
PLE
DOSSIER

Sessió 34, dimecres 26 d’abril de 2017

Primera part

ORDRE DEL D IA

1. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el 26 d’abril, a les 10.00 h).

2. Comunicació al Ple de la composició de les meses de les comissions (article 49.2 
del Reglament).

3. Proposició de llei de l’impost sobre els actius no productius de les persones jurídi-
ques. Tram. 202-00044/11. Comissió d’Economia i Hisenda. Debat i votació del dic-
tamen de la Comissió (dictamen: BOPC 389, 3).

4. Decret llei 2/2017, del 4 d’abril, pel qual es modifica l’entrada en vigor de l’impost 
sobre begudes ensucrades envasades i s’estableix una regla de determinació de la 
tarifa aplicable de l’impost sobre les estades en establiments turístics. Tram. 203-
00009/11. Govern de la Generalitat. Debat i votació sobre la validació o derogació del 
decret llei (text presentat: BOPC 384, 29).

5. Proposta de reforma del Reglament del Parlament. Tram. 211-00001/11. Comissió 
de Reglament. Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat (text elaborat 
per la ponència: BOPC 371, 6).

6. Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de despe-
nalització de l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi. Tram. 270-00005/11. Grup Parlamentari de 
Junts pel Sí, Grup Parlamentari Socialista, Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 
Pot i Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat 
de totalitat i votació de l’esmena a la totalitat (text presentat: BOPC 312, 22 i 339, 46).

7. Interpel·lació al Govern sobre la precarietat laboral i la conciliació dels professionals 
sanitaris. Tram. 300-00156/11. Grup Parlamentari Socialista. Substanciació.

8. Interpel·lació al Govern sobre el Pla nacional d’urgències. Tram. 300-00161/11. Grup 
Parlamentari de Junts pel Sí. Substanciació.

9. Interpel·lació al Govern sobre l’emprenedoria juvenil. Tram. 300-00157/11. Grup Par-
lamentari de Ciutadans. Substanciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre capitalisme, treball i vida. Tram. 300-00162/11. Grup 
Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Substanciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre el mal ús del diner públic. Tram. 300-00158/11. Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

12. Interpel·lació al Govern sobre l’oferta pública d’ocupació i les condicions laborals 
del personal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Tram. 300-00159/11. 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.

13. Interpel·lació al Govern sobre el compliment de l’apartat I.1.2 «Exigència social de 
celebració d’un referèndum» de la Resolució 306/XI, sobre l’orientació política gene-
ral del Govern. Tram. 300-00160/11. Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. 
Substanciació.
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14. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la pobresa femenina. Tram. 
302-00136/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.

15. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la lluita contra l’atur i la pre-
carietat laboral. Tram. 302-00138/11. Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació.

16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la gestió dels residus. Tram. 
302-00137/11. Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació.

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les inversions en infraestruc-
tures. Tram. 302-00141/11. Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat 
i votació.

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les seves actuacions a la 
província de Tarragona. Tram. 302-00139/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat 
i votació.

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre llengua i poder. Tram. 302-
00140/11. Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. 
Debat i votació.
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Punt 1 | Substanciació

Relació de preguntes a respondre oralment en el Ple

SERAN SUBSTANCIADES EL DIA 26 D’ABRIL DE 2017, A LES 10.00 H

Preguntes al Govern
1. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’atenció privada en 

els centres públics de salut. Tram. 310-00212/11. Albano Dante Fachin Pozzi, del 
Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Substanciació.

2. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els mitjans de comu-
nicació catalans. Tram. 310-00209/11. Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans. Substanciació.

3. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les dades turístiques 
de Setmana Santa. Tram. 310-00213/11. Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamen-
tari de Junts pel Sí. Substanciació.

4. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el model d’atenció a 
la infància i l’adolescència. Tram. 310-00214/11. Marta Rovira i Vergés, del Grup 
Parlamentari de Junts pel Sí. Substanciació.

5. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el dispositiu especial 
de trànsit de les vacances de Setmana Santa. Tram. 310-00215/11. Marta Rovira i 
Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Substanciació.

6. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la col·laboració ins-
titucional entorn de la candidatura per a declarar la Diada de Sant Jordi patrimoni 
immaterial de la humanitat. Tram. 310-00217/11. Alejandro Fernández Álvarez, 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.

7. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la retirada i subs-
titució dels materials amb amiant o fibrociment dels centres educatius. Tram. 
310-00210/11. Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista. Substan-
ciació.

8. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les possibilitats de 
millorar les audiències de la ràdio i la televisió públiques. Tram. 310-00211/11. Eva 
Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista. Substanciació.

9. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la seva agenda amb 
relació a les mesures de lluita contra la corrupció. Tram. 310-00216/11. Mireia Boya 
e Busquet, del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Cons-
tituent. 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. 317-00145/11. Mireia Boya e Busquet, del Grup 
Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Substan-
ciació.

11. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la 
situació política. Tram. 317-00142/11. 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. 317-00143/11. 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. 317-00141/11. Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari 
Socialista. Substanciació.
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14. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la 
situació política. Tram. 317-00140/11. 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. 317-00144/11. Jordi Turull i Negre, del 
Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Substanciació.
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Punt 2 | Coneixement

Comunicació al Ple de la composició de les meses de les comissions 
(article 49.2 del Reglament)

Comissions específiques creades per lleis
Comissió de la Sindicatura de Comptes (CSC)
President:  Oriol Amat i Salas
Vicepresidenta:  María José García Cuevas
Secretària:  Carmina Castellví i Vallverdú

Comissions d’Investigació
Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya (CIOC)
Presidenta:  Alba Vergés i Bosch

Comissió d’Investigació sobre les Actuacions del Govern per a Preparar la Se-
cessió de Catalunya de la Resta d’Espanya (CIASC)

President:  Jean Castel Sucarrat
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Punt 3 | Debat i votació del dictamen de la Comissió

Proposició de llei de l’impost sobre els actius no productius de les 
persones jurídiques
202-00044/11

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D’ECONOMIA I HISENDA

A la presidenta del Parlament
La Comissió d’Economia i Hisenda, en la sessió tinguda el dia 19 d’abril de 2017, 

ha estudiat el text de la Proposició de llei de l’impost sobre els actius no productius 
de les persones jurídiques (tram. 202-00044/11), l’Informe de la Ponència i les es-
menes presentades pels grups parlamentaris.

Finalment, d’acord amb el que disposa l’article 118.5 i 6 del Reglament del Par-
lament, i recollint les modificacions aprovades per la Comissió, ha acordat d’establir 
el dictamen següent: 

Proposició de llei de l’impost sobre els actius no productius de les 
persones jurídiques

Exposició de motius

I
La distribució de la riquesa és cada vegada més desigual, tant a l’Organització 

per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics com a Espanya i Catalunya, 
com també és més desigual la distribució de la renda, aspecte que ha estat objecte 
d’estudis contrastats. Segons dades del Banc d’Espanya, entre els anys 2002 i 2011, 
el 25% de les llars més riques va augmentar el patrimoni en un 45%, mentre que el 
25% de les llars més pobres el va reduir en un 5%. Aquesta elevada desigualtat en 
la riquesa justifica la utilització d’instruments fiscals per a reduir-la, evitant pena-
litzar el creixement econòmic. Actualment és plenament acceptat que els tributs, a 
més d’ésser el mitjà principal per a obtenir els recursos necessaris per a sostenir les 
despeses públiques, també han de contribuir a la redistribució de la renda i han de 
servir com a instrument per a atendre els principis i les finalitats socials, entre els 
quals hi ha la funció social del dret a la propietat.

En l’àmbit tributari, no és fàcil assolir finalitats redistributives i, alhora, de crei-
xement econòmic, perquè són objectius força incompatibles en un mateix impost: 
els impostos redistributius acostumen a reduir el creixement econòmic potencial i, 
per contra, els impostos més eficients solen ésser regressius. L’impost sobre actius 
no productius que crea aquesta llei és un dels casos de figura tributària que permet 
conjugar tots dos objectius. D’una banda, es graven de manera progressiva els actius 
no productius que estan en mans de persones jurídiques, la qual cosa permet assolir 
un cert nivell redistributiu en sotmetre a una major pressió fiscal les persones jurí-
diques que tenen un major volum d’actius improductius. D’altra banda, un impost 
d’aquest tipus és eficient perquè pot incentivar un ús més productiu dels actius. El 
fet de gravar uns actius no afectes a l’activitat econòmica possibilita que les persones 
jurídiques subjectes a l’impost intentin utilitzar llur patrimoni d’una manera més efi-
cient amb la substitució d’actius improductius per altres de més rendibles.

L’impost sobre actius no productius de les persones jurídiques té també l’objectiu 
de reduir les pràctiques actuals d’evasió i elusió fiscal, que consisteixen a traslladar 
patrimoni personal a estructures societàries per a ocultar veritables titularitats i, per 
tant, capacitats econòmiques. La destinació a usos privats dels actius la titularitat 
dels quals es formalitza a nom de persones jurídiques i que no estan afectes a acti-
vitats productives és una pràctica elusiva i insolidària que genera pèrdua de recap-
tació, greus iniquitats horitzontals i verticals i una pèrdua d’eficiència econòmica. 
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Per tant, els poders públics tenen l’obligació d’eliminar els estímuls a aquesta mena 
de pràctiques.

En aquest sentit, i per les raons d’interès general que s’han exposat, és pertinent 
crear l’impost sobre actius no productius, que té per objecte gravar els actius no 
productius de les persones jurídiques amb la finalitat de desincentivar les possibles 
estratègies d’elusió fiscal, millorar l’eficiència en la utilització d’aquests actius de 
contingut econòmic i contribuir, en part, a una certa redistribució.

II
La Llei consta de tretze articles, estructurats en cinc capítols, i de tres disposi-

cions addicionals i dues disposicions finals.
El capítol primer, «Disposicions generals», comprèn dos articles: el primer des-

criu l’objecte de l’impost, i l’altre determina que l’àmbit d’aplicació se circumscriu 
al territori de Catalunya.

El capítol segon, dedicat als elements essencials de l’impost, inclou la definició 
del fet imposable, que es concreta en la tinença per part dels subjectes passius de 
determinats actius no productius situats a Catalunya. Aquests actius són els béns im-
mobles, determinats vehicles de motor, embarcacions i aeronaus, i també objectes 
d’art i antiguitats que superin un determinat valor i les joies. Els altres dos apartats 
d’aquest mateix precepte identifiquen, per una banda, els supòsits de tinença que 
inclou el fet imposable i, per una altra, quins són els punts de connexió per a deter-
minar la situació a Catalunya de cadascun dels actius subjectes a l’impost, tot res-
pectant el principi de territorialitat.

L’article 2 bis estableix en quins supòsits s’entén que un actiu és no productiu. La 
selecció i la descripció d’aquests actius (i de llur destinació o ús) s’inspira en l’objec-
tiu de l’impost d’incidir en les situacions irregulars, en el sentit que els béns queden 
al marge de qualsevol vinculació amb l’activitat o objecte empresarial del subjecte 
passiu. En concret, s’identifiquen tres supòsits o circumstàncies. El primer cas es 
dona quan l’actiu s’ha cedit gratuïtament als propietaris, socis i partícips de l’em-
presa o a persones vinculades, que els destinen a l’ús o aprofitament privatiu i, per 
tant, al marge de qualsevol utilitat empresarial o productiva, reflex d’aquella pràc-
tica amb intenció elusiva a què feia referència l’apartat anterior d’aquest preàmbul. 
Lògicament, en queda exclòs el supòsit en què la cessió de l’actiu té naturalesa de 
rendiment en espècie per a aquell que en té l’ús. El mateix article també regula tot 
allò relatiu a la cessió de l’ús de l’actiu amb caràcter onerós (amb preu) a favor de les 
mateixes persones abans assenyalades, i quan l’ús o aprofitament també és privat. 
S’exclou, però, el cas en què concorrin tres condicions o requisits: que la persona 
vinculada que en té cedit l’ús treballi de manera efectiva per a l’empresa, que rebi 
per a aquesta feina una remuneració que constitueixi la seva principal font de ren-
da procedent del treball i que la contraprestació per a aquesta cessió d’ús sigui preu 
de mercat. El darrer supòsit té un abast més general i afecta qualsevol actiu que no 
estigui afecte a cap activitat econòmica o de servei públic, excloent-ne els actius el 
preu d’adquisició dels quals no superi l’import dels beneficis no distribuïts en l’exer-
cici de l’adquisició de l’actiu i en els deu anys anteriors a aquest, una regla amb una 
certa tradició en l’àmbit tributari, específicament aplicable amb relació a la determi-
nació de béns afectes a l’activitat en diferents impostos. L’article 2 bis incorpora un 
apartat en què, de manera expressa, s’exclouen del concepte d’actius no productius 
els béns o actius que es destinen a l’ús o gaudi dels treballadors. Finalment, l’apar-
tat tercer d’aquest article fa remissió a l’impost sobre societats quant al concepte de 
persona o entitat vinculada.

L’article 3 estableix determinats supòsits d’exempció subjectiva (les adminis-
tracions públiques i els organismes i entitats de dret públic, les representacions di-
plomàtiques, les oficines consulars i els organismes internacionals) i objectives (els 
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béns immobles de les entitats sense ànim de lucre que es destinin de manera exclu-
siva a llurs respectives finalitats pròpies no lucratives).

L’article 4 determina que és el subjecte passiu de l’impost, a títol de contribuent, 
tota persona jurídica i també qualsevol entitat que, sense tenir personalitat jurídica, 
constitueix una unitat econòmica o patrimoni separat susceptible d’imposició. En 
tots dos casos, cal que tinguin objecte mercantil.

Pel que fa a les normes de quantificació del tribut, es defineix la base imposable 
per la suma dels valors corresponents als actius no productius, cadascun dels quals 
valorat segons el tipus de bé gravat, i la quota íntegra es determina per l’aplicació 
d’una tarifa progressiva. El darrer precepte d’aquest capítol fixa la data de meritació 
de l’impost en l’1 de gener de cada any.

Els capítols tercer i quart fan referència, respectivament, a les normes de gestió 
i aplicació del tribut i al règim sancionador.

Finalment, el capítol cinquè incorpora un darrer article que disposa l’obligació 
de subministrament d’informació a càrrec de les persones que es dediquen a la ven-
da d’obres d’art, antiguitats i joies, i remet a una futura ordre per a la determinació 
de la forma i els terminis de compliment del subministrament de la informació re-
querida.

Pel que fa a les disposicions addicionals, a banda de les clàusules habituals d’au-
torització de la Llei de pressupostos per a la modificació de determinats elements 
del tribut i de referència a la normativa d’aplicació supletòria, es disposa una data 
excepcional de meritació de l’impost per al 2017, que es fixa en el 30 de juny.

