
PLE
DOSSIER

Sessió 36, dimecres 31 de maig de 2017

Primera part

ORDRE DEL D IA

1. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el 31 de maig, a les 10.00 h).

2. Situació de compatibilitat de diputats. Tram. 234-00049/11 i 234-00128/11. Comis-
sió de l’Estatut dels Diputats. Debat i votació del dictamen de la Comissió (dictamen: 
BOPC 415, 32).

3. Projecte de llei de creació de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Tram. 200-
00010/11. Comissió d’Afers Institucionals. Debat i votació del dictamen de la Comissió 
(dictamen: BOPC 420, 3).

4. Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior. Tram. 200-00015/11. Comissió 
d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència. Debat i votació 
del dictamen de la Comissió (dictamen: BOPC 421, 3).

5. Proposició de llei de protecció dels denunciants i altres mesures de lluita contra la 
corrupció. Tram. 202-00049/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat de totalitat 
(text presentat: BOPC 364, 8).

6. Interpel·lació al Govern sobre el llibre i els creadors. Tram. 300-00170/11. Grup Par-
lamentari de Catalunya Sí que es Pot. Substanciació.

7. Interpel·lació al Govern sobre l’estratègia per a impulsar l’economia verda. Tram. 
300-00172/11. Grup Parlamentari Socialista. Substanciació.

8. Interpel·lació al Govern sobre el model de turisme. Tram. 300-00178/11. Grup Parla-
mentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Substanciació.

9. Interpel·lació al Govern sobre la protecció de la infància i l’adolescència. Tram. 300-
00173/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de suport a les famílies nombroses. 
Tram. 300-00177/11. Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Substan-
ciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre el metro a l’Hospitalet de Llobregat. Tram. 300-
00174/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

12. Interpel·lació al Govern sobre la planificació i la gestió de l’aeroport de Barcelo-
na - el Prat. Tram. 300-00176/11. Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Substanciació.

13. Interpel·lació al Govern sobre la llibertat d’expressió dels càrrecs electes i la se-
paració de poders al Regne d’Espanya. Tram. 300-00175/11. Grup Parlamentari de 
Junts pel Sí. Substanciació.

14. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els resultats escolars. Tram. 
302-00148/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.

15. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els serveis de menjador i 
transport escolar. Tram. 302-00149/11. Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació.
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16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre una universitat per a tothom 
i sense precarietat. Tram. 302-00150/11. Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 
Pot. Debat i votació.

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’actualitat de la Unió Euro-
pea. Tram. 302-00151/11. Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Cri-
da Constituent. Debat i votació.

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els centres especials de tre-
ball. Tram. 302-00152/11. Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació.

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la destinació de recursos pú-
blics a l’organització d’un referèndum il·legal. Tram. 302-00153/11. Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació.
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Punt 1 | Substanciació

Relació de preguntes a respondre oralment en el Ple

SERAN SUBSTANCIADES EL DIA 31 DE MAIG DE 2017, A LES 10.00 H

Preguntes al Govern
1. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la protecció efectiva 

de la zona de dunes i pinedes de la platja de Pals. Tram. 310-00227/11. Marc Vidal i 
Pou, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Substanciació.

2. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les actuacions dels 
Mossos d’Esquadra per a garantir la seguretat de les persones amb la malaltia d’Al-
zheimer. Tram. 310-00229/11. Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de 
Junts pel Sí. Substanciació.

3. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la campanya de la 
fruita dolça. Tram. 310-00230/11. Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de 
Junts pel Sí. Substanciació.

4. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’oferta d’ensenya-
ments postobligatoris. Tram. 310-00231/11. Marta Rovira i Vergés, del Grup Par-
lamentari de Junts pel Sí. Substanciació.

5. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els mitjans de comu-
nicació catalans. Tram. 310-00233/11. Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans. Substanciació.

6. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els treballadors pú-
blics. Tram. 310-00234/11. Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciuta-
dans. Substanciació.

7. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el procés de rein-
dustrialització de Delphi. Tram. 310-00235/11. Mireia Boya e Busquet, del Grup 
Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Substan-
ciació.

8. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’aplicació del nou 
decret del sistema educatiu inclusiu. Tram. 310-00232/11. Alejandro Fernández Ál-
varez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.

9. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la planta judicial. 
Tram. 310-00228/11. Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista. 
Substanciació.

