 
l’agricultura, la ramaderia o el bosc), com socials (com l’esport, el turisme o el medi 
ambient).

d) Punt 4: Establir mesures per a contribuir a garantir la justícia i l’equitat en el 
comerç i la distribució dels productes agraris i revertir la tendència descendent de 
la renda agrària.

e) Punt 5: Incrementar pressupostàriament l’atenció al món rural: (a) Recuperar 
progressivament en els propers anys la proporció del pressupost general de la Ge-
neralitat que es destina a polítiques agràries del Departament d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca i Alimentació; (b) Impulsar totes les línies del Programa de Desenvo-
lupament Rural, com a eina fonamental per dinamitzar i diversificar l’economia del 
territori amb l’objectiu de mantenir-hi i fomentar-hi activitats, tot fixant-hi la gent 
i contribuint a l’equilibri territorial i social del país; i (c) Posar en valor, a més de 
les polítiques agràries, les inversions dirigides a millorar la qualitat de vida al món 
rural com les infraestructures viàries, el transport i els serveis educatius, sanitaris i 
socials, entre d’altres.

f) Punt 6: Fer una renovació d’aquells accessos i carreteres secundàries que se-
gons estudis previs tinguin mancances de manteniment o problemes de seguretat 
viària per a millorar la mobilitat i l’accessibilitat a les zones rurals i executar un pla 
de millora de camins rurals que tingui en compte els requeriments ambientals i les 
figures de conservació del territori.
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g) Punt 7: Fomentar iniciatives per millorar l’accés de xarxes d’alta capacitat a 
les zones rurals com un mitjà estratègic per a fomentar el desenvolupament dels di-
ferents sectors locals.

h) Punt 9 bis: Impulsar l’aprofitament forestal i la indústria de la fusta, en el marc 
del Pla general de política forestal de Catalunya 2013-2022, i les diferents activitats 
econòmiques que se’n deriven per fer front a la manca de manteniment dels boscos i 
a les dificultats per a generar ocupació a les zones amb més massa forestal.

i) Punt 10: Augmentar l’oferta de places públiques de residències per a gent gran, 
persones amb dependència o discapacitat seguint la programació territorial de ser-
veis socials especialitzats 2015-2018.

j) Punt 11: Impulsar la construcció d’habitatges tutelats per a gent gran, depen-
dència o discapacitat, atenent la programació territorial de serveis socials especia-
litzats 2015-2018.

k) Punt 12: Oferir una alternativa digna a les persones que es troben en llista 
d’espera, donant compliment a la Moció 48/XI del Parlament de Catalunya, sobre 
mesures i polítiques respecte a la situació d’emergència social, que estableix que la 
situació de les llistes d’espera no pot comportar en cap cas la denegació de serveis 
als ciutadans sol·licitants.

l) Punt 13: Aplicar la programació territorial dels serveis socials especialit-
zats 2015-2018 per a continuar reduint els terminis d’espera per accedir als serveis 
d’atenció a la dependència. Aquest pla haurà de detectar les necessitats específiques 
del territori i programar territorialment els recursos d’atenció social especialitzada 
i domiciliària, determinant zones d’actuació preferent amb l’objectiu de millorar 
l’equilibri territorial en la distribució dels recursos.

m) Punt 14: Actualitzar i adaptar la Cartera de Serveis Socials establerta per la 
Llei 12/2007 de serveis socials a les noves realitats i necessitats socials de Girona.

n) Punt 15: Augmentar la dotació pressupostària per tal de cobrir la necessitat 
d’habitatge de les persones i famílies que no puguin fer front al pagament del llo-
guer o hipoteca, en coordinació amb els diferents nivells de l’administració pública 
a Catalunya per a prevenir i donar solució als desnonaments de l’habitatge habitual. 
I, per això, cal promoure i facilitar l’accés als procediments de segona oportunitat i 
la dació en pagament existents i alhora recolzar les iniciatives legislatives que pro-
curen la millora d’aquests últims i el règim sancionador a les entitats bancàries que 
han fet i fan males pràctiques i incompleixen el codi de bones pràctiques bancàries.

o) Punt 16: Aplicar la programació territorial de serveis socials especialitzats 
2015-2018 fent incidència en la promoció i inclusió de les persones amb discapacitat 
residents al món rural.

p) Punt 17: Garantir la dotació pressupostària per a combatre tots els aspectes 
relacionats amb la violència de gènere a tots els nivells institucionals, prioritzant les 
polítiques de prevenció que cobreixi l’augment de places tant en centres d’acollida, 
com els necessaris per tal de realitzar una correcta atenció integral d’assistència sa-
nitària, terapèutica, psicològica i d’inserció sociolaboral.