Les dues disposicions finals determinen, respectivament, l’entrada en vigor de la 
Llei i l’autorització del desplegament reglamentari.

Capítol I. Disposicions generals

Article 1. Objecte de l’impost 
L’impost sobre els actius no productius té per objecte gravar els béns no produc-

tius i determinats drets que recauen sobre aquests béns que formen part de l’actiu 
del subjecte passiu.

Article 1 bis. Àmbit d’aplicació
L’impost sobre els actius no productius és exigible en tot el territori de Catalu-

nya.

Capítol II. Elements essencials de l’impost

Article 2. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de l’impost sobre els actius no productius la tinen-

ça del subjecte passiu, en la data de la meritació de l’impost, dels actius següents, 
sempre que no siguin productius i estiguin situats a Catalunya: 

a) Béns immobles.
b) Vehicles de motor amb una potència igual o superior a dos-cents cavalls.
c) Embarcacions de lleure.
d) Aeronaus.
e) Objectes d’art i antiguitats amb un valor superior al que estableix la Llei del 

patrimoni històric.
f) Joies.
2. Als efectes del que disposa l’apartat 1, la tinença dels actius és determinada 

per: 
a) La titularitat d’un dret real de superfície, d’usdefruit, d’ús o de propietat. La 

realització del fet imposable que correspongui d’entre els que estableix aquesta lle-
tra, per l’ordre en què apareixen, determina que l’immoble no estigui subjecte a les 
modalitats restants establertes per aquesta mateixa lletra.
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b) L’ús com a conseqüència de la cessió derivada de la realització d’una operació 
d’arrendament financer o com a conseqüència de l’adquisició del bé amb reserva de 
domini.

c) L’ús derivat de qualsevol acord que, amb independència de la seva instrumen-
tació jurídica, permeti la transferència substancial de tots els riscos i beneficis inhe-
rents a la propietat de l’actiu objecte de l’acord.

3. S’entenen situats a Catalunya, als efectes d’aquest impost: 
a) Els béns immobles situats en el territori de Catalunya.
b) Els vehicles de motor, les embarcacions, les aeronaus, les obres d’art, les anti-

guitats i les joies la tinença dels quals correspon als contribuents d’aquest impost.

Article 2 bis. Concepte d’actius no productius
1. S’entén que els actius a què fa referència l’article 2.1 no són productius, als 

efectes d’aquest impost, en qualsevol dels supòsits següents: 
a) Si se cedeixen de manera gratuïta als propietaris, socis i partícips del subjecte 

passiu o a persones vinculades a aquests, directament o per mitjà d’entitats participa-
des per qualsevol d’ells, i que els destinen totalment o parcialment per a l’ús propi o 
l’aprofitament privat, tret que utilitzar-los constitueixi rendiment en espècie, d’acord 
amb el que disposa la normativa de l’impost sobre la renda de les persones físiques. 
En el cas que el bé sigui utilitzat parcialment per a finalitats particulars, es conside-
ra actiu no productiu només la part o proporció que es destina a aquestes finalitats.

b) Si se’n cedeix l’ús, mitjançant preu, als propietaris, socis i partícips del sub-
jecte passiu o a persones físiques vinculades a aquests, o a entitats participades per 
qualsevol d’ells, per a ésser destinats totalment o parcialment a usos o aprofitaments 
privats, llevat que els propietaris, socis, partícips o persones vinculades satisfacin 
per a la cessió del bé el preu de mercat, treballin de manera efectiva a la societat i 
percebin per això una retribució d’import superior al preu de cessió. Es consideren 
actius productius els que són arrendats a preu de mercat als propietaris, socis i par-
tícips o a persones vinculades a aquests, o a entitats participades per qualsevol d’ells 
i són destinats a l’exercici d’una activitat econòmica.

c) Si no estan afectes a cap activitat econòmica o de servei públic. Són actius 
afectes a una activitat econòmica els que, com a factor o mitjà de producció, s’utilit-
zen en l’explotació de l’activitat econòmica del subjecte passiu.

2. Als efectes del que disposa la lletra c, no es consideren béns no productius els 
que tenen un preu d’adquisició que no supera l’import dels beneficis no distribuïts 
obtinguts per l’entitat, sempre que provinguin del desenvolupament d’activitats eco-
nòmiques, amb el límit de l’import dels beneficis obtinguts tant en el mateix any de 
l’adquisició com en els últims deu anys anteriors. S’hi assimilen els dividends que 
procedeixen de valors que atorguen, almenys, el 5% dels drets de vot i es posseeixen 
amb la finalitat de dirigir i gestionar la participació, sempre que, a aquests efectes, 
es disposi de la corresponent organització de mitjans materials i personals, i l’entitat 
participada no tingui com a activitat principal la gestió d’un patrimoni mobiliari o 
immobiliari, d’acord amb la definició de la Llei 19/1991, del 6 de juny, de l’impost 
sobre el patrimoni. Els ingressos obtinguts per l’entitat participada han de procedir, 
almenys en el 90%, del desenvolupament d’activitats econòmiques.

3. Els actius a què fa referència l’apartat 1 no es consideren improductius en els 
supòsits següents: 

a) Si es destinen a la utilització o al gaudi dels treballadors no propietaris, no 
socis o no partícips de la societat o entitat que constitueix rendiment en espècie 
d’aquests.

b) Si es destinen als serveis econòmics i socioculturals del personal al servei de 
l’activitat.

4. S’entén per persones o entitats vinculades les que ho són als efectes de l’im-
post sobre societats.
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Article 3. Exempcions 
Estan exempts de l’impost sobre els actius no productius: 
a) Les administracions públiques i els organismes i entitats de dret públic.
b) Les representacions diplomàtiques, les oficines consulars i els organismes in-

ternacionals amb seu a Catalunya.
c) Els béns immobles de les fundacions, de les organitzacions no governamentals 

i, en general, de les entitats sense ànim de lucre, sempre que es destinin, de manera 
exclusiva, a llurs finalitats pròpies no lucratives.

Article 4. Subjecte passiu
Són subjectes passius de l’impost sobre els actius no productius, a títol de con-

tribuents, les persones jurídiques i les entitats que, sense tenir personalitat jurídica, 
constitueixen una unitat econòmica o patrimoni separat susceptible d’imposició, de-
finides com a obligats tributaris per la normativa tributària general. En tots els casos 
el subjecte passiu ha de tenir objecte mercantil.

[...]

Article 6. Base imposable 
1. La base imposable de l’impost sobre els actius no productius està constituïda 

per la suma dels valors corresponents a tots els actius no productius a què fa refe-
rència l’article 2.

2. Els actius s’han de valorar, a efectes de l’impost sobre els actius no productius, 
d’acord amb les regles següents: 

a) El dret real de superfície, el dret real d’usdefruit, el dret real d’ús i el dret de 
propietat sobre béns immobles, pel valor cadastral del bé immoble actualitzat en la 
Llei de pressupostos corresponent.

b) Els vehicles de motor, les embarcacions i les aeronaus, per llur valor de mer-
cat. Si escau, s’apliquen les taules de valoració de vehicles usats aprovades als efec-
tes de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i de 
l’impost sobre successions i donacions vigents en la data de meritació de l’impost.

c) Els objectes d’art, antiguitats i joies, pel valor de mercat en la data de merita-
ció de l’impost.

d) Els béns de l’ús dels quals se sigui cessionari com a conseqüència d’una ope-
ració d’arrendament financer, pel valor determinat per les normes aplicables als ar-
rendaments en l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documen-
tats.

e) Si no són aplicables les regles anteriors, els béns i drets s’han de valorar per 
llur valor de mercat.

[...]

Article 8. Quota íntegra 
La quota íntegra es determina per aplicació a la base liquidable de l’escala se-

güent: 

Base liquidable  
fins a (euros)

Quota íntegra 
(euros)

Resta base liquidable 
fins a (euros) Tipus aplicable (%)

0,00 0,00 167.129,45 0,210

167.129,45 350,97 167.129,43 0,315

334.252,88 877,41 334.246,87 0,525

668.499,75 2.632,21 668.500,00 0,945

1.336.999,75 8.949,54 1.336.999,26 1,365

2.673.999,01 27.199,58 2.673.999,02 1,785

5.3473998,03 74.930,46 5.347.998,03 2,205

10.695.996,06 192.853,82 En endavant 2,750

[...]
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Article 10. Meritació
L’impost de l’impost sobre els actius no productius es merita l’1 de gener de ca-

da any.

Capítol III. Gestió i aplicació del tribut

Article 11. Autoliquidació de l’impost
1. Els contribuents estan obligats a presentar l’autoliquidació de l’impost sobre 

actius no productius i a efectuar-ne l’ingrés corresponent en els terminis i amb les 
condicions que s’estableixin per reglament.

2. El model d’autoliquidació s’ha d’aprovar per ordre del conseller del departa-
ment competent en matèria d’hisenda.

Article 12. Gestió, recaptació i inspecció de l’impost
La gestió, la recaptació i la inspecció de l’impost sobre els actius no productius 

corresponen a l’Agència Tributària de Catalunya, d’acord amb el que estableix la llei 
que la regula.

Article 13. Recursos i reclamacions
Contra els actes de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dictats en l’àmbit de 

l’impost sobre els actius no productius, es pot interposar un recurs de reposició po-
testatiu o bé una reclamació econòmica administrativa davant la Junta de Finances.

Capítol IV. Règim sancionador

Article 14. Infraccions i sancions
El règim d’infraccions i sancions en matèria de l’impost sobre els actius no pro-

ductius és el vigent per als tributs propis de la Generalitat.

Capítol V. Subministrament d’informació

Article 14 bis. Subministrament d’informació per les galeries d’art, 
antiquaris i joieries 
Les persones físiques o jurídiques dedicades a la venda d’objectes d’art, antigui-

tats i joies han de trametre a l’Agència Tributària de Catalunya, amb caràcter gene-
ral i en la forma i els terminis que determini l’ordre del conseller del departament 
competent en matèria d’hisenda, informació sobre les adquisicions d’aquest tipus de 
béns per part de persones jurídiques i entitats que, sense tenir personalitat jurídica, 
constitueixin una unitat econòmica o patrimoni separat susceptible d’imposició de-
finides com a obligats tributaris per la normativa tributària general.

Disposicions addicionals

Primera. Autorització a la Llei de pressupostos de la Generalitat
La Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya pot modificar els ele-

ments de quantificació de l’impost sobre els actius no productius.

Segona. Normativa supletòria
En l’aplicació d’aquest tribut regeix supletòriament la legislació general tributària 

aplicable a Catalunya i les normes complementàries que la desenvolupen.

Segona bis. Meritació de l’impost l’any 2017
En l’exercici del 2017 l’impost sobre els actius no productius es merita el 30 de 

juny.
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Disposicions finals

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

de la Generalitat de Catalunya.

Segona. Autorització de desplegament reglamentari
Es faculta el Govern perquè dicti les disposicions que calguin per a desplegar i 

aplicar aquesta llei.

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2017
El secretari de la Comissió, Josep Maria Forné i Febrer; el president de la Co-

missió, Antoni Castellà i Clavé

ESMENES RESERVADES PER A DEFENSAR EN EL PLE

Grup Parlamentari de Ciutadans 
37, 38 i 39

Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot
10, 11, 16, 5 bis, 19, 8 bis, 28, 41 i 42

Grup Parlamentari Socialista
8, 9, 12, 17, 21, 22, 25, 27, 31 i 40
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Punt 4 | Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei

Decret llei 2/2017, del 4 d’abril, pel qual es modifica l’entrada en vigor 
de l’impost sobre begudes ensucrades envasades i s’estableix una 
regla de determinació de la tarifa aplicable de l’impost sobre les 
estades en establiments turístics
203-00009/11

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 56385 i 57274 / Coneixement: Mesa del Parlament, 11.04.2017

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 11 d’abril de 2017, 
ha pres coneixement del Decret llei 2/2017, de 4 d’abril, pel qual es modifica l’en-
trada en vigor de l’impost sobre begudes ensucrades envasades i s’estableix una 
regla de determinació de la tarifa aplicable de l’impost sobre les estades en esta-
bliments turístics, publicat al DOGC 7345, i ha manifestat que el termini de 30 
dies perquè el Parlament el controli pel procediment que estableix l’article 155 del 
Reglament del Parlament s’inicia el dia 7 d’abril de 2017.

A la Mesa del Parlament
Joan Vidal de Ciurana, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,

Certifico:
Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 4 d’abril de 2017, s’ha pres, 

entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:
«A proposta del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda, 

s’aprova la iniciativa SIG17VEH0270 Projecte de decret llei pel qual es modifica 
l’entrada en vigor de l’impost sobre begudes ensucrades envasades i s’estableix una 
regla de determinació de la tarifa aplicable de l’impost sobre les estades en establi-
ments turístics.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona.

Decret llei 2/2017, de 4 d’abril, pel qual es modifica l’entrada en vigor 
de l’impost sobre begudes ensucrades envasades i s’estableix una regla 
de determinació de la tarifa aplicable de l’impost sobre les estades en 
establiments turístics.

El president de la Generalitat de Catalunya,
Sia notori a tots els ciutadans que el Govern ha aprovat i jo, en nom del Rei, i 

d’acord amb el que estableix l’article 67.6 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, 
promulgo el següent

Decret llei

Preàmbul
Mitjançant la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, 

financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans es-
tabliments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements ra-
diotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de car-
boni, s’ha creat l’impost sobre begudes ensucrades envasades, tot disposant la seva 
entrada en vigor el primer dia del trimestre següent a l’entrada en vigor de la Llei, 
per tant, amb efectes d’1 d’abril de 2017. La implantació del nou impost comporta 
la necessitat d’incorporar determinats canvis en els sistemes de cobrament i fac-
turació de les empreses implicades, canvis que no es podien exigir fins que no ha 
estat aprovat l’impost definitivament. Per la qual cosa i per a la millor i efectiva 
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aplicació del tribut esdevé necessari demorar la seva entrada en vigor fins a l’1 de 
maig de 2017.

Per altra banda, la modificació, en la mateixa Llei referida anteriorment, de la ta-
rifa corresponent als habitatges d’ús turístic, que també ha entrat en vigor l’1 d’abril 
d’aquest any, no ha pogut incorporar-se en la facturació de les estades reservades i 
ja pagades amb anterioritat a aquesta data. Seguint el mateix criteri que es va aplicar 
quan es va crear l’impost –amb la Llei 5/2012, de 20 de març– que va determinar 
una entrada en vigor posposada per no afectar reserves ja contractades, convé ara 
excloure també de l’aplicació de la nova tarifa les reserves ja efectuades i pagades 
abans de l’1 d’abril de 2017. Amb aquesta finalitat, s’introdueix una modificació de 
l’article de la quota tributària.