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

bre la situació política i social. Tram. 317-00157/11. Mireia Boya e Busquet, del 
Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Subs-
tanciació.

11. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la 
situació política. Tram. 317-00153/11. 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. 317-00155/11. 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. 317-00152/11. 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. 317-00154/11. 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. 317-00156/11. Jordi Turull i Negre, del 
Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Substanciació.
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Punt 2 | Debat i votació del dictamen de la Comissió

Situació de compatibilitat o d’incompatibilitat de diputats
234-00049/11 i 234-00128/11

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ DE L’ESTATUT DELS DIPUTATS

Al Ple del Parlament
La Comissió de l’Estatut dels Diputats, en la sessió tinguda el dia 17 de maig de 

2017, ha acordat d’establir el dictamen següent: 
Una vegada examinades les noves dades declarades per la diputada Rosa Ma-

ria Ibarra Ollé relatives a la professió que exerceix i als càrrecs públics que ocupa 
(reg. 55457), d’acord amb l’article 19.2 del Reglament i la legislació aplicable, la 
Comissió, en compliment del que disposa l’article 18.2 del Reglament, proposa al 
Ple la situació de compatibilitat de la diputada Rosa Maria Ibarra Ollé (tram. 234-
00049/11).

Una vegada examinades les noves dades declarades pel diputat Carlos Sánchez 
Martín relatives a la professió que exerceix i als càrrecs públics que ocupa (reg. 
59759), d’acord amb l’article 19.2 del Reglament i la legislació aplicable, la Comis-
sió, en compliment del que disposa l’article 18.2 del Reglament, proposa al Ple la 
situació de compatibilitat del diputat Carlos Sánchez Martín (tram. 234-00128/11).

Palau del Parlament, 17 de maig de 2017
La secretària en funcions de la Comissió, Maria Senserrich i Guitart; el presi-

dent de la Comissió, Jorge Soler González
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Punt 5 | Debat de totalitat

Proposició de llei de protecció dels denunciants i altres mesures de 
lluita contra la corrupció
202-00049/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 54097 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.03.2017

El text de la Proposició de llei ha estat publicat en el BOPC 364, pàgina 8, del 23 
de març de 2017
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Punt 14 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els resultats 
escolars
302-00148/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 60281 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

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 la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern so-
bre els resultats escolars (tram. 300-00166/11).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a 
1. En els centres que han obtingut uns resultats inferiors a la mitjana del sistema 

en les proves de competències bàsiques, reduir les ràtios alumnes/unitat i augmentar 
les ràtios docents/unitat per tal d’assegurar una resposta global de centre a la situa-
ció palesada per aquestes proves. 

2. Augmentar el personal docent als centres d’educació infantil i primària per fer 
un acompanyament escolar des de l’inici de l’escolarització i un reforç per als alum-
nes de qui es detecta que no assoleixen les competències bàsiques.

3. Augmentar la dotació de professorat d’anglès per reduir les ràtios a les classes 
d’aquesta matèria mitjançant l’augment de desdoblaments i que aquests es facin se-
gons el nivell d’anglès de l’alumnat.

4. Potenciar les escoles de segona oportunitat per reduir les xifres de fracàs es-
colar i l’abandonament escolar prematur.

5. Crear els mecanismes necessaris per afavorir la coordinació entre el professo-
rat per regular les tasques acadèmiques extraescolars (els anomenats deures) i reduir 
així la càrrega per als alumnes.

6. Establir una partida pressupostària suficient per dotar els centres que ho desit-
gin de llibres de text gratuïts mitjançant un sistema de préstec.

7. Garantir, dins el mateix municipi, la gratuïtat del transport escolar per als 
alumnes que s’escolaritzen a centres que estiguin allunyats dels nuclis urbans.

8. Augmentar la dotació de beques per a l’alumnat de batxillerat i de formació 
professional.

Palau del Parlament, 22 de maig de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Sonia Sierra Infante, diputada, GP Cs
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 60927, 61003, 61042, 61083 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 

30.05.2017

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 60927)

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu, María José García Cuevas, diputada 

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 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els resultats escolars (tram. 
302-00148/11).

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

1 bis. Proponer en el ámbito del Pacto Educativo estatal un modelo de evalua-
ciones universales y externas, que garanticen que el cambio de etapa educativa se 
realiza con los conocimientos y competencias mínimos necesarios, así como la equi-
dad y la igualdad de oportunidades para todos los alumnos españoles, al margen del 
territorio o centro en que se eduquen.