q) Punt 18: Donar compliment a la Moció 17/XI d’ambulàncies, amb especial 
cura respecte dels punts que volen garantir una bona assistència enfront les emer-
gències mèdiques.

r) Punt 19: Donar compliment a la Moció 39/XI d’odontologia, garantint l’accés a 
l’atenció odontològica de la població pediàtrica, amb especial atenció per als menors 
en situacions socials i de salut complexes, garantint l’equitat territorial i la igualtat 
d’oportunitats.

s) Punt 20: Donar compliment a la Moció 71/XI, per reformar l’Atenció Primà-
ria, amb especial cura respecte dels punts que fan referència a la millora de la seva 
capacitat de resolució i de millora laboral.

t) Punt 24: Adaptar les agendes dels professionals perquè tinguin un nombre de 
visites adequat per poder garantir la qualitat assistencial.
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u) Punt 25: Dotar de plans especials en els períodes gripals per a evitar que els 
pacients hagin de patir les llargues esperes, els col·lapses sanitaris habituals i la so-
brecàrrega laboral que ocasiona als treballadors.

v) Punt 26: Revisar els circuits d’accessibilitat no solament presencial, sinó tam-
bé els telefònics per tal que els usuaris puguin contactar amb el seu centre de forma 
efectiva.

w) Punt 27: Potenciar els programes d’atenció crònica dels pacients, i l’atenció 
domiciliària i la cura dels pacients assignats a les residències i centres amb pacients 
amb diversitat funcional.

x) Punt 28: Fer públic, en un document a presentar davant la Comissió de Salut 
del Parlament, el Pla detallat de les millores plantejades per a Girona, on s’inclogui 
un pla per als quiròfans, l’UCI, les plantes hospitalàries tancades i la reposició del 
material, entre d’altres. Al mateix document caldrà presentar els plans funcionals i 
de personal per als diferents serveis i els plans de futur plantejats per a ells.

y) Punt 30: Fer una declaració pública en què es reprovi qualsevol intent per a 
incentivar o fomentar les altes hospitalàries forçades.

z) Punt 31: Fer una declaració pública en què es reprovi qualsevol denegació de 
visita a l’atenció especialitzada demanada per un metge especialista en Medicina 
Familiar i Comunitària.

aa) Punt 34: Donar compliment als acords parlamentaris d’instal·lació de desfi-
bril·ladors a tots aquells llocs on hi hagi una gran afluència de gent, com per exemple 
pavellons esportius, auditoris i altres equipaments similars.

bb) Punt 35: Presentar un pla per a apropar els fàrmacs al territori, integrant me-
canismes per facilitar la dispensació de medicació hospitalària per a evitar desplaça-
ment dels familiars, i així mateix per a integrar les visites especialitzades juntament 
amb les proves per tal d’optimitzar els viatges de la gent que viu al territori.

cc) Punt 36: Reforçar l’atenció continuada dels centres sanitaris en què els pro-
fessionals han detectat que hi ha necessitats.

dd) Punt 37: Regular el desplaçament dels metges especialistes entre els hospi-
tals i els ambulatoris comarcals per a passar-hi consulta, tenint en compte la ne-
cessitat de disposar de vehicle i els aspectes de l’assegurança davant d’un potencial 
accident in itinere.

ee) Punt 38: Facilitar l’accés tant a proves diagnòstiques a l’Atenció Primària, 
com a la resta d’especialitats, per a augmentar-ne la resolució.

ff) Punt 39: Fer difusió i incentivar l’acció assistencial a les zones rurals per tal 
d’augmentar el nombre de professionals que vulguin treballar-hi.

gg) Punt 41: Donar compliment a la Resolució 193/XI en relació amb garantir les 
línies de P3, que són reconegudament insuficients a molts llocs de Girona.

hh) Punt 42: Donar compliment a la Moció 56/XI sobre l’eliminació gradual dels 
barracons, i contemplar les reformes i millores de totes aquelles escoles i instituts 
que ho requereixen.

ii) Punt 43: Garantir les places que calen a les escoles bressol, així com les refor-
mes i ampliacions que calguin.

jj) Punt 45: Continuar amb les gestions amb l’Administració General de l’Estat 
per a donar compliment a donar compliment a la resolució 31/XI sobre el millora-
ment dels abonaments i els descomptes del servei ferroviari AVANT.