Atesa la situació plantejada, i que les modificacions previstes requereixen una 
norma amb rang de llei i d’acord amb l’article 38 de la Llei 13/2008, del 5 de novem-
bre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, aquest Govern, davant la neces-
sitat extraordinària i urgent d’assolir una aplicació correcta dels tributs esmentats, 
pot dictar disposicions legislatives provisionals, sota la forma de decret llei, en els 
termes de l’article 64 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, el qual, tan bon punt 
hagi estat publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, serà comunicat 
pel Govern al Parlament, perquè n’acordi la convalidació o la derogació.

La norma del decret llei és un recurs extraordinari del Govern i, per tant, se n’ha 
de fer un ús prudent i limitat a les situacions que realment mereixen la consideració 
d’urgents i convenients, raó per la qual la present disposició abasta només aquells 
supòsits en què l’entrada en vigor de la Llei 5/2017, de 28 de març, ha resultat preci-
pitada en el sentit exposat anteriorment en cadascun dels dos tributs afectats.

A proposta del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda i amb 
la deliberació prèvia del Govern

Decreto:

Article 1. Relatiu a l’entrada en vigor de l’impost sobre begudes 
ensucrades envasades
Amb efectes de l’1 d’abril del 2017, es modifica la lletra a de la disposició final 

setena de la Llei 5/2017, del 28 de març, que passa a tenir el text següent:
«a) Els capítols V, VI i VII del títol I de la part primera, relatius a l’impost sobre 

grans establiments comercials; a l’impost sobre les estades en establiments turístics, 
i a l’impost sobre el risc mediambiental de la producció, manipulació i transport, 
custòdia i emissió d’elements radiotòxics, que entren en vigor el primer dia del tri-
mestre següent a l’entrada en vigor d’aquesta Llei. El capítol VIII del títol I de la 
part primera relatiu a l’impost sobre les begudes ensucrades envasades entra en vi-
gor l’1 de maig.»

Article 2. Determinació de la tarifa aplicable de l’impost sobre les 
estades en establiments turístics
Amb efectes de l’1 d’abril del 2017, s’afegeix un apartat 3 a l’article 34 de la Llei 

5/2017, del 28 de març, amb el text següent:
«3. En el supòsit de reserva anticipada de l’allotjament, la tarifa aplicable és la 

vigent en el moment de fer la reserva sempre que se satisfaci en aquest moment l’im-
port de la reserva i de l’impost.»

Disposició final
Aquest Decret llei entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya.
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Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d’aplicació aquest Decret 
llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui 
el facin complir.

Barcelona, 4 d’abril de 2017
Carles Puigdemont i Casamajó, president de la Generalitat de Catalunya; Oriol 

Junqueras i Vies, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

Antecedents del Decret llei
1. Text del Decret llei aprovat en la sessió del Govern de 4.4.2017.
2. Informe justificatiu previst a l’article 38.3 de la Llei 13/2008, del 5 de no-

vembre.
3. Informe jurídic de l’Assessoria Jurídica d’Economia i Coneixement de 

31.3.2017

N. de la r.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l’Arxiu del Par-
lament.
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Punt 5 | Debat de totalitat i votació de les esmenes

Proposta de reforma del Reglament del Parlament
211-00001/11

TEXT ELABORAT PER LA PONÈNCIA

Reg. 54986 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.03.2017

El text de la Proposta ha estat publicat en el BOPC 371, pàgina 6, del 29 de març 
de 2017.

ESMENES A LA TOTALITAT

Reg. 56958; 56959; 56966; 57004 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 

19.04.2017

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 56958) 

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

es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 113 i següents del Reglament del 
Parlament, presenta la següent esmena a la totalitat a la Proposta de reforma del Re-
glament del Parlament (tram. 211-00001/11).

Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
A la totalitat

De retorn de la proposta de reforma del Reglament del Parlament.

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu GP CSP

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 56959) 

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

amb el que estableixen els articles 113 i següents del Reglament del Parlament, pre-
senta la següent esmena a la totalitat a la Proposta de reforma del Reglament del 
Parlament (tram. 211-00001/11).

Esmena 1
GP de Ciutadans
A la totalitat

De retorn de la proposició de reforma del Reglament del Parlament.

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 56966) 

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

de Catalunya, d’acord amb el que estableix el Reglament del Parlament, presenta la 
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següent esmena a la totalitat a la Proposta de reforma del Reglament del Parlament 
(tram. 211-00001/11).

Esmena 1
GP del Partit Popular de Catalunya
A la totalitat

De retorn de la Proposta de reforma del Reglament del Parlament.

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu GP PPC

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 57004) 

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

el que estableixen els articles 113 i següents del Reglament del Parlament, presenta 
la següent esmena a la totalitat a la Proposta de reforma del Reglament del Parla-
ment (NT 211-00001/11).

Esmena 1
GP Socialista
A la totalitat

De retorn de la proposta de reforma del Reglament del Parlament.

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC
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Punt 6 | Debat de totalitat i votació de l’esmena

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de 
novembre, del Codi penal, de despenalització de l’eutanàsia i l’ajuda 
al suïcidi
270-00005/11

PRESENTACIÓ: GP JS, GP SOC, GP CSP, GP CUP-CC

Reg. 47814 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2017

El text de la Proposta ha estat publicat en el BOPC 312, pàgina 22, del 26 de ge-
ner de 2017, i en el BOPC 339, pàgina 46, del 23 de febrer de 2017.

ESMENA A LA TOTALITAT

Reg. 53144 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.03.2017

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 53144)

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

lar de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 113 i següents del Re-
glament del Parlament, presenta la següent esmena a la totalitat a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la 
Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de despenalització de 
l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi (tram. 270-00005/11).

Esmena 1
GP del Partit Popular de Catalunya
A la totalitat

De retorn de la proposta de proposició de llei.

Palau del Parlament, 7 de març de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu GP PPC
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Punt 14 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la pobresa 
femenina
302-00136/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 56605 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.04.2017

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament 
del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern 
sobre la pobresa femenina (tram. 300-00151/11).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a 
1. Constituir un grupo de trabajo en el Parlament de Catalunya sobre la femini-

zación de la pobreza, para avanzar en políticas de conciliación del tiempo social y 
laboral, de corresponsabilidad entre mujeres y hombres, y de reducción de la brecha 
salarial, el desempleo femenino y la precariedad laboral de las mujeres, en el plazo 
de un mes desde la aprobación de la presente Moción.

2. Crear planes de incentivos a las empresas que fomenten las reducciones de 
jornada por paternidad para el cuidado de los hijos.

3. Articular medidas educativas que rompan la relación negativa entre género y 
tecnología, fomentando la matriculación de mujeres en planes de estudios y estudios 
universitarios de la rama técnica, donde su presencia es inferior a la de los hombres.

4. Impulsar políticas activas de prevención de riesgos laborales con dimensión 
de género, para poder intervenir y garantizar la seguridad y la salud de las mujeres 
en su puesto de trabajo.

5. Diseñar e impulsar un sello de calidad como reconocimiento a aquellas em-
presas que incluyan medidas de conciliación eficaces.

6. Realizar campañas de sensibilización en centros educativos para fomentar la 
corresponsabilidad del trabajo doméstico.

7. Dar cumplimiento íntegro a la Resolució 186/XI del Parlament de Catalunya, 
sobre el desarrollo reglamentario de la ley 17/2015, del 21 de julio, de igualdad efec-
tiva de mujeres y hombres.
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8. Garantizar que la Inspección de Trabajo vele por el cumplimiento de la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 
y muy especialmente los artículos 48, 46, 43 y 45.

9. Dar cumplimiento íntegro al punto b de la Moció 109/XI del Parlament de 
Catalunya, sobre el balance del primer año desde la aprobación de la Resolució 
17/XI del Parlament de Catalunya, sobre la situación de emergencia social, la reac-
tivación económica, la gestión pública y la necesidad de una respuesta institucional.

10. Garantizar la autonomía física de las mujeres con acciones para proteger los 
derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, en la medida en que la falta de 
protección de estos derechos limita las posibilidades de las mujeres para acceder a 
recursos materiales y también sociales, dando cumplimiento al punto 3.d de la Mo-
ció 89/XI del Parlament de Catalunya, sobre los feminismos.

11. Atender a los colectivos de mujeres especialmente vulnerables: 
a) Reducir la pobreza y exclusión de las mujeres con discapacidad: 
a.1. Garantizar a las mujeres y niñas con discapacidad el pleno ejercicio y sin in-

jerencias de cualquier índole de sus derechos sexuales y reproductivos.
a.2. Garantizar la participación plena y en igualdad de las mujeres con disca-

pacidad en el mercado laboral, adoptando medidas específicas de inclusión laboral 
que incluyan itinerarios personalizados en orientación, formación y recualificación 
profesional.

a.3. Realizar estudios específicos sobre pobreza y exclusión de mujeres con dis-
capacidad en diferentes contextos, para poder desarrollar planes específicos adapta-
dos a la realidad existente.

a.4. Fomentar el emprendimiento de las personas con discapacidad, mediante un 
servicio de asesoramiento integral.

b) Reducir la pobreza, exclusión y marginación de las mujeres trans*: 
b.1. Realizar un estudio sobre la realidad socio-laboral del colectivo de mujeres 

trans*.
b.2. Elaborar programas específicos de inserción laboral del colectivo de mujeres 

trans*, que incluyan itinerarios personalizados en orientación, formación y recuali-
ficación profesional.

b.3. Realizar una campaña de desestigmatización y no discriminación que eli-
mine los prejuicios en la contratación de las personas trans*.

c) Protección e inserción laboral de las víctimas de la violencia de género.
c.1. Elaborar planes específicos de inserción laboral para víctimas de violencia 

de género, que incluyan itinerarios personalizados en orientación, formación y re-
cualificación profesional.

c.2. Desplegar la Ley 5/2008, de 24 de abril, del derecho de las mujeres a erra-
dicar la violencia machista, en su totalidad y dotarla de suficiente presupuesto para 
combatir las agresiones sexuales, el tráfico, trata y explotación sexual de mujeres y 
niñas, la mutilación genital femenina o el riesgo de padecerla, los matrimonios for-
zados, la violencia derivada de los conflictos armados y la violencia contra los de-
rechos sexuales y reproductivos.

c.3. Dar cumplimiento íntegro al punto c de la Moció 82/XI del Parlament de 
Catalunya, sobre la violencia de género.

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Noemí de la Calle Sifré, diputada, GP Cs 
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 57769, 57834, 57853, 57933 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 

25.04.2017

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 57769)

A la Mesa del Parlament
Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya Sí 

que es Pot, 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 pobresa femenina (tram. 302-00136/11).

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

[...] de corresponsabilidad entre mujeres y hombres, i de desplegament dels ser-
veis de benestar i d’atenció a la cura; y de reducción de la brecha [...]

Esmena 2
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició del punt 6

[...] del trabajo doméstico i de la cura (y de los cuidados).

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

11.d) Reduir i abordar la pobresa de les dones migrades
d.1. Elaborar programes específics que abordin les discriminacions múltiples que 

pateixen les dones migrades en situació de pobresa a Catalunya, amb l’objectiu que 
eradiquin les situacions de desigualtat, d’explotació i precarització que pateixen en 
els àmbits laborals i comunitaris.

Esmena 4
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un nou punt 12

12) Garantir els drets econòmics de les dones amb l’impuls urgent de la renda 
garantida de ciutadania.

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2017
Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta GP CSP

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 57834)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Par-

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre la pobresa femenina (tram. 302-00136/11).

Esmena 1
GP Socialista
De modificació del punt 3

3. Redactar un pla de formació específica d’estudis tècnics que trenquin la rela-
ció negativa entre gènere i tecnologia, fomentant la matriculació de dones en plans 
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d’estudis i estudis universitaris de la branca tècnica, on la seva presència és inferior 
a la dels homes.

Esmena 2
GP Socialista
D’addició d’un nou punt 12

12. Garantir la participació política de les dones amb llistes cremallera, en totes 
les eleccions.

Esmena 3
GP Socialista
D’addició d’un nou punt 13

13. Elaborar, abans que acabi l’any 2017, una estratègia de país per a la igualtat 
efectiva dels salaris entre homes i dones, amb la implicació del teixit empresarial, 
polític i social, per tal d’aconseguir que Catalunya sigui, l’any 2020, un país amb 
discriminació salarial zero. 

Esmena 4
GP Socialista
D’addició d’un nou punt 14

14. Promoure la plena inserció social de les dones que pateixen discapacitat físi-
ca, psíquica o sensorial en l’empresa ordinària.

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Marta Moreta Rovira, diputada, GP SOC

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 57853)

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

Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb 
el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la pobresa femenina 
(tram. 302-00136/11).

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

1. Fer un cicle de sessions de treball amb l’equip tècnic de l’Observatori per la 
Igualtat de Gènere, els moviments feministes i persones expertes sobre la divisió se-
xual del treball, les discriminacions laborals de les dones i mesures i principis de 
l’economia feminista per donar compliment al punt 2 de la moció 89/XI del Parla-
ment de Catalunya sobre Feminismes.

Esmena 2
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació dels punts 2 i 6

2 i 6. Incorporar al currículum escolar continguts sobre estudis de gènere: cons-
trucció dels rols de gènere i discriminacions de les dones.
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Esmena 3
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació del punt 11 lletra b i subpunts 1, 2, i 3 de la lletra b convertint-se 
en un nou punt 12 lletres a, b i c

12. Treballar per fer efectiu el dret a la no discriminació laboral de les persones 
trans.

a) Realitzar un estudi sobre la realitat socio laboral de les persones trans.
b) Elaborar programes específics d’inserció socio laboral de les persones trans, 

que incloguin recursos per a la visiblització i la denúncia de les discriminacions 
i que estiguin amb col·laboració amb el mecanisme de sanció previst per la llei 
11/2014.

c) Realitzar una campanya de desestigmatització i no discriminació laboral de 
les persones trans.