Esmena 2
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou apartat 3 bis

3 bis. Aumentar la dotación de apoyos y especialistas (veladores, psicólogos, me-
diadores, pedagogos, etc.) según las necesidades de cada centro, para garantizar la 
convivencia y la inclusión de todos los alumnos.

Esmena 3
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou apartat 5 bis

5 bis. Revisar las tareas administrativas que realizan los docentes según los dis-
tintos niveles de responsabilidad, para simplificar estas tareas, de manera que se 
libere tiempo de permanencia en el centro para las tareas docentes y de atención al 
alumnado.

Esmena 4
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou apartat 9

9. Revisar los centros con barracones y elaborar un plan de eliminación en tres 
años de aquellos barracones que lleven más de cinco años instalados en el centro.

Esmena 5
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou apartat 10

10. Revisar los proyectos lingüísticos de los centros educativos del Servei d’Edu-
cació de Catalunya para adecuarlos a la legalidad, garantizando la presencia ve-
hicular mínima del 25% del horario lectivo en asignaturas troncales de todas las 
lenguas oficiales.

Palau del Parlament, 29 de maig de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu; María José García Cuevas, diputada, 

GP PPC



PlE 36
31 de maig de 2017

3 Dossier

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 61003)

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 els resultats escolars 
(tram. 302-00148/11).

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

1. En els centres que han obtingut uns resultats inferiors a la mitjana del sistema 
en les proves de competències bàsiques, reduir les ràtios alumnes/unitat i augmentar 
les ràtios docents/unitat per tal d’assegurar una resposta global de centre a la situa-
ció palesada per aquestes proves.

1. Reduir les ràtios dels alumnes a tots els centres educatius públics. Reduint les 
ràtios alumnes/unitats i augmentant les ràtios docents/unitats.

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

2. Augmentar el personal docent als centres públics d’educació infantil i primà-
ria per fer un acompanyament escolar des de l’inici de l’escolarització i un reforç per 
als alumnes de qui es detecta que no assoleixen les competències bàsiques.

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

3. Augmentar la dotació de professorat d’anglès dels centres públics per reduir 
les ràtios a les classes d’aquesta matèria mitjançant l’augment de desdoblaments i 
que aquests es facin segons el nivell d’anglès de l’alumnat.

Esmena 4
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició al punt 5

5. Crear els mecanismes necessaris per afavorir la coordinació entre el professo-
rat dels centres públics per regular les tasques acadèmiques extraescolars (els ano-
menats deures) i reduir així la càrrega per als alumnes.

Esmena 5
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició al punt 6

6. Establir una partida pressupostària suficient per dotar els centres públics que 
ho desitgin de llibres de text gratuïts mitjançant un sistema de préstec.

Esmena 6
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició al punt 7

7. Garantir, dins el mateix municipi, la gratuïtat del transport escolar per als 
alumnes que s’escolaritzen a centres públics que estiguin allunyats dels nuclis 
urbans.
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Esmena 7
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició al punt 8

8. Augmentar la dotació de beques per a l’alumnat de batxillerat i de formació 
professional.

8. Assegurar que hi ha les suficients places públiques de batxillerat i de formació 
professional.

Palau del Parlament, 30 de maig de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Mireia Vehí i Cantenys, diputada, GP CUP-CC

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 61042)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada 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 els resultats escolars (tram. 302-00148/11).

Esmena 1
GP Socialista
De modificació del punt 4

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a 
4. Flexibilitzar el sistema educatiu, especialment en l’etapa secundària, per do-

tar de majors oportunitats i itineraris a l’alumnat que ho necessiti, millorant els 
serveis d’informació, orientació i assessorament sobre les possibilitats del sistema 
educatiu i de formació i qualificació professionals, i facilitar les passarel·les i tran-
sicions laborals, educatives i formatives, contribuint a reduir el fracàs escolar i 
l’abandonament escolar prematur.

Esmena 2
GP Socialista
De modificació al punt 5

5. Crear els mecanismes necessaris per afavorir la coordinació entre el professo-
rat per racionalitzar les tasques acadèmiques extraescolars (els anomenats deures) 
d’acord amb criteris pedagògics i de salut dels infants i joves.

Esmena 3
GP Socialista
De modificació al punt 6

6. Establir una partida pressupostària suficient per a la reutilització els llibres de 
text i material didàctic, i fomentar-la.