kk) Punt 55: Fomentar iniciatives per tal de millorar l’accés de xarxes d’alta 
capacitat a les comarques de Girona.

ll) Punt 56: Millorar la dotació de Mossos d’Esquadra amb la incorporació de les 
noves promocions previstes pressupostàriament.

mm) Punt 58: Ampliar plantilles d’altres treballadors com bombers i altres agents 
de seguretat i servei a la ciutadania amb la incorporació de les noves promocions 
previstes pressupostàriament.
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nn) Punt 63: Fomentar iniciatives que permetin millorar les xarxes de comuni-
cacions ADSL, telefonia mòbil i xarxa RESCAT, així com la cobertura de TDT, als 
municipis de les zones de muntanya.

oo) Punt 64: Impulsar programes específics per a joves i dones per a assegurar la 
igualtat d’oportunitats, que són necessaris per al món rural.

pp) Punt 66: Donar compliment a la Resolució 382/XI sobre la simplificació 
administrativa i l’augment de les quanties de les indemnitzacions als ramaders de 
muntanya pels atacs de fauna salvatge.

qq) Punt 67: Donar compliment a les resolucions del Parlament sobre la coordi-
nació dels serveis d’emergència enfront de les riuades i catàstrofes naturals.

rr) Punt 69: Seguir treballant en l’impuls i millora de la gestió de les estacions 
d’esquí gestionades per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

ss) Punt 70: Proporcionar l’equipament adaptat a la peculiaritat i climatologia de 
les zones de muntanya per als Mossos d’Esquadra, bombers, sanitaris i altre perso-
nal de suport al ciutadà.

tt) Punt 74: Plantejar-se estratègies per als autònoms que permetin el relleu gene-
racional, i si s’escau, creant un programa d’ocupació específic en l’àmbit rural que 
permeti el relleu generacional per a aquells negocis associats a explotacions agràries 
que, estant en funcionament, vagin a tancar per jubilació del titular o propietari. El 
mateix estaria especialment adreçat a persones majors de 45 anys, la qual cosa su-
posaria avantatges bidireccionals.

uu) Punt 75: Fer efectiva la simplificació administrativa que recull la Llei 16/2015 
de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i 
dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, amb especial 
sensibilitat per a l’espai rural, on la manca de recursos fa més difícil la implantació 
d’una finestreta única.

vv) Punt 77: Explorar espais de col·laboració o convenis amb zones limítrofes de 
Girona en àmbits com l’enològic, el turisme o les iniciatives empresarials innovado-
res que en molts casos necessiten sinergies compartides, o recursos i infraestructu-
res que necessiten implementar o explotar conjuntament.

ww) Punt 78: Implementar programes específics de formació dual i contínua, 
procurant i tendint a la proximitat del centre de formació i els centres de producció, 
introduint facilitats en la mobilitat dels estudiants per a corregir la dispersió de nu-
clis de població existents.

xx) Punt 81: Explorar i potenciar les relacions transfrontereres amb els veïns de 
França, compartint serveis públics, infraestructures i projectes de promoció econò-
mica conjunta, en el marc de la nova Llei de Muntanya que està preparant el Govern.

yy) Punt 82: Elaborar un Pla específic de turisme actiu, emmarcat en el Pla estra-
tègic de turisme de Catalunya 2013-2016 i les Directrius nacionals de turisme 2020, 
per a ajudar a la dinamització de les comarques interiors i de muntanya que contem-
pli les infraestructures, els productes, la promoció, la coordinació amb les empreses 
del sector i d’altres aspectes necessaris.

2. Aplicar a les comarques de Girona, tenint en compte la seva especificitat, les 
mesures contingudes en els punts següents de la moció sobre les actuacions del Go-
vern a la província de Lleida, en la versió que es va votar en el Ple del passat 9 de 
març: 

a. Punt 9: Incrementar el finançament de projectes de recerca que estiguin rela-
cionats amb el desenvolupament i la innovació en l’àmbit agrícola.

b. Punt 9 ter: Presentar, en els propers mesos, un pla de dinamització i promoció 
dels Parcs Naturals de Catalunya i un augment de la dotació econòmica per fer-hi 
front.

c. Punt 9 quater: Donar compliment a les diferents resolucions del Parlament i 
posar en marxa l’indicador de preus dels aliments a través de l’IDESCAT per tal de 
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guanyar transparència en els preus dels productes alimentaris i, així, evitar les pràc-
tiques abusives que provoquen que els productors venguin per sota del preu de cost.