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Mireia Vehí i Cantenys, diputada, GP CUP-CC

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 57933)

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 pobresa feme-
nina (tram. 302-00136/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
D’addició 

2. Instar el Govern de l’Estat a crear plans d’incentius a les empreses que fomen-
tin les reduccions de jornades per paternitat per a la cura dels seus fills.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí
De modificació

3. Seguir impulsant mesures educatives que trenquin la relació negativa entre 
gènere i tecnologia, fomentant la matriculació de dones en plans d’estudis i estudis 
universitaris de caràcter tècnic, on la seva presència és inferior a la dels homes.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí
D’addició

5. Dissenyar i impulsar, a través del Consell de Relacions Laborals, un segell de 
qualitat a aquelles empreses que incloguin mesures de conciliació efectives.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí
De modificació

6. Continuar el desplegament del Pla per a la igualtat de gènere del sistema edu-
catiu, així com els plans anuals d’actuacions vinculats als cursos escolars i el foment 
de la igualtat de gènere en els currículums educatius.
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Esmena 5
GP de Junts pel Sí
De modificació i supressió

8. Garantir que la Inspecció de Treball vetlli, dins de les seves competències, pel 
compliment de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març per a la igualtat efectiva de 
dones i homes i molt especialment els articles 48, 46, 43 i 45.

Esmena 6
GP de Junts pel Sí
De supressió i addició 

11. a) Reduir la pobresa i la exclusió de les dones amb discapacitat: 
a.1. Garantir el dret a que les dones i les nenes amb discapacitat en el ple exercici 

i sense inherències de qualsevol mena dels seus drets sexuals i reproductius.
a.2. Garantir el dret a la participació plena i en igualtat de les dones amb dis-

capacitat en el mercat laboral, adoptant les mesures específiques d’inclusió laboral 
que incloguin itineraris personalitzats en orientació, formació i requalificació pro-
fessional.

a.3. Realitzar estudis específics sobre pobresa i exclusió de les dones amb disca-
pacitat en diferents contextos per a poder desenvolupar plans específics adaptats a 
les realitats existents.

a.4. Fomentar l’apoderament de les persones amb discapacitat, mitjançant un ser-
vei d’assessorament integral.

Esmena 7
GP de Junts pel Sí
De supressió

11. b) Reduir la pobresa, exclusió i marginació de les dones trans*: 
b.1. Realitzar un estudi sobre la realitat socio-laboral del col·lectiu de dones 

transsexuals.
b.2. Elaborar programes específics d’inserció laboral del col·lectiu de dones 

trans-sexuals, que inclogui itineraris personalitzats en orientació, formació i re-
qua-lificació professional.

b.3. Realitzar una campanya de desestigmatització i no discriminació que elimi-
ni els prejudicis en la contractació de les persones trans.

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS  
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Punt 15 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la lluita contra 
l’atur i la precarietat laboral
302-00138/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 56607 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.04.2017

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

tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parla-
ment, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la 
lluita contra l’atur i la precarietat laboral (tram. 300-00148/11).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Impulsar, a través del diàleg social, les mesures necessàries per combatre la 

precarització en la contractació.
2. Instar al Congrés dels Diputats a la modificació de l’article 42.1 de l’Estatut 

dels Treballadors per tal d’assegurar, com a mínim, l’aplicació de les condicions re-
collides als convenis col·lectius sectorials, retornant així al principi d’igual treball 
igual salari independentment de l’empresa que contracti al treballador/a.

3. Recolzar les campanyes posades en marxa per sindicats i entitats per tal de 
combatre la precarietat i modificar l’article 42.1 de l’Estatut dels Treballadors.

4. El Parlament de Catalunya constata que la reforma laboral del 2012 ha estat el 
motor del deteriorament i la precarietat dels salaris i les condicions laborals, i tam-
bé de la devaluació de les condicions de seguretat i salut en el treball i de l’in-
crement de les desigualtats socials i la pobresa. Per això, insta el Govern a instar el 
Congrés dels Diputats a la seva derogació.

5. Iniciar els procediments corresponents per assegurar que els concursos públics 
no afavoreixin la contractació d’empreses multiservei, principal eina de precarització.

6. Implementar els mecanismes necessaris per evitar la contractació d’empreses 
multiservei amb conveni propi per prestar serveis públics.

7. Emprendre accions especialment dirigides a la precarització juvenil, tenint en 
compte els sectors que més perfils joves concentren i quines són les característiques 
d’aquests llocs de treball.

8. Davant l’incompliment de les Mocions 11/XI del Parlament de Catalunya, so-
bre l’ocupació i 27/XI del Parlament de Catalunya, sobre la qualitat de l’ocupació, 
fer-les efectives en la seva totalitat en un màxim de dos mesos. En aquestes mocions 
s’hi contemplen punts com: 

a) Un informe per a valorar les causes de l’increment de l’accidentalitat produït 
a Catalunya des del 2012.

b) Un pla de compliment de les quotes de reserva a favor de les persones amb 
discapacitat.

c) Un informe de diagnosi sobre la situació de desigualtat salarial a Catalunya 
entre homes i dones.

d) Una avaluació de l’eficiència de les polítiques actives d’ocupació destinades a 
la igualtat de gènere, per tal de proposar accions de futur.

e) Un pla d’igualtat retributiva, treballat amb els àmbits social i empresarial, per 
a reduir l’escletxa salarial entre homes i dones.

f) Un informe sobre l’estat actual del Servei d’Ocupació de Catalunya.

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Pol Gibert Horcas, diputat, GP SOC
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 57852, 57860, 57934 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 25.04.2017

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 57852)

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

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord 
amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les se-
güents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la lluita 
contra l’atur i la precarietat laboral (tram. 302-00138/11).

Esmena 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició al punt 5

5. Iniciar els procediments corresponents per Defensar en el marc del Projecte 
de llei de mesures urgents en matèria de contractació pública mesures corresponents 
per tal d’assegurar que els concursos públics no afavoreixin la contractació d’empre-
ses multiservei, principal eina de precarització.

Esmena 2
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un punt 6 bis

6 bis. Establir com a mecanisme topalls salarials mínims en la contractació pú-
blica, com a requisit adjunt a la presentació de les ofertes, criteris de solvència i 
condicions d’execució dels contractes, mesures de foment de la igualtat de gènere 
i de qualitat salarial i estabilitat laboral a través de l’establiment d’un topall mí-
nim de retribució salarial de deu euros l’hora o setze mil euros bruts anuals durant 
l’execució del contracte, sense perjudici del conveni col·lectiu del sector si aquest 
estableix millors condicions retributives o temporals per a totes les persones ocu-
pades.

Esmena 3
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un punt 9

9. El Parlament de Catalunya es ratifica en la necessitat d’engegar el Grup de 
Treball sobre el Marc Català de Relacions Laborals, aprovat en el punt 125 de la 
Resolució 306/XI sobre orientació política general del Govern. Aquest Grup de Tre-
ball ha de tenir per objecte avançar en els debats sobre el model laboral de la futura 
República Catalana, que caldrà decidir en el context el procés constituent.

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Albert Botran i Pahissa, portaveu adjunt, 

GP CUP-CC

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 57860)

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 la lluita contra l’atur i la precarietat laboral (tram. 
302-00138/11).
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Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació del punt 2

2. Instar al Congrés dels Diputats a elaborar les modificacions legislatives neces-
sàries per tal d’assegurar que, en cas de subcontractacions, sigui d’aplicació a les 
persones contractades el conveni col·lectiu sectorial de referència per tal de garantir 
el principi d’igual treball igual salari independentment de l’empresa que contracti 
al treballador/a.

Esmena 2
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació del punt 5

5. Iniciar els procediments corresponents per assegurar que els concursos públics 
garanteixen l’aplicació contractual del conveni sectorial de referència de l’activitat 
contractada en qualsevol de les empreses adjudicatàries, especialment si aquestes 
són empreses multiservei, principal eina de precarització.

Esmena 3
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació del punt 6

6. Implementar els mecanismes necessaris per assegurar que en la contractació 
d’empreses multiservei per prestar serveis públics, aquestes apliquen a les persones 
treballadores el conveni sectorial de referència de l’activitat contractada.

Esmena 4
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un punt 9

9. Donar compliment de forma immediata al punt g) de la moció 10/XI del Par-
lament de Catalunya, aprovada el 17 de març del 2016, en relació a la presentació 
d’un calendari prioritzat amb una selecció de mesures urgents de control de les ac-
tivitats de prevenció a les empreses.

Esmena 5
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un punt 10

10. Donar compliment de forma immediata al punt i) de la moció 10/XI del Par-
lament de Catalunya, aprovada el 17 de març del 2016, en relació a la presentació 
d’un pla d’actuació de la Inspecció de Treball de Catalunya amb relació a les con-
ductes contràries als drets laborals. Incloure específicament en aquest pla d’actua-
ció les mesures per controlar la utilització fraudulenta de figures contractuals que 
incrementen la temporalitat i la precarització en la feina.

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Marc Vidal i Pou, diputat, GP CSP

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 57934)

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 lluita contra 
l’atur i la precarietat laboral (tram. 302-00138/11).
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Esmena 1
GP de Junts pel Sí
De modificació i supressió

5. Iniciar els procediments corresponents per assegurar que els concursos públics 
no afavoreixin una millor relació entre el preu i la qualitat en la selecció de les em-
preses, per tal d’evitar la precarització.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí
De modificació

6. Implementar els mecanismes necessaris per promoure la contractació dels 
serveis públics amb empreses que respectin els drets laborals dels treballadors i els 
salaris establerts pels convenis sectorials.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí
De modificació i supressió 

8. Seguir donant compliment a les Mocions 11/XI del Parlament de Catalunya, 
sobre l’ocupació i 27/XI del Parlament de Catalunya, sobre la qualitat de l’ocupació, 
fer-les efectives en la seva totalitat en un màxim de dos mesos. En aquestes mocions 
s’hi contemplen punts com: 

a) Un informe per a valorar les causes de l’increment de l’accidentalitat produït 
a Catalunya des del 2012.

b) Un pla de compliment de les quotes de reserva a favor de les persones amb 
discapacitat.

c) Un informe de diagnosi sobre la situació de desigualtat salarial a Catalunya 
entre homes i dones.

d) Una avaluació de l’eficiència de les polítiques actives d’ocupació destinades a 
la igualtat de gènere, per tal de proposar accions de futur.

e) Un pla d’igualtat retributiva, treballat amb els àmbits social i empresarial, per 
a reduir l’escletxa salarial entre homes i dones.

f) Un informe sobre l’estat actual del Servei d’Ocupació de Catalunya.

Palau del Parlament, 25 d’abril 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 gestió dels 
residus
302-00137/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 56606 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.04.2017

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

lamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació 
al Govern sobre la gestió dels residus (tram. 300-00152/11).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a 
1. Iniciar els treballs d’elaboració d’una nova Llei Catalana de prevenció de resi-

dus i per a l’ús eficient dels recursos, com una llei marc que empari els canvis legis-
latius necessaris per avançar cap a una economia circular basada en la sostenibilitat, 
la producció neta, la responsabilitat ampliada del productor i l’estratègia «Residu 
Zero».

2. Avançar en el model de gestió de Residu Mínim que prioritzi la recollida de 
la fracció orgànica (FORM), amb tractament diferenciat per als grans generadors 
(sectors de la restauració, comerç d’alimentació, escoles i residències...) i amb siste-
mes que promoguin la individualització i descartin l’anonimat.

a) Generalitzar el sistema de recollida Porta a Porta (PAP), en els municipis que 
sigui possible (que les condicions urbanístiques i socials ho permetin).

b) Separar la recollida comercial i dels grans generadors
c) Estudiar altres vies d’individualització com contenidors tancats amb sistema 

d’obertura amb targeta o xip.
3. Millorar progressivament el finançament amb la recuperació a tots els mu-

nicipis de la taxa d’escombraries, visibilitzant els costos del sistema de gestió dels 
residus, augmentant la transparència i traçabilitat dels residus i implantant paulati-
nament sistemes incentivadors de la reducció i recuperació dels residus.

4. Impulsar les modificacions legislatives necessàries i els mecanismes de fisca-
litat ambiental adients per desenvolupar nous sistemes de Responsabilitat Amplia-
da del Productor de manera que el cost de tota la fracció que no sigui orgànica, la 
FIRM (envasos, productes tòxics, paper i cartró, vidre, mobles, productes d’un sol 
ús, bolquers...), l’assumeixin els responsables de posar-la al mercat (productors, dis-
tribuïdors) i que s’afavoreixin: 

a) Criteris de producció neta i ecodisseny: durabilitat, facilitats de reutilització, 
reparables i fàcilment reciclables o compostables al final de la vida útil.

b) Criteris de comercialització que afavoreixin la reutilització i venda a granel, 
els sistemes de dipòsit, devolució i retorn per a envasos i per a altres productes d’un 
sol ús.

c) Altres mesures de gravàmens ambientals als productes d’un sol ús i de curta 
durada (bosses, safates, embolcalls, càpsules de cafè, tovalloletes...).

5. Modificar i prioritzar en el Programa General de Prevenció i Gestió de Resi-
dus i Recursos de Catalunya 2013-2020 (PRECAT 20): 

a) L’especificació d’àmbits territorials diferenciats amb objectius i indicadors es-
pecífics que permeti individualitzar les estratègies i valorar l’esforç de cada territori.



PlE 34
26 d’abril de 2017

Dossier 12

b) L’èmfasi de les actuacions i pressupostos en la prevenció i reciclatge material 
–especialment de la FORM– i no en el tractament de la fracció resta ni en el tracta-
ment de final de canonada.

c) Un calendari d’abandonament progressiu de la incineració com a sistema de 
tractament finalista.

d) Implantació dels Sistema de Dipòsit i retorn per envasos i altres materials.
e) Prioritat en les plantes de compostatge descentralitzades i/o agrícoles.
6. El Parlament valora negativament la direcció de l’Agència Catalana de Resi-

dus en els darrers 6 anys i considera necessari un canvi d’orientació d’aquesta per 
poder desenvolupar els canvis que s’apunten en aquesta moció.

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Hortènsia Grau Juan, diputada, GP CsP

ESMENES PRESENTADES

Reg. 57717, 57835, 57847, 57903, 57917 / Admissió a tràmit: Presidència del 

Parlament, 25.04.2017

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 57717)

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta del Grup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, 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 gestió dels residus (tram. 302-00137/11).

Esmena 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació del punt 3

3. Millorar progressivament el finançament amb la recuperació a tots els mu-
nicipis de la taxa d’escombraries, visibilitzant els costos del sistema de gestió dels 
residus en el seu conjunt i per a cadascuna de les seves fraccions, augmentant la 
transparència i traçabilitat dels residus i implantant paulatinament sistemes incen-
tivadors de la reducció i recuperació dels residus.

Esmena 2
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’una nova lletra f al punt 5

f) La prohibició d’utilitzar la combustió tèrmica, inclosa la gasificació, de resi-
dus sòlids urbans, industrials o els seus derivats (CDR) a les plantes de tractament 
de purins.