Esmena 4
GP Socialista
De modificació del punt 7

7. Preveure i garantir una partida suficient en el proper exercici pressupostari 
per al sosteniment del servei de transport escolar i la suficiència d’ajuts per aquest 
servei, atenent a criteris de distància mínima, de dificultats d’accés i de renda.

Palau del Parlament, 25 de maig de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, diputada, GP SOC



PlE 36
31 de maig de 2017

5 Dossier

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 61083)

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

amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els resultats esco-
lars (tram. 302-00148/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
De modificació dels punts 1 i 2

1. D’acord amb els criteris generals per la programació escolar de cara al curs 
2017-2018 acordats entre el Departament d’Ensenyament, la Federació de Munici-
pis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis, fixar una ràtio màxima infe-
rior a l’establerta en els grups de P3 de centres ubicats en entorns d’alta complexitat 
per el curs 2017-2018 en el marc de les Taules Mixtes de Planificació o bé creant 
reunions bilaterals entre el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament correspo-
nent, així com, dotar aquests centres de més recursos per tal de continuar atenent 
correctament la seva complexitat.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 3

3. Aprofitar l’acord arribat entre els Sindicats d’ensenyament i el Departament, 
que suposarà un augment aproximat de 5.500 docents, per millorar l’atenció de 
l’alumnat, també pel que fa a llengua anglesa.

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

4. Elaborar una normativa específica per reconèixer aquells centres que estan 
oferint programes de noves oportunitats a l’alumnat a través d’unitats d’escolarit-
zació compartida a la part final de l’ESO i que ofereixen continuïtat amb estudis 
professionalitzadors i amb possibilitats de tornar a inserir-se en els estudis. Tot això 
mitjançant itineraris formatius adaptats a la realitat de l’alumnat atès en aquests 
centres.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 5

5. Crear els mecanismes necessaris per afavorir la coordinació entre el professo-
rat de les tasques acadèmiques extraescolars.

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

6. Donar suport, en aplicació de l’autonomia dels centres educatius, als centres 
que han considerat convenient establir sistemes de reutilització i de préstec de llibres 
de text, sovint en col·laboració amb les corresponents associacions de mares i pares 
d’alumnes, i reforçar les mesures que es duen a terme per reduir la despesa de les 
famílies en material educatiu escolar per tal de facilitar l’accés a l’educació (poten-
ciant la utilització de materials d’ús lliure, propiciant xarxes col·laboratives entre 
centres i professorat on es comparteixin materials elaborats pels propis centres, es-
tablint un sistema d’ajuts per a l’adquisició de materials educatius comercialitzats).
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Esmena 6
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 7

7. Demanar al Govern Espanyol la modificació de la normativa de transport es-
colar per tal que els ajuts que s’atorguin en aquesta matèria es regeixin per la dis-
tància entre el municipi de l’alumne i el centre.

Esmena 7
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 8

8. Instar el Govern de l’Estat a traspassar després de més de 20 anys i de manera 
immediata la convocatòria i la gestió de les beques per a ensenyaments postobliga-
toris i superiors no universitaris que convoca anualment el MECE per tal de poder 
millorar la convocatòria i la dotació de les beques per a l’alumnat de batxillerat i de 
formació professional, acollint les sentències del Tribunal Constitucional favorables 
a la Generalitat en aquests temes.

Palau del Parlament, 30 de maig 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 els serveis  de 
menjador i transport escolar
302-00149/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 60298 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup 

Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament 
del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern 
sobre els serveis de menjador i transport escolar (tram. 300-00164/11).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Presentar, abans de l’inici del curs 2017-2018, l’actualització del Decret 

160/1996 pel qual es regula el servei escolar de menjador als centres docents pú-
blics de titularitat del Departament d’Ensenyament, després d’un procés participatiu 
i amb el màxim consens de la comunitat educativa.

2. Aplicar, abans de l’inici de curs 2018-19, l’actualització del Decret 161/1996 
pel qual es regula el servei escolar de transport per tal de facilitar el desplaçament 
de l’alumnat en l’educació obligatòria, després d’un procés participatiu i amb el mà-
xim consens de la comunitat educativa.

3. Donar compliment a la Moció 196/X del Parlament de Catalunya sobre els 
menjadors escolars.

4. Establir un sistema de control i supervisió de la normativa reguladora dels 
serveis de menjador i transport escolar per sancionar les irregularitats i els incom-
pliments que es produeixin en la prestació d’aquests serveis.