d. Punt 9 quinquies: Millorar la coordinació entre els agents implicats i el finan-
çament necessari per lluitar contra les plagues. Reforçar la recerca, a través de l’IR-
TA, per tal de cercar mètodes més efectius contra aquesta plaga.

e. Punt 22: Augmentar l’horari assistencial dels CUAP a 24 hores, incrementant 
la seva dotació de personal per tal de millorar la resposta a les urgències d’Atenció 
Primària.

f. Punt 23: Reforçar els Serveis d’Atenció Continuada de Girona amb més per-
sonal sanitari.

g. Punt 39 ter: Establir una línia d’ajuts a persones i famílies que s’han de despla-
çar més de 50 quilòmetres per rebre tractaments per patologies a hospitals allunyats 
del lloc de residència.

h. Punt 44: Recuperar, per al proper curs escolar, el menjador i el transport es-
colar gratuït per als nuclis agregats sense escola, en aquells casos en què els alum-
nes es vegin obligats a desplaçar-se una distància considerable, ja que això afecta 
directament a la continuïtat de moltes escoles rurals d’arreu del país per la pèrdua 
d’alumnes.

i. Punt 46: Incrementar i optimitzar les partides destinades al manteniment de 
les carreteres de la xarxa de carreteres de la Generalitat, que durant els últims anys 
s’han reduït perillosament i que dificulta el desenvolupament territorial.

j. Punt 47: Augmentar un 50% els recursos econòmics dels programes d’arran-
jament de camins municipals i de manteniment dels camins d’accés a les estacions 
de muntanya, els quals han minvat notablement els darrers anys i que han afectat 
greument a la mobilitat i dinamització de les zones més rurals.

k. Punt 48: Negociar amb el Govern d’Espanya per a establir parada d’alguns 
dels serveis Avant a l’estació del Prat de Llobregat de manera que pugui realitzar-se 
transbordament amb la nova L9 de metro que connecta amb l’aeroport del Prat. Així 
mateix, establir mitjançant el combinat de rodalies la gratuïtat de la L9 de metro des 
del Prat de Llobregat fins a l’aeroport per als viatgers procedents de les estacions de 
Lleida-Pirineus, camp de Tarragona i Girona.

l. Punt 71: Recuperar la imprescindible inversió en infraestructures a les comar-
ques pirinenques.

m. Punt 72 ter: Potenciar la marca turística «Pirineus», augmentant un 50% els 
recursos econòmics i millorant la col·laboració de les diferents institucions, com a 
veritable eina de promoció deis diferents productes i actius turístics del Pirineu.

n. Punt 72 quater: Comprometre’s amb una Administració de la Generalitat de 
Catalunya descentralitzada i propera als territoris més allunyats de les grans capi-
tals per a ser més eficaç i accessible, aturant la concentració i tancament actuals de 
serveis públics de les comarques allunyades, ja que deteriora la cohesió territorial 
i les condicions de vida dels seus habitants. Així mateix, recuperar paulatinament 
aquests serveis desmantellats.

o. Punt 83: Elaborar una estratègia industrial pròpia i específica per impulsar 
l’ocupació a les zones més rurals i de muntanya, dintre de l’Estratègia de Política 
Industrial del Govern.

3. Millorar dotacions i desplegament de Mossos d’Esquadra en aquells munici-
pis de les comarques de Girona amb necessitats complementàries en períodes esta-
cionals.

4. Renovar les casernes dels bombers a les comarques de Girona. L’estat dels 
parcs és francament millorable, amb manca de recursos i envelliment de material 
de treball i seguretat.

5. Iniciar les obres del parc de bombers de Figueres.
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6. Ampliar la integració tarifària del transport públic a totes les comarques de 
Girona, permetent l’ús combinat de tots el modes de transport (bus, tren...).

7. Potenciar nous destins i nous operadors per a l’aeroport de Girona.
8. Donar més dotació pressupostària a la C17 a la rodalia de Ripoll per millo-

rar-ne la seguretat i el control, evitar la congestió i reduir la sinistralitat.
9. Millorar els accessos i els enllaços amb França per a millorar-ne la intercon-

nexió i les sinèrgies.
10. Millorar l’accessibilitat a la província per donar-li més capacitat d’arribada i 

trencar l’estacionalitat que marca la Costa Brava i les zones de muntanya.
11. Donar compliment a la Moció 31/XI en relació amb l’Avant, els descomptes 

i la seva connexió amb el bitllet combinat de rodalies.
12. Establir, en un termini de tres mesos, un pla econòmic urgent per donar su-

port l’Ajuntament de Girona a arranjar el problema existent amb l’estructura de la 
plaça Catalunya de Girona.