Esmena 3
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou paràgraf al punt 6

El Parlament insta el Govern a destituir l’actual director de l’Agència de Residus 
de Catalunya d’acord a l’esmentat al punt 6 de la present moció.
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Esmena 4
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou punt 7

7. Anul·lar l’acord signat entre l’Agència de Residus de Catalunya i el Govern 
d’Andorra per exportar residus de la Cerdanya i l’Alt Urgell per ser incinerats a 
Andorra.

Esmena 5
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou punt 8

8. Prohibir de manera immediata la transferència de residus de qualsevol tipus 
entre els àmbits de planificació territorial, i incorporar aquest criteri en el Progra-
ma General de Prevenció i Gestió de Residus i Recursos de Catalunya 2013-2020 
(PRECAT 20).

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta GP CUP-CC

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 57835)

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 les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre la gestió dels residus (tram. 302-00137/11).

Esmena 1
GP Socialista
De modificació del punt 1

1. Iniciar els treballs d’elaboració d’un nou projecte de llei català de prevenció 
de residus, que empari la doble perspectiva de contribuir a l’obtenció i a l’ús eficient 
dels recursos i d’afavorir el desenvolupament d’una economia circular i baixa en 
carboni, i que haurà de promoure l’adopció de mesures estructurals de prevenció en 
el sistema de producció i consum.

Esmena 2
GP Socialista
D’addició d’un nou punt 7

7. Que l’Agència de Residus de Catalunya segueixi treballant amb els sistemes 
integrats de gestió d’envasos ja existents des de la transparència i l’exigència d’as-
soliment dels objectius fixats al Programa general de prevenció i gestió de residus i 
recursos de Catalunya (PRECAT20), en ser una peça fonamental de l’actual model 
de residus de Catalunya.

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, diputat, GP SOC

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 57847)

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 esta-
bleix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a 
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la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la gestió dels residus (tram. 
302-00137/11).

Esmena 1
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició al punt 4

4. Impulsar les modificacions legislatives necessàries i els mecanismes de fisca-
litat ambiental adients per desenvolupar nous sistemes de Responsabilitat Ampliada 
del Productor, en base a l’actual model de reciclatge SCRAP d’envasos, de manera 
que el cost de tota la fracció que no sigui orgànica, la FIRM (envasos, productes tò-
xics, paper i cartró, vidre, mobles, productes d’un sol ús, bolquers...), l’assumeixin 
els responsables de posar-la al mercat (productors, distribuïdors) i que s’afavoreixin: 

a) Criteris de producció neta i ecodisseny: durabilitat, facilitats de reutilització, 
reparables i fàcilment reciclables o compostables al final de la vida útil.

b) Criteris de comercialització que afavoreixin la reutilització i venda a granel, 
els sistemes de dipòsit, devolució i retorn per a envasos i per a altres productes d’un 
sol ús.

c) Altres mesures de gravàmens ambientals als productes d’un sol ús i de curta 
durada (bosses, safates, embolcalls, càpsules de cafè, tovalloletes...).

Esmena 2
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou punt 6 bis

6 bis. Continuar desenvolupant el model de reciclatge basat en Sistemes Integrats 
de Gestió d’Envasos tot col·laborant amb les empreses que presten aquest servei pú-
blic per tal d’assolir els objectius europeus de recollida selectiva i una màxima fita 
d’economia circular.

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu; Sergio Santamaría Santigosa, diputat, 

GP PPC

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 57903)

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 gestió dels resi-
dus (tram. 302-00137/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
De supressió i addició del punt 1

1. Iniciar els treballs d’elaboració d’una nova Llei Catalana de prevenció de resi-
dus i per a l’ús eficient dels recursos, com una llei marc que empari els canvis legis-
latius necessaris per avançar cap a una economia circular basada en la sostenibilitat, 
la producció neta, la responsabilitat ampliada del productor i l’estratègia «Residu 
Zero». el residu zero

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

2. Avançar en el model de gestió de residus Mínim que prioritzi la recollida de 
la fracció orgànica (FORM), amb tractament diferenciat per als grans generadors 



PlE 34
26 d’abril de 2017

15 Dossier

(sectors de la restauració, comerç d’alimentació, escoles i residències...) i amb siste-
mes que promoguin la individualització i descartin l’anonimat.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí
De supressió i addició del punt 2 a

a. Generalitzar el sistema de recollida porta a porta (PAP), en tots els municipis 
que on sigui possible (que les condicions urbanístiques i socials ho permetin).

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

4. Impulsar les modificacions legislatives necessàries i els mecanismes de fis-
calitat ambiental adients per desenvolupar nous sistemes de responsabilitat ampli-
ada del productor de manera que el cost de tota la fracció que no sigui orgànica, la 
FIRM (envasos, productes tòxics, paper i cartró, vidre, mobles, productes d’un sol 
ús, bolquers...), l’assumeixin els responsables de posar-la al mercat (productors, dis-
tribuïdors) i que s’afavoreixin: 

a. Criteris de producció neta i ecodisseny: durabilitat, facilitats de reutilització, 
reparables i fàcilment reciclables o compostables al final de la vida útil.

b. Criteris de comercialització que afavoreixin la prevenció, la recuperació, i la 
reutilització 

c. Altres mesures desincentivadores de de gravàmens ambientals als productes 
d’un sol ús i de curta durada (bosses, safates, embolcalls, càpsules de cafè, tovallo-
letes...).

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

5. Modificar i prioritzar en el Programa General de Prevenció i Gestió de Resi-
dus i Recursos de Catalunya 2013-2020 (PRECAT20): 

a. L’especificació d’àmbits territorials diferenciats amb objectius i indicadors es-
pecífics que permeti individualitzar les estratègies i valorar l’esforç de cada territori.

b. L’èmfasi en les actuacions i pressupostos en l’àmbit de la prevenció i reciclatge 
material –especialment de la FORM– i no en el tractament de la fracció resta ni en 
el tractament de final de canonada.

c. L’obertura d’un debat entre el Govern, el món municipal i experts sobre el pa-
per i futur de la valorització energètica / incineració a Catalunya, amb la voluntat 
d’una reducció de la incineració com a tractament finalista en la línia dels estàn-
dards europeus

d. La creació d’una comissió de treball que reuneixi els representants de tots els 
sectors implicats (Generalitat, municipis, empreses envasadores, empreses de distri-
bució, consumidors, entitats ambientalistes, i d’altres que es pugui considerar) sobre 
la millora de la gestió dels envasos en el marc de l’economia circular, on s’exposi i 
s’estudiï l’eficàcia ambiental, tècnica i econòmica de diferents mecanismes de gestió 
com l’SDDR, l’impost sobre els envasos, i l’evolució dels SCRAP, entre d’altres, i 
aplicar-ne les conclusions

e. Prioritat en les plantes de compostatge descentralitzades i/o agrícoles.

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 57917)

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

del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del 
Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre la gestió dels residus (tram. 302-00137/11).

Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició al punt 2

2. Garantir l’assessorament tècnic als municipis per tal de que disposin de 
l’orientació adient per avançar en el model de gestió de Residu Mínim que prioritzi 
la recollida de la fracció orgànica (FORM), amb tractament diferenciat per als grans 
generadors (sectors de la restauració, comerç d’alimentació, escoles i residències,...) i 
amb sistemes que promoguin la individualització i descartin l’anonimat.

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

2.a) Generalitzar Valorar tècnicament i econòmicament la implantació del sis-
tema de recollida Porta a Porta (PAP), en els municipis que sigui possible (que les 
condicions urbanístiques i socials ho permetin) i fer arribar als mateixos aquesta 
valoració.

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

2.b) Valorar els casos on tècnicament sigui aconsellable separar la recollida co-
mercial i dels grans generadors (sectors com la restauració, comerç d’alimentació, 
escoles i residències...)

Esmena 4
GP de Ciutadans
De supressió i addició al punt 2.c

2.c) Estudiar altres vies d’la conveniència dels diferents sistemes que promouen la 
individualització com contenidors tancats amb sistema d’obertura amb targeta o xip.

Esmena 5
GP de Ciutadans
De modificació del punt 5.c, que resta redactat de la següent manera

5.c) Una regulació de la incineració com a sistema de tractament amb la reva-
lorització energètica i sens perjudici de la reducció de la producció de residus i la 
millora de la recollida selectiva.

Esmena 6
GP de Ciutadans
De modificació del punt 5.d, que resta redactat de la següent manera

5.d) Fomentar la implantació dels sistema de Dipòsit i Retorn per a envasos i 
altres materials als casos que tècnica, social i econòmicament siguin sostenibles.
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Esmena 7
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt

7. Els Sistemes Integrats de Gestió d’Envasos (Sistemes Col·lectius de Responsa-
bilitat Ampliada del Productor, ja existents), son una peça clau del model de resi-
dus a Catalunya, amb els quals es fonamental que l’ARC segueixi treballant, amb 
transparència, exigència, i col·laboració público-privada, innovant cap a escenaris 
d’economia circular i objectius de recollida selectiva a Europa.

Esmena 8
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt

8. Redactar el projecte executiu de la descontaminació i recuperació del terrenys 
de l’abocador de Vacamorta a Cruïlles, en compliment de les sentències judicials al 
respecte de restablir l’espai a l’estat original, basat en els estudis que es facin amb 
investigadors i experts independents.

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Francisco Javier Domínguez Serrano, dipu-

tat, GP Cs 
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Punt 17 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les inversions en 
infraestructures
302-00141/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 56637 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.04.2017

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 la següent moció, subsegüent a la In-
terpel·lació al Govern sobre les inversions en infraestructures (tram. 300-00155/11).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
a) Col·laborar amb el Govern d’Espanya per fer realitat les inversions comprome-

ses pel Govern de l’Estat a Catalunya.
b) Incrementar progressivament el volum de les inversions en infraestructures i 

obra pública en el conjunt del pressupost de la Generalitat perquè, en el futur, l’1,7% 
de la despesa del pressupost no financer es dediqui a aquesta finalitat.

c) Presentar, en el termini de tres mesos, un pla d’actuació per tal de posar en 
marxa, abans de l’any 2020, les estacions de metro compromeses.

d) Informar públicament de les actuacions previstes pel Govern en inversions en 
infraestructures per aquest any 2017.

e) Sol·licitar a l’Ajuntament de Barcelona a deixar sense efecte la tramitació del 
projecte executiu sobre la connexió del tramvia per la Diagonal, mentre no hi hagi 
un consens polític i social.

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu; Alberto Villagrasa Gil, diputat, GP PPC

ESMENES PRESENTADES

Reg. 57836, 57859, 57919 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 25.04.2017

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 57836)

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 les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre les inversions en infraestructures (tram. 302-00141/11).

Esmena 1
GP Socialista
De modificació de la lletra a

a) Instar el Govern de l’Estat a que la inversió de l’Estat en infraestructures a 
Catalunya s’equipari a la participació relativa del producte interior brut de Catalu-
nya amb relació al producte interior brut de l’Estat.
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Esmena 2
GP Socialista
D’addició d’una nova lletra a bis

a. bis) Instar el Govern de l’Estat a presentar en el termini de tres mesos un pla 
de les actuacions en matèria d’infraestructures fins 2020 i la seva calendarització.

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, diputat, GP SOC

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 57859)

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

tari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la in-
terpel·lació al Govern sobre les inversions en infraestructures (tram. 302-00141/11).

Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició a l’apartat a

a) Col·laborar amb el Govern d’Espanya per fer realitat les inversions comprome-
ses pel Govern de l’Estat a Catalunya. I, en aquest sentit, instar el Govern de l’Estat 
a tornar a reunir urgentment el grup de treball sobre la disposició addicional 3a de 
l’Estatut d’Autonomia de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat per acordar les 
quantitats i els mecanismes de recepció de les inversions en infraestructures pen-
dents en compliment de l’esmentada disposició addicional.

Esmena 2
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió i addició a l’apartat b

b) Incrementar progressivament el volum de les inversions en infraestructures i 
obra pública a Catalunya en el conjunt dels pressupostos generals de l’Estat i del 
pressupost de la Generalitat perquè, en el futur, I’1,7% de la despesa del pressupost 
no financer es dediqui a aquesta finalitat. per donar compliment íntegrament a l’ar-
ticle 206 de l’Estatut de Catalunya.

Esmena 3
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició a l’apartat c

c) Presentar, en el termini de tres mesos, un pla d’actuació per tal de posar en 
marxa, abans de l’any 2020, les estacions de metro compromeses que inclogui els 
compromisos i el calendari d’inversions compromès pel Govern de l’Estat.

Esmena 4
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició a l’apartat d

d) Informar públicament de les actuacions previstes pel Govern de la Genera-
litat i els compromisos del Govern de l’Estat en inversions en infraestructures per 
aquest any 2017.
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Esmena 5
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió i addició a l’apartat e

e) Sol·licitar a Col·laborar amb l’Ajuntament de Barcelona en les decisions que 
prengui en l’exercici de la seva autonomia municipal en relació a deixar sense efec-
te la tramitació del projecte executiu sobre la connexió del tramvia per la Diagonal, 
mentre no hi hagi un consens polític i social.

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Marc Vidal i Pou, diputat, GP CSP

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 57919)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Marina Bravo Sobrino, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament 
del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·la-
ció al Govern sobre les inversions en infraestructures (tram. 302-00141/11).

Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addicció al punt a

a) Col·laborar amb el Govern d’Espanya per fer realitat les inversions compro-
meses pel Govern de l’Estat a Catalunya, tant en les fases inicials, per a l’aprovació 
dels estudis informatius, com finals, durant l’execució.

Esmena 2
GP de Ciutadans
De modificació del punt b, que resta redactat de la següent manera

b) Presentar en seu parlamentària, en el termini de sis mesos, un Pla d’Inversió 
concret per als propers cinc anys que, després de l’anàlisi de la situació actual i les 
necessitats d’infraestructures d’àmbit autonòmic, permeti la priorització de les ac-
tuacions a executar en els propers cinc exercicis, d’acord a possibilitats pressupos-
tàries realistes que, en qualsevol cas, han d’incrementar progressivament el pressu-
post no financer dedicat a inversió en infraestructures. Per garantir la necessària 
estabilitat del pla més enllà de la legislatura, definir aquest pla atenent a criteris 
objectius d’eficiència, rendibilitat, avaluació constant i transparència, i comptant 
amb el major consens possible, tant de grups polítics, com d’agents socioeconòmics, 
com de la ciutadania.

Esmena 3
GP de Ciutadans
D’addició al punt c

Donar compliment al punt 2 de la moció 67/XI sobre infraestructures ferrovià-
ries, i presentar, en el termini de tres mesos, un pla d’actuació per tal de posar en 
marxa, abans de l’any 2020, les estacions de metro compromeses.

Esmena 4
GP de Ciutadans
D’addició al punt d

d) Informar públicament de les actuacions previstes pel Govern en inversions en 
infraestructures per aquest any 2017, detallant a més per a les obres que no finalitzin 
en 2017 la previsió de pressupost a assignar en 2018 i següents.
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Esmena 5
GP de Ciutadans
De substitució del punt e, que resta redactat de la següent manera

e) Col·laborar amb l’Ajuntament de Barcelona en la cerca del consens polític i 
social imprescindible per poder dur a terme la connexió de TramBaix i TramBesòs, 
sense el qual no han d’iniciar-se els tràmits encaminats a l’execució de cap de les 
alternatives.

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Marina Bravo Sobrino, diputada, GP Cs    
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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 Tarragona
302-00139/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 56616 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.04.2017

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Matías Alonso Ruiz, 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 Tarragona (tram. 300-00150/11).

Moció
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a dur a terme, en 

cadascun dels apartats següents, les accions que s’indiquen a continuació: 

1. Reactivació socioeconòmica i lluita contra l’atur: 
a) Prioritzar el compliment de la Resolució 291/XI d’aquest Parlament, sobre la 

reactivació i el desenvolupament socioeconòmics del Baix Penedès, aprovada en 
data 22 de setembre de 2016.

b) Negociar amb el Govern d’Espanya la priorització de les infraestructures de 
transport terrestre i de telecomunicacions necessàries per a facilitar la implantació, 
a tota la província de Tarragona i especialment a les comarques més necessitades 
de llocs d’ocupació, d’empreses industrials i de serveis en condicions adequades per 
desenvolupar la seva activitat sense dificultats estructurals que minvin la seva com-
petitivitat.

c) Elaborar en el termini màxim de sis mesos un Pla de xoc per a la reactivació 
i el desenvolupament socioeconòmics de les comarques del sud de Tarragona, que 
tingui en compte l’anàlisi i les recomanacions plantejades per l’equip acadèmic de la 
Universitat Rovira i Virgili encapçalat pel Dr. Juan Antonio Duró al Pla Estratègic 
Empresarial i per a l’Ocupació de les Terres de l’Ebre.

d) Reforçar les polítiques actives d’ocupació i la formació continuada per tal de 
millorar la competitivitat laboral dels treballadors.

e) Potenciar i millorar l’oferta de Formació Professional dual que permeti als es-
tudiants la incorporació al món del treball amb millors condicions i havent acumulat 
experiència i coneixements pràctics que els facin més competitius i eficients.

2. Transports i infraestructures: 
a) Corredor Mediterrani: 
• Col·laborar amb el Govern d’Espanya en la definició i elaboració d’un projec-

te integral de caire estratègic, que asseguri que en l’horitzó 2030 aquest corredor, 
en tot el seu traçat i específicament al seu pas per Catalunya, disposa de doble via 
d’ample europeu complint amb els millors requeriments tècnics i estàndards de se-
guretat.

• Col·laborar amb el Govern d’Espanya en el procés d’aprovació de l’estudi infor-
matiu de la nova línia ferroviària Reus-Roda-Sant Vicenç de Calders.

• Negociar amb el Govern d’Espanya l’alliberament de la línia de la costa del pas 
de combois de mercaderies perilloses.

b) Autopistes de peatge: 
• Negociar amb el Govern d’Espanya per tal d’assegurar l’alliberament dels peat-

ges de les autopistes AP-7 i AP-2.
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• Establir la gratuïtat per a residents en dies laborables del tram Vilanova Oest - 
El Vendrell de l’autopista C-32.

c) Trancamp: Impulsar aquest projecte de tren lleuger per tal que sigui una rea-
litat en l’horitzó 2025.

d) Negociar amb el Govern d’Espanya la participació activa en la definició de 
l’estratègia aeroportuària de l’aeroport de Reus, per tal de potenciar nous destins i 
aconseguir la participació de nous operadors que millorin la connectivitat i facilitin 
l’arribada de viatgers i turistes.

e) Altres infraestructures: 
• Incloure en el procés d’execució pressupostària del 2017 fins a 60.000 euros 

per a implantar línies de transport públic a La Sènia a fi d’enllaçar amb Amposta i 
el servei de ferrocarril.

• Incloure en el procés d’execució pressupostària els recursos suficients per a la 
connectivitat i intermodalitat de la nova estació de Cambrils.

• Garantir en el procés d’execució pressupostària la finalització en el termini més 
breu possible del desplegament de la fibra òptica a les comarques del Montsià, Baix 
Ebre, Ribera d’Ebre i Terra Alta.

• Garantir l’execució amb caràcter d’urgència de les actuacions necessàries per a 
resoldre els problemes de cobertura de la TDT als municipis de Godall, Paüls, Al-
fara de Carles, Caseres, La Galera i Tivenys.

• Garantir l’execució amb caràcter d’urgència de les actuacions necessàries per 
a la millora de les xarxes de comunicacions ADSL, TDT, telefonia mòbil i radioco-
municacions d’emergències i seguretat de Catalunya (Rescat), als municipis de les 
zones de muntanya de les comarques del Baix Penedès, la Conca de Barberà i l’Alt 
Camp, que a hores d’ara no tenen cobertura suficient.

3. Riu Ebre i defensa del Delta: 
a) Negociar amb el Govern d’Espanya les inversions necessàries per a garantir la 

total descontaminació de l’embassament de Flix, tant de l’aigua contaminada com 
dels llots tòxics acumulats al fons, en el termini màxim de dos anys, conforme a les 
previsions actuals de l’empresa pública Acuamed. Aquesta negociació ha d’inclou-
re les inversions que permetin l’abocament controlat dels llots dessecats i descon-
taminats i els treballs de neteja i descontaminació dels terrenys industrials afectats 
per l’activitat d’Ercros. Uns treballs que hauran de ser controlats no només per el 
Govern d’Espanya sinó també pel Govern de la Generalitat a través de l’Agencia de 
Residus de Catalunya.

b) Impulsar i liderar, en el si de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, la crea-
ció d’un grup de treball interautonòmic que elabori un estudi tècnic sobre l’estat dels 
desaigües de fons de les preses de la Conca de l’Ebre. Aquest estudi ha de servir de 
base per demanar al Govern d’Espanya, des de la mateixa CHE i el Consell de l’Ai-
gua, que garanteixi el manteniment necessari i el correcte funcionament dels me-
canismes de les preses que permeten el pas dels sediments. Un manteniment que és 
imprescindible per a la seguretat de les preses, per al manteniment de l’ecosistema 
fluvial i, finalment, per assegurar l’aportació de sediments al Delta de l’Ebre.

c) Elaborar un estudi detallat sobre les mesures i les actuacions adients per a fre-
nar l’erosió del Delta i mantenir la qualitat de l’aigua a les badies del Fangar i dels 
Alfacs, per assegurar la viabilitat dels vivers de musclos, ostres arrissades i cloïsses.

d) Millorar els recursos humans i materials destinats al Parc Natural del Delta 
de l’Ebre, per tal de garantir la defensa i la conservació d’aquest extraordinari espai 
humit que constitueix un dels ecosistemes més importants del sud d’Europa.

e) Intensificar i liderar el control de la plaga del caragol poma al Delta de l’Ebre: 
• Liderar els estudis i actuacions que siguin necessaris tenint en compte els di-

ferents agents implicats, per tal de garantir que s’apliquin els millors criteris tècnics 
en temps i forma.
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• Millorar la compensació als principals perjudicats per l’aplicació de mesures de 
control de la plaga, agricultors i regants.

• Millorar la dotació pressupostària destinada a la lluita contra el caragol poma 
a més del previst per al cofinançament dels ajuts europeus

• Establir comunicació permanent amb totes les administracions per tal de mi-
llorar el control de la plaga a l’àmbit del riu Ebre.

• Mantenir l’objectiu d’erradicació de la plaga, prioritzant l’erradicació a l’hemi-
delta dret.

• Augmentar significativament la difusió i coneixement de la plaga, els seus ris-
cos i l’esforç del seu control a la resta de la societat i especialment als ebrencs i vi-
sitants.

f) Reforçar i consolidar el Servei de Control del Mosquit tigre i mosca negra al 
Delta de l’Ebre, adoptant les següents mesures: 

• Consolidar els pressupostos de manera plurianual i establir calendaris de pa-
gament.

• Establir protocols tècnics entre els diferents agents i entitats (COPATE, Ajun-
taments, Parc Natural i altres), que facilitin l’execució dels treballs i la disponibilitat 
de pistes d’enlairament i les millors condicions de col·laboració i coordinació.

• Establir un protocol de col·laboració entre els tres Serveis de Control de Mos-
quits de Catalunya que garanteixi la transferència de coneixement i d’experiències 
per tal de millorar el servei i l’eficiència en l’ús dels recursos disponibles.

4. Turisme: 
a) Garantir la lliure competència i l’activitat de les empreses tur-operadores i del 

transport discrecional de viatgers per carretera en la gestió i la prestació dels ser-
veis turístics que els hi són propis, evitant la possible competència deslleial per part 
d’empreses concessionàries de línies regulars de transport de viatgers.

b) Impulsar les mesures i els acords adients per a millorar la competitivitat del 
sector turístic, enfortir les empreses turístiques i coordinar actuacions i promou-
re projectes que actuïn com a tractors d’aquest sector estratègic, amb una especial 
atenció al turisme rural i de natura i als projectes de turisme responsable que inte-
grin els valors paisatgístics, mediambientals, socials, gastronòmics i culturals.

c) Informar en seu parlamentària, en el termini màxim de trenta dies des de 
l’aprovació d’aquesta Moció, sobre l’estat actual i les previsions de desenvolupament 
del projecte d’ampliació del Centre Recreatiu i Turístic de Vila-seca i Salou. Aquest 
informe haurà d’incloure les previsions del Govern en relació a la possible demanda 
dels expropietaris dels terrenys, que han anunciat una reclamació contra el Govern 
per obtenir una compensació per l’important increment del seu valor un cop aprovat 
el nou Pla Director Urbanístic del CRT.

5. Indústria i Energia
a) Prioritzar la col·laboració amb el sector químic per tal de mantenir i millo-

rar la competitivitat d’aquest important sector a la província de Tarragona. Aquesta 
col·laboració prioritària s’ha de fer amb la visió estratègica d’assegurar la viabilitat i 
la continuïtat de l’activitat empresarial i ha d’incloure el contacte fluid i permanent 
amb els principals actors d’aquesta indústria, les organitzacions empresarials sec-
torials i les organitzacions sindicals que defensen els interessos dels treballadors.

b) Demanar al Govern d’Espanya la implementació de les mesures adients per 
aconseguir un augment de la competència en el sector energètic, per tal de diversi-
ficar i augmentar l’oferta i millorar la disponibilitat d’energia a preus més baixos, 
en benefici de tots els usuaris, i que asseguri les capacitats industrials i millori la 
competitivitat.
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6. Agricultura, Ramaderia, Pesca i Medi ambient
a) Col·laborar activament amb les organitzacions de productors dels sectors pes-

quer i agroalimentari en la promoció de productes de proximitat, per tal que siguin 
reconeguts pels consumidors com a productes de primera qualitat. Aquestes campa-
nyes de promoció haurien de referir-se a productes de qualitat contrastada com ara 
el peix blau i la gamba de Tarragona, la galera de Cambrils, els musclos i els arros-
sos del Delta, la cirera de Miravet, l’oli d’oliva de Siurana i del Montsant, els vins 
del Priorat, la Terra Alta, el Baix Penedès i Tarragona, i en general els principals 
productes pesquers i agroalimentaris de primera qualitat de la província.

b) Aprovar i publicar via Decret llei la reforma legislativa necessària per exclou-
re de la consideració d’espectacles taurins les proves de bravura dels animals a les 
instal·lacions fixes de les ramaderies de braus a Catalunya, en recintes habilitats a 
l’efecte, que es duguin a terme per part de professionals degudament inscrits a les 
seccions I, II i III o en la subsecció primera de la secció V del Registre general de 
professionals taurins, sempre que formin part de llur activitat ramadera. En el cas 
que aquestes proves de bravura es realitzin amb presència de persones alienes a 
les mateixes ramaderies i als professionals participants, les instal·lacions hauran de 
comptar amb la preceptiva autorització o llicència municipal en què es verifiqui el 
compliment de les condicions de seguretat de les instal·lacions. Aquestes activitats 
no podran, en cap cas, inferir dany als animals.

c) Mantenir oberts els canals de 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 pro-
vinents del Fons Europeus Marítim i Pesquer 2014-2020 i del Ministeri d’Agricul-
tura, Pesca, Alimentació i Medi Ambient per cobrir tot el període.

d) Elaborar i presentar en seu parlamentària en el termini màxim de tres mesos, 
un estudi sobre la qualitat de l’aire a la ciutat de Tarragona i a l’entorn del Port de 
Tarragona i dels polígons químics.

e) Elaborar un projecte de conservació i millora dels rius que envolten la ciutat 
de Tarragona i incloure la seva execució en el projecte de llei de pressupostos per 
al 2018.

f) Elaborar un projecte de conservació i millora de l’anella verda de la ciutat de 
Tarragona i incloure la seva execució en el projecte de llei de pressupostos per al 
2018.

g) Garantir en el present exercici la millora del manteniment i la conservació del 
Parc Natural dels Ports dedicant-hi els recursos necessaris en el procés d’execució 
pressupostària.

h) Activar els mecanismes d’auditoria necessaris per evitar possibles noves crisis 
de manca de liquiditat com la recentment soferta per la secció de crèdit de la Co-
operativa Agrària de la Canonja, fins a l’aprovació definitiva del projecte de llei de 
modificació de la Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació del funcionament de les 
seccions de crèdit de les cooperatives.