13. Habilitar el Parc de la Devesa de Girona per a realitzar-hi activitat física amb 
seguretat.

14. Mantenir el diàleg i el consens amb els pescadors, a través de les confrari-
es i explotacions. Pactar que la durada de les vedes no sigui gravosa per als nostres 
professionals.

15. Donar suport a les explotacions afectades per la grip aviar, amb préstecs tous 
i gestió a finestreta única.

16. Fer una aposta decidida i ferma per la Universitat de Girona, i reflectir-ho als 
pressupostos, tot potenciant la seva diversitat de graus i trobant les fórmules neces-
sàries per a la seva viabilitat i expansió.

17. Realitzar i desenvolupar les accions necessàries perquè les comarques de Gi-
rona esdevinguin una Destinació de Turisme Esportiu (DTE).

18. Desenvolupar un estudi sobre l’ús finalista de la taxa turística destinada 
als municipis de les diferents marques turístiques de Girona i el seu impacte en el 
desenvolupament d’un model de turisme sostenible i orientat al desenvolupament de 
noves experiències.

19. Reordenar el número de marques turístiques de Girona, creant noves, amb 
l’objectiu de reflectir la seva diversitat i potencialitat turística.

20. Crear una taula de treball entre les diferents administracions per al desen-
volupament d’un pla de viabilitat per al Parc Tecnològic de Girona que ens permeti 
pagar el seu deute en més anys. Cal que la Generalitat s’impliqui en aquest proble-
ma, ja que el seu tancament suposaria la pèrdua de les iniciatives empresarials que 
s’hi ubiquen.

21. Presentar en un termini de tres mesos un informe sobre la previsió d’execució 
del perllongament de la C-32 que inclogui la definició de l’abast final de les obres, el 
pressupost, la planificació detallada d’execució i el detall del finançament.

22. Donar compliment a la Resolució 306/XI del Parlament de Catalunya, sobre 
l’orientació política general del Govern, i en particular al punt sobre gratuïtat de les 
autopistes.

23. Elaborar i posar en marxa un pla específic de millora de l’hospital provincial 
de Girona, Hospital Dr. Josep Trueta. Aquest pla inclourà, entre d’altres, qüestions 
com la ubicació definitiva del nou hospital i la reforma del servei de pediatria.

24. Reobrir la Unitat de Salut Laboral del carrer Maluquer Salvador de Girona.

Palau del Parlament, 13 de març de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jean Castel Sucarrat, diputat, GP Cs 
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ESMENES PRESENTADES

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

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 54458)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Rafel Bruguera Batalla, diputat del Grup Par-

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

Esmena 1
GP Socialista
De modificació del punt 7

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

Esmena 2
GP Socialista
De modificació del punt 20

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

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

Esmena 3
GP Socialista
De modificació del punt 23

23. Continuar amb la planificació del Campus de la Salut com a projecte de 
desenvolupament econòmic, de docència i de recerca: amb la determinació de la 
ubicació de l’Hospital Trueta, la redacció del pla funcional de l’edifici i la projecció 
dels equipaments universitaris necessaris per a la concreció definitiva de les facul-
tats de medicina i infermeria de la Universitat de Girona, sense perjudici de l’auto-
nomia universitària.

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

25. Redactar en el termini de sis mesos un Pla de millora i suport a l’activitat 
econòmica i productiva de les Comarques Gironines que contempli tots els sectors, 
amb especial atenció als sectors d’economia especialitzada, agroalimentàries, car-
rossers, maquinària, suro, aigua i activitat agrària. Aquest Pla haurà de ser partici-
pat i validat pel conjunt dels agents econòmics i socials del territori, i contemplar la 
màxima atenció a la reconversió dels sectors madurs, i a la recuperació industrial 
en les comarques que han sofert més desindustrialització, en base a la potenciació 
dels sectors referents de l’economia verda.
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Esmena 5
GP Socialista
D’addició d’un nou punt

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

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

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

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

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

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

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

Esmena 9
GP Socialista
D’addició d’un nou punt 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Esmena 15
GP Socialista
D’addició d’un nou punt

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

Palau del Parlament, 14 de març de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Rafel Bruguera Batalla, diputat, GP SOC 
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GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 54486)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Empordà).

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

GP PPC 

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

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

mentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 del 
Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre les seves actuacions a la província de Girona (tram. 
302-00128/11).
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Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició al principi del punt 7

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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