7. Salut, Ensenyament i Serveis Socials
a) Implantar una UCI pediàtrica a l’Hospital Joan XXIII de Tarragona. Si en 

l’execució pressupostària de l’exercici 2017 no fos possible aplicar-hi els recursos 
adients, incloure aquesta unitat pediàtrica en el Projecte de llei de Pressupostos per 
al 2018.

b) Ampliar la unitat d’hemodinàmica de l’Hospital Joan XXIII de Tarragona. Si 
al llarg del 2017 no fos possible per manca de recursos, incloure aquesta ampliació 
en el projecte de llei de pressupostos per al 2018.

c) Activar el servei d’atenció nocturna d’urgències al CAP de Cunit.
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d) Elaborar un pla d’acció de reducció de les llistes d’espera a la regió sanitària 
de Tarragona, per tal de reduir el temps mitjà d’espera i que, en cap cas, sobrepassi 
el de la mitjana de Catalunya.

e) Prioritzar el compliment de la moció 56/XI, aprovada pel Ple del Parlament 
el 28 de juliol de 2016, per tal de fer efectiva l’eliminació de barracons als centres 
escolars de la província de Tarragona, donant prioritat a aquells centres que estiguin 
íntegrament en barracons.

f) Prioritzar el compliment de la moció 115/XI, aprovada pel Ple del Parlament 
el 6 d’abril de 2017, per tal de garantir l’existència de personal especialitzat en tras-
torns associats a l’espectre autista als centres escolars, menjadors escolars i activi-
tats extraescolars, sempre que hi hagi alumnes matriculats amb TEA.

g) En el procés d’execució pressupostària, garantir els recursos suficients per a 
la cobertura total de places de la residència pública de gent gran La Mercè, de Tar-
ragona.

h) Estudiar les necessitats reals de places concertades de residència per a la ter-
cera edat a Roda de Berà i dedicar-hi els recursos adients per a cobrir-les. Si en el 
procés d’execució pressupostària del present exercici no fos possible, incloure la par-
tida corresponent en el Projecte de llei de Pressupostos per a 2018.

i) Incloure en el procés d’execució pressupostària el finançament de trenta noves 
places concertades a la Residència d’avis d’Amposta.

j) Dedicar, en el procés d’execució pressupostària, els recursos necessaris per 
al finançament de trenta noves places concertades a la Residència d’avis de Batea.

k) Dedicar els recursos necessaris per a restablir els serveis del Centre de desen-
volupament i atenció precoç a la infància a Ulldecona.

8. Polítiques de l’aigua
a) Elaborar i presentar per al tràmit parlamentari, dins del proper període de ses-

sions, un Projecte de llei que actualitzi i adapti la legislació en matèria d’aigües de 
Catalunya, de conformitat amb la legislació bàsica espanyola i les directives euro-
pees que li són d’aplicació. Aquesta nova Llei ha de servir també per a reformar, si 
escau, l’Agència Catalana de l’Aigua.

b) De conformitat amb la Resolució 739/X d’11 de juliol de 2014, elaborar i pre-
sentar en seu parlamentària un pla estratègic d’usos de l’aigua per a l’aprofitament i 
l’ús sostenible dels recursos hídrics, atenent les demandes de consum humà, enfocat 
als usos agrícola, urbà, mediambiental i ramader de l’aigua.

9. Tàrraco capital romana: Refermar el seu compromís amb la promoció de la 
cultura i la història de Tarragona, única ciutat catalana declarada en el seu conjunt 
Ciutat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, liderant la participació de les ad-
ministracions local, autonòmica i central en la realització de les activitats i projec-
tes destinats a potenciar el turisme cultural relacionat amb la Tàrraco romana, molt 
especialment amb els següents: 

a) Festival Tàrraco Viva, un dels esdeveniments més importats a nivell interna-
cional de recreació històrica i pioner pel que fa al format, en què ha augmentat any 
rere any el nombre de participants i visitants.

b) Nou Museu Romà, que estigui a l’altura de la importància del patrimoni his-
tòric i arqueològic de la que va ser capital de la Hispania Citerior. Un nou museu 
de  nova planta que esdevingui un referent cultural digne de la importància històrica  
de la ciutat.

c) Ruta dels Primers Cristians, que ha de servir per fer valer i posar a l’abast de 
la ciutadania la Necròpolis Paleocristiana i altres punts d’interès a la província per a 
la difusió de la història i la cultura del Cristianisme a Catalunya.

d) Fòrum Colònia, amb la recreació viva de la vida quotidiana d’una vila romana 
del Segle I amb les vestimentes, les olors, els menjars, la música i les petites histò-
ries del dia a dia a la Tàrraco Romana.
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e) Recuperar i fer valer els diferents monuments i les restes arqueològiques de 
Tàrraco al terme municipal de Tarragona i a tota la província i posar a l’abast del 
públic en general el seu coneixement mitjançant rutes turístiques amb guies espe-
cialitzats.

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Matías Alonso Ruiz, diputat, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 57837, 57904 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 25.04.2017

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 57837)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Carles Castillo Rosique, 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·la-
ció al Govern sobre les seves actuacions a la província de Tarragona (tram. 302-
00139/11).

Esmena 1
GP Socialista
D’addició al punt 1 b

b) Negociar amb el Govern d’Espanya la priorització de les infraestructures de 
transport terrestre i de telecomunicacions necessàries per a assegurar el manteni-
ment de les que hi ha, i facilitar la implantació, a tota la província de Tarragona i 
especialment a les comarques més necessitades de llocs d’ocupació, d’empreses in-
dustrials i de serveis en condicions adequades per desenvolupar la seva activitat sen-
se dificultats estructurals que minvin la seva competitivitat.

Esmena 2
GP Socialista
De modificació al punt 1 c

c) Elaborar en el termini màxim de sis mesos un Pla de xoc per a la reactiva-
ció i el desenvolupament socioeconòmics de les comarques de l’Ebre, que tingui en 
compte l’anàlisi i les recomanacions plantejades per l’equip acadèmic de la Universi-
tat Rovira i Virgili encapçalat pel Dr. Juan Antonio Duró al Pla Estratègic Empresa-
rial i per a l’Ocupació de les Terres de l’Ebre.

Esmena 3
GP Socialista
De modificació del punt 2 a

2. Transports i infraestructures: 
a) Corredor Mediterrani: 
• Exigir al Govern d’Espanya un calendari creïble i fiable, amb les actuacions 

a curt, mig i llarg termini, i amb una comissió de seguiment formada per ambdós 
governs, de manera que es controli perquè s’acompleixin d’una vegada els compro-
misos i terminis, i que serveixi entre d’altres coses perquè les empreses puguin fer 
les seves pròpies previsions amb temps i cura suficient. No com ara, que ni s’acom-
pleixen calendaris, ni es dóna informació fidedigna, de tal manera que les empre-
ses no saben amb quina garantia poden invertir, en un temps en què precisament la 
sensació és que hi ha risc que el sector industrial estigui perdent interès en la nostra 
zona econòmica.
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• Exigir al Govern d’Espanya l’aprovació de l’estudi informatiu de la nova línia 
ferroviària Reus-Roda-Sant Vicenç de Calders.

• Exigir al Govern d’Espanya l’alliberament de la línia de la costa del pas de 
combois de mercaderies perilloses.

Esmena 4
GP Socialista
D’addició al punt 2 b

b) Autopistes de peatge: 
• Negociar amb el Govern d’Espanya per tal d’assegurar l’alliberament dels peat-

ges de les autopistes AP-7 i AP-2.
• Establir immediatament, i com a primera mesura d’una o vàries de més calat, 

que vinguin a solucionar el greu problema de la zona, la gratuïtat per a residents en 
dies laborables del tram Vilanova Oest - El Vendrell de l’autopista C-32.

Esmena 5
GP Socialista
De modificació del punt 2 c

c) Trancamp: Començar la negociació amb el Govern de l’Estat, així com ini-
ciar la redacció d’un projecte global per part de la Generalitat, per tal que tot pugui 
estar preparat pel moment mateix en què les corresponents vies quedin alliberades. 
Aquestes vies no poden restar desaprofitades ni un minut.

Esmena 6
GP Socialista
De modificació al punt 4 b

4 b) Impulsar les mesures i els acords adients per a millorar la competitivitat del 
sector turístic, enfortir les empreses turístiques i coordinar actuacions i promoure 
projectes que actuïn com a impulsors d’aquest sector estratègic, amb una especial 
atenció al turisme rural i de natura i als projectes de turisme responsable que inte-
grin els valors paisatgístics, mediambientals, socials, gastronòmics i culturals.

Esmena 7
GP Socialista
De modificació al punt 9 b

9 b) Nou Museu Arqueològic, que estigui a l’altura de la importància del patri-
moni històric i arqueològic de la que va ser capital de la Hispania Citerior. Un mu-
seu que ha d’anar on la ciutat l’ha requerit, això és, a l’edifici de la Tabacalera de 
Tarragona, perquè esdevingui un referent cultural digne de la importància històrica 
de la ciutat.

Esmena 8
GP Socialista
D’addició d’un nou punt 9 f

9 f) Assegurar la millora i el manteniment sostingut en el temps d’una inversió 
adequada en els monuments patrimoni mundial de la UNESCO, a través d’una par-
tida que es mantingui fixa en els pressupostos de la Generalitat.

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Carles Castillo Rosique, diputat, GP SOC
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GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 57904)

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

lamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 del 
Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre les seves actuacions a la província de Tarragona 
(tram. 302-00139/11).

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

1. c) Instar el Govern a establir conjuntament amb el Consell Promotor del Pla 
Estratègic Empresarial i per a l’Ocupació de les Terres de l’Ebre i establir un calen-
dari d’execució amb compromís pressupostari les prioritzacions del Pla Estratègic 
Empresarial i per a l’Ocupació de les Terres de l’Ebre, realitzat per l’equip acadèmic 
de la Universitat Rovira i Virgili encapçalat pel Dr. Juan Antonio Duró.

Esmena 2
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació de la lletra c del punt 2 

2. c) Instar el Govern a presentar abans que finalitzi la legislatura els treballs 
realitzats sobre el projecte de tramviarització de la línia de la costa, Hospitalet de 
l’infant-Tarragona, que s’alliberarà quan entri en funcionament el Corredor del Me-
diterrani, impulsant aquest projecte de tren lleuger per tal que sigui una realitat en 
l’horitzó 2025.

Esmena 3
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’una nova lletra d bis al punt 2 

2. d bis) Creació de l’ATM de les Terres de l’Ebre, prevista a la Llei de Mobilitat 
del 2003, reivindicada pel Síndic de Greuges en el seu Informe sobre el Servei Fer-
roviari 2017, un organisme amb capacitat executiva i amb finançament.

Esmena 4
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’una nova lletra e bis al punt 2 

2. e bis) Garantir la intermodalitat especialment la interconnexió entre els trens 
Euromed que paren a l’estació de l’Aldea-Amposta-Tortosa i els autobusos que van 
a Amposta, Tortosa i altres poblacions properes.

Esmena 5
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició a la lletra c del punt 3 

3. c) Elaborar un estudi detallat sobre les mesures i les actuacions adients per a 
frenar l’erosió del Delta i mantenir la qualitat de l’aigua a les badies del Fangar i dels 
Alfacs, per assegurar la viabilitat dels vivers de musclos, ostres arrissades i cloïsses, 
frenar la regressió i subsidència i mantenir la biodiversitat.

Esmena 6
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió i addició de la lletra c al punt 4 

4. c) Informar en seu parlamentària, en el termini màxim de trenta dies des de 
l’aprovació d’aquesta Moció, sobre l’estat actual i les previsions de desenvolupament 
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Pla Director Urbanístic del projecte d’ampliació del Centre Recreatiu i Turístic de 
Vila-seca i Salou així com de l’estat dels projectes de les empreses preseleccionades 
en la primera fase del concurs. Aquest informe haurà d’incloure les previsions del 
Govern en relació a la possible demanda dels expropietaris dels terrenys, que han 
anunciat una reclamació contra el Govern per obtenir una compensació per l’impor-
tant increment del seu valor un cop aprovat el nou Pla Director Urbanístic del CRT.

Esmena 7
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’una nova lletra c bis al punt 5 

c bis) Instar el Govern de la Generalitat a implicar-se activament en la mediació 
i millor resolució per mantenir el màxim de llocs de treball de l’ERO d’extinció de 
contractes que ha presentat la direcció de l’empresa Bic Graphic i que afecta 136 
persones treballadores de la Planta de Tarragona.

Esmena 8
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’una nova lletra l al punt 7: 

7. l) Instar el Govern a revisar els incompliments de les bases concursals de l’em-
presa gestora del Servei d’ambulàncies al Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre, la 
UTE Egara - La Fuente que té com a conseqüència les retallades de serveis i de con-
dicions laborals de les persones treballadores i actuar per revertir aquesta situació.

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Hortènsia Grau Juan, diputada, GP CSP  
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Punt 19 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre llengua i poder
302-00140/11

PRESENTACIÓ: GP CUP-CC

Reg. 56628 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.04.2017

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta del Grup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, 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 llengua i poder (tram. 300-00149/11).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

En matèria institucional de política lingüística: 
1. Recuperar la centralitat, el prestigi i l’acció transversal de la política lingüísti-

ca del Govern de la Generalitat, reubicant la Direcció General de Política Lingüísti-
ca al Departament de Presidència i dotar-la dels recursos necessaris per tal de coor-
dinar eficientment les accions de totes les conselleries en aquest àmbit.

2. En l’àmbit de la justícia: 
a) Adoptar les mesures necessàries per tal que en totes les actuacions en què es 

defensin els interessos de la Generalitat, ja sigui a través de professionals en plan-
tilla o que actuïn en el marc d’un servei externalitzat, els lletrats i lletrades emprin 
el català en les actuacions orals i escrites en els tribunals de Justícia i sol·licitin la 
tramitació dels procediments judicials en català.

b) Habilitar un grup d’especialistes que actuï en tots els casos en què, tot i haver 
demanat la tramitació dels procediments en català, l’Administració de Justícia no 
hagi atès aquestes peticions.

3. Equiparar la puntuació de català i occità en tots els concursos de provisió de 
places públiques de l’Administració de Catalunya i reprovar els incompliments del 
Departament d’Interior en les darreres convocatòries de places d’agents de Mossos 
d’Esquadra.

4. Proveir en occità tots els impresos i formularis electrònics dels principals trà-
mits i peticions d’informació a l’Administració pública per tal de garantir els drets 
lingüístics dels occitanoparlants.

En matèria de garantia de compliment de la política lingüística: 
5. Denunciar d’ofici per la via penal tots els casos de coacció lingüística en l’àm-

bit judicial i en l’àmbit d’intervenció dels cossos i forces de seguretat de l’Estat a 
Catalunya.

6. En l’àmbit de la sanitat: 
a) Garantir l’atenció oral i escrita en català, i en occità a l’Aran, als equipaments 

de salut de Catalunya per part dels professionals del món sanitari.
b) Garantir el dret de rebre tots els impresos (volants, documents de consenti-

ment de proves i intervencions, informes mèdics, etc.) en català i en occità.
c) Establir mecanismes de control efectius a fi que aquests drets no es vegin vul-

nerats en els casos en què l’atenció sanitària pública no sigui prestada directament 
per l’Institut Català de la Salut.

7. Fer efectius els drets lingüístics reconeguts pel Codi de Consum de Catalunya 
amb referència a: 

a) Garantir el dret de les persones consumidores de rebre en català l’atenció tele-
fònica de les empreses multinacionals que ofereixen serveis a Catalunya.
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b) Garantir el dret de les persones consumidores de rebre les informacions obli-
gatòries en l’etiquetatge dels productes redactades, com a mínim, en català.

c) Posar fi a la política d’arxivament generalitzat de les denúncies de productes 
no etiquetats en català.

d) Garantir en la política de compres i d’externalització de serveis que tots els 
productes que s’ofereixen o es venen a la ciutadania en espais de titularitat de l’Ad-
ministració de la Generalitat, dels ens locals, de les empreses públiques i de les 
universitats catalanes, inclosos els que s’ofereixen o venen en serveis prestats per 
empreses concessionàries, contenen les informacions obligatòries en l’etiquetatge 
redactades, com a mínim, en català, d’acord amb l’article 30.1 de la Llei 1/1998 de 
política lingüística.

En matèria de mitjans de comunicació i d’indústria cultural: 
8. En l’àmbit del cinema: 
a) Garantir en les pel·lícules que s’estrenen als cinemes de Catalunya que les dis-

tribuïdores asseguren la distribució del 50% de les obres audiovisuals en català i 
que les sales de Catalunya exhibeixin en català un 50% de les projeccions de cada 
pel·lícula d’acord amb la voluntat política que expressà aquesta cambra en aprovar la 
Llei 20/2010, del cinema.

b) Garantir que les versions existents en llengua catalana es distribueixin en tots 
els altres suports i canals de distribució.

9. Incentivar, des del Departament de Cultura, preferentment les produccions ca-
talanes que es fan en llengua catalana o occitana mitjançant la concessió prioritària 
de subvencions.

10. Modificar el llibre d’estil de la CCMA per posar fi a la invisibilització dels 
topònims occitans de fora de l’Aran, per tal d’evitar que la forma francesa sigui la 
preferent.

11. Augmentar el nombre d’hores d’emissió en occità als mitjans de comunicació 
públics, ràdio i televisió, siguin o no en desconnexió territorial.

12. Promoure l’augment de la presència de les llengües catalana i occitana en les 
plataformes televisives digitals i en general en els mitjans privats que emeten a Ca-
talunya atesa l’evident minorització de les dites llengües que exerceixen actualment.

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta GP CUP-CC

ESMENES PRESENTADES

Reg. 57833, 57918, 57935 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 25.04.2017

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 57833)

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 llengua i poder (tram. 302-00140/11).

Esmena 1
GP Socialista
De modificació de l’apartat b del punt 2

b) Recuperar i desenvolupar el Pacte per als usos de les llengües en l’àmbit de 
la justícia, signat en el seu moment entre la Generalitat i el conjunt d’operadors ju-
rídics.
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Esmena 2
GP Socialista
De supressió i addició al punt 3

3. Equiparar la puntuació de català i occità, aranès a l’Aran, en tots els concur-
sos de provisió de places públiques de l’Administració de Catalunya i reprovar els 
incompliments del Departament d’Interior en les darreres convocatòries de places 
d’agents de Mossos d’Esquadra.

Esmena 3
GP Socialista
De modificació i addició al punt 4

4. Proveir en occità, aranès a l’Aran, tots els impresos i formularis electrònics 
dels principals tràmits i peticions d’informació a l’Administració pública per tal de 
garantir els drets lingüístics dels aranesos.

Esmena 4
GP Socialista
De modificació a l’apartat a del punt 6

a) Fomentar l’atenció oral i escrita en català, i en occità, aranès a l’Aran, dins 
del seu àmbit territorial, als equipaments de salut de Catalunya per part dels profes-
sionals del món sanitari.

Esmena 5
GP Socialista
D’addició a l’apartat b del punt 6

b) Garantir el dret de rebre tots els impresos (volants, documents de consenti-
ment de proves i intervencions, informes mèdics, etc.) en català i en occità, aranès 
a l’Aran, dins del seu àmbit territorial, garantint sempre la major comprensió del 
pacient.

Esmena 6
GP Socialista
De modificació a l’apartat c del punt 6

c) Fomentar els mecanismes necessaris a fi que aquests drets no es vegin vulne-
rats en els casos en què l’atenció sanitària pública no sigui prestada directament per 
l’Institut Català de la Salut.

Esmena 7
GP Socialista
De modificació a l’apartat a del punt 7

a) Garantir el dret de les persones consumidores de rebre en la llengua oficial 
que escullin l’atenció telefònica de les empreses multinacionals que ofereixen ser-
veis a Catalunya.

Esmena 8
GP Socialista
De modificació de l’apartat c del punt 7

c) Instar al Govern a prendre les mesures que calgui per facilitar l’etiquetatge de 
productes en català.
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Esmena 9
GP Socialista
De modificació de l’apartat a del punt 8

a) Instar al Govern a presentar una modificació de la Llei 20/2010, del Cinema, 
per adaptar-la a la sentència de la Comissió Europea, a través de l’acord amb el 
sector per augmentar i consolidar el consum de pel·lícules doblades en català.

Esmena 10
GP Socialista
D’addició d’un nou apartat c al punt 8

c) Instar el Govern a adoptar les mesures necessàries per estimular la subtitula-
ció de versions originals en català.

Esmena 11
GP Socialista
De modificació i supressió al punt 9

9. Incentivar, des del Departament de Cultura, preferentment les produccions ca-
talanes que es fan en llengua catalana o occitana, aranesa a l’Aran.

Esmena 12
GP Socialista
D’addició al punt 10

10. Modificar el llibre d’estil de la CCMA per posar fi a la invisibilització dels 
topònims occitans, aranesos a l’Aran, de fora de l’Aran, per tal d’evitar que la forma 
francesa sigui la preferent.

Esmena 13
GP Socialista
De supressió i addició 

12. Promoure l’augment de la presència de les llengües catalana i occitana, ara-
nesa a l’Aran, en les plataformes televisives digitals i en general en els mitjans pri-
vats que emeten a Catalunya atesa l’evident minorització de les dites llengües que 
exerceixen actualment.

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Rafel Bruguera Batalla, diputat, GP SOC

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 57918)

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 llengua i poder (tram. 302-00140/11).

Esmena 1
GP de Ciutadans
De supressió i addició a l’article 2

2. En l’àmbit de la justícia: 
a) Adoptar les mesures necessàries per tal que en totes les actuacions en què es 

defensin els interessos de la Generalitat, ja sigui a través de professionals en plan-
tilla o que actuïn en el marc d’un servei externalitzat, els lletrats i lletrades emprin 
el català tinguin la llibertat d’utilitzar la llengua oficial que triïn en les actuacions 
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orals i escrites en els tribunals de justícia i sol·licitin la tramitació dels procediments 
judicials en la llengua oficial que triïn en català, tot afavorint, sempre que es dema-
ni, en català.

b) Habilitar un grup d’especialistes que actuï ajudi en tots els casos en què, tot i 
haver demanat la tramitació dels procediments en català, l’Administració de Justícia 
a Catalunya no hagi atès aquestes peticions.

Esmena 2
GP de Ciutadans
De supressió i addició a l’article 2

4. Proveir en occità Afavorir que tots els impresos i formularis electrònics dels 
principals tràmits i peticions d’informació a l’Administració pública estiguin a dis-
posició dels consumidors en català, castellà i occità, per tal de garantir els drets lin-
güístics dels occitanoparlants de tots els ciutadans.

Esmena 3
GP de Ciutadans
D’addició a l’article 6

En l’àmbit de la sanitat: 
a. Garantir l’atenció oral i escrita en català, i en occità a l’Aran, les tres llengües 

oficials de Catalunya als equipaments de salut de Catalunya per part dels professio-
nals del món sanitari.

b. Garantir el dret de rebre tots els impresos (volants, documents de consentiment 
de proves i intervencions, informes mèdics, etc. en català, en castellà i en occità.

Esmena 4 
GP de Ciutadans
De supressió i addició a l’article 7

7. Fer efectius els drets lingüístics reconeguts pel Codi de Consum de Catalunya 
amb referència a: 

a. Garantir el dret de les persones consumidores de rebre en català la llengua 
oficial que desitgin l’atenció telefònica de les empreses multinacionals que ofereixen 
serveis a Catalunya.

b. Garantir el dret de les persones consumidores a Catalunya de rebre les infor-
macions obligatòries en l’etiquetatge dels productes redactades necessàries per al 
consum i l’ús adequat dels béns que hi hagi a l’etiquetatge dels béns que es comer-
cialitzen a Catalunya, com a mínim en català, respectant la legislació vigent sobre 
drets dels consumidors.

c. Posar fi a la política d’arxivament generalitzat de les denúncies de productes 
no etiquetats en català.

d. Garantir en la política de compres i d’externalització de serveis que tots els 
productes que s’ofereixen o es venen a la ciutadania en espais de titularitat de l’Ad-
ministració de la Generalitat, dels ens locals, de les empreses públiques i de les 
universitats catalanes, inclosos els que s’ofereixen o venen en serveis prestats per 
empreses concessionàries, contenen les informacions obligatòries en l’etiquetatge 
redactades, com a mínim, en català, d’acord amb l’article 30.1 de la. Llei 1/1998 de 
política lingüística necessàries per al consum i l’ús adequat dels béns que hi hagi a 
l’etiquetatge dels béns que es comercialitzen a Catalunya.
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Esmena 5
GP de Ciutadans
De supressió i addició a l’article 8

En matèria de mitjans de comunicació i d’indústria cultural: 
8. En l’àmbit del cinema: 
a) Garantir en les pel·lícules que s’estrenen als cinemes de Catalunya que les 

distribuïdores asseguren la distribució del 50% de les obres audiovisual en català i 
que les sales de Catalunya exhibeixin en català un 50% de les projeccions de cada 
pel·lícula d’acord amb la voluntat política que expressà aquesta cambra en aprovar la 
Llei 20/2010, del cinema.

b) Garantir que les versions existents en llengua catalana es distribueixin en tots 
els altres suports i canals de distribució.

Esmena 6
GP de Ciutadans
De supressió i addició a l’article 9

9. Incentivar, des del Departament de Cultura, preferentment les produccions 
culturals de qualitat, respectant la llibertat de creació i independentment de la seva 
llengua i catalanes que es fan en llengua catalana o occitana mitjançant la concessió 
prioritària de subvencions.

Esmena 7
GP de Ciutadans
De supressió i addició a l’article 11

11.Augmentar Afavorir el nombre d’hores d’emissió en occità als mitjans de co-
municació públics, ràdio i televisió, siguin o no en desconnexió territorial.

Esmena 8
GP de Ciutadans
De supressió i addició a l’article 12

12.Promoure Afavorir l’augment de la presència de les llengües catalana i oc-
citana en les plataformes televisives digitals i en general en els mitjans privats que 
emeten a Catalunya atesa l’evident minorització de les dites llengües que exerceixen 
actualment.

Esmena 9
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt

13. Instar al Departament d’Ensenyament a oferir l’aprenentatge de l’occità com 
a assignatura optativa a tots els centres escolars de Catalunya on hagi demanda.

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Sonia Sierra Infante, diputada, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 57935)

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 llengua i poder 
(tram. 302-00140/11).
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Esmena 1
GP de Junts pel Sí
De modificació

2. b) Actuar en tots els casos en què, tot i haver demanat la tramitació dels proce-
diments en català, l’Administració de Justícia no hagi atès aquestes peticions.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí
De modificació

3. Adequar la regulació de la valoració de coneixements de l’occità aranès en la 
provisió de llocs de treball de les administracions públiques a Catalunya, en places 
ubicades fora de l’Aran, d’acord amb l’article 6.6 de la Llei 35/2010, de l’occità, ara-
nès a l’Aran. Revisar la puntuació de l’occità en els concursos de provisió de llocs 
de treball i de promoció del Cos de Mossos d’Esquadra de comú acord amb la resta 
de Departaments de la Generalitat de Catalunya i conforme amb les directrius que 
estableixi el Departament amb competències en matèria de Funció Pública.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí
De modificació

5. Trametre als organismes competents tots els casos de vulneració de drets lin-
güístics comunicats per mitjà de l’Oficina de Garanties Lingüístiques per actuar en 
la via jurisdiccional, si escau.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí
De modificació

7. c) Requerir a les empreses denunciades per no etiquetar en català, instant-les 
a complir amb les seves obligacions.

Esmena 5
GP de Junts pel Sí
De modificació i addició

7. d) Garantir, mitjançant la previsió corresponent en els contractes del sector 
públic català que tots els productes, les obres i els serveis que s’adquireixen, així 
com els que s’ofereixen en espais de titularitat de l’Administració de la Generalitat, 
dels ens locals, de les empreses públiques i de les universitats catalanes, inclosos 
els corresponents a serveis prestats per empreses concessionàries, contenen les in-
formacions obligatòries en l’etiquetatge redactades, com a mínim, en català, d’acord 
amb l’article 30.1 de la Llei 1/1998 de política lingüística i el Codi de Consum.

Esmena 6
GP de Junts pel Sí
De modificació

8. a) Garantir, pel que fa les pel·lícules que s’estrenen als cinemes de Catalunya, 
i prioritzant la concertació amb el sector de distribució i exhibició cinematogràfica, 
que la distribució i exhibició de pel·lícules en català a les sales arribi a un 50% de 
les projeccions de cada pel·lícula en català.

Esmena 7
GP de Junts pel Sí
De modificació

10. Dur a terme la revisió de la normativa vigent en matèria de toponímia occi-
tana per tal adequar-la a la regulació de l’oficialitat de la llengua occitana a Cata-
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lunya, d’acord amb les previsions de la Llei 35/2010, de l’occità, aranès a l’Aran i 
de la Llei 1/2015, de règim especial d’Aran, pel que fa l’ús de la toponímia occita-
na perquè els mitjans de la CCMA puguin aplicar la toponímia occitana de fora de 
l’Aran de manera rigorosa i coherent, tal com ja s’està fent des de fa anys amb els 
topònims occitans de l’Aran.

Esmena 8
GP de Junts pel Sí
D’addició d’un nou punt

13. Sobre el CPNL
a) Garantir la tasca del Consorci per a la Normalització Lingüística com a en-

titat territorial de referència en l’ensenyament de la llengua catalana a la població 
adulta i l’acollida lingüística, perquè executi, coordini, assessori i certifiqui la for-
mació de català necessària per a l’arrelament.

b) Reforçar el paper que ha tingut fins ara i ha de continuar tenint el Consorci 
per a la Normalització Lingüística com a ens públic referent en el territori de les po-
lítiques de foment del coneixement i ús de la llengua catalana, conjuntament amb 
els ens locals.

c) Garantir la sostenibilitat del Consorci per a la Normalització Lingüística com 
a instrument imprescindible de la política lingüística del país, amb un nou model de 
finançament que n’asseguri el manteniment i l’estabilitat, i que consideri el finança-
ment directe dels recursos humans per part de la Generalitat i la corresponsabilitat 
de l’àmbit local.

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS  
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