5. Preveure i garantir una partida suficient en el proper exercici pressupostari per 
al sosteniment del servei de transport escolar i la suficiència d’ajuts per aquest ser-
vei, atenent a criteris de distància mínima, de dificultats d’accés i de renda.

6. Reconèixer en el nou Decret regulador del servei de menjador als centres do-
cents el servei de menjador com un servei troncal dins el sistema educatiu, de caràc-
ter universal no obligatori, que cal integrar en el currículum educatiu, en els ense-
nyaments de primer i segon cicle d’educació infantil, primària i secundària.

7. Introduir en el nou Decret regulador del servei de menjador als centres do-
cents el criteri de renda com a barem a l’hora d’atorgar ajuts de menjador escolar a 
l’alumnat escolaritzat en centres concertats fora del municipi de residència per man-
ca d’oferta pública en el propi.

8. Garantir que els professionals que presten el servei de menjador escolar tenen 
una formació específica i abordar la precarització del sector promovent una millora 
de les seves condicions laborals.

9. Introduir ràtios màximes d’alumnes per professionals per a la prestació del 
servei de menjador, per a les diferents etapes educatives (des del primer cicle d’edu-
cació infantil fins a la secundària), que permetin una bona atenció de l’alumnat, la 
realització d’una tasca pedagògica durant aquest temps educatiu i acabar amb els 
casos de massificació als menjadors escolars existents.

10. Dotar de professionals específics el servei de menjador escolar per garan-
tir un servei veritablement inclusiu capaç d’atendre adequadament l’alumnat amb 
NEE abans de l’inici del proper curs 2017-18, i incloure el servei de menjador en el 
projecte de decret de l’atenció educativa a l’alumat en el marc d’un sistema educatiu 
inclusiu.
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11. Destinar els recursos necessaris a establir i implementar protocols de segure-
tat alimentària a totes les escoles de Catalunya, per garantir un servei de menjador 
sense gluten segur, per mitjà de mecanismes de control obligatori dels procediments 
d’elaboració i de servei, de la formació integral necessària del conjunt de professio-
nals vinculats a aquest servei (cuina, càtering, monitors, etc.) i l’establiment d’un 
règim sancionador en cas de negligències.

12. Assegurar que tots els centres educatius de Catalunya ofereixin un servei de 
menjador adient per l’alumnat amb patologies relacionades amb la ingesta del glu-
ten, amb garanties de seguretat, en el curs 2018-19.

13. Reobrir els menjadors escolars a tots els instituts abans de l’inici del proper 
curs 2017-2018 i avançar l’horari de menjador a la secundària d’acord amb criteris 
de salut dels joves.

14. Assegurar que la contractació pública garanteixi un servei de qualitat, per 
preservar la funció educativa del servei escolar de menjador.

Palau del Parlament, 22 de maig de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, diputada, GP SOC

ESMENES PRESENTADES

Reg. 60928, 61020, 61072, 61084 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 

30.05.2017 

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 60928)

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu, María José García Cuevas, diputada del 

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Mo-
ció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els serveis de menjador i transport 
escolar (tram. 302-00149/11).

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

3 bis. Presentar als grups parlamentaris, abans del 30 de juny, l’actualització 
dels Decrets 160/1996 i 161/1996, per tal de mantenir una reunió de treball i poder 
així escoltar les seves aportacions.

Esmena 2
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació i addició de l’apartat 10

10. Dotar de professionals específics els serveis de menjador escolar i transport 
escolar, per garantir uns serveis veritablement inclusius capaços d’atendre adequa-
dament l’alumnat amb NEE abans de l’inici del proper curs 2017-18, i incloure els 
serveis de menjador i transport en el projecte de decret de l’atenció educativa a l’alu-
mat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.

Palau del Parlament, 29 de maig de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu; María José García Cuevas, diputada, 

GP PPC
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GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 61020)

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 els serveis de menjador i transport escolar (tram. 302-00149/11).

Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició al punt 13

13. Reobrir els menjadors escolars a tots els instituts abans de l’inici del proper 
curs 2017-2018 i avançar l’horari de menjador a la secundària d’acord amb crite-
ris de salut dels joves, sempre d’acord amb el que decideixi el Consell Escolar del 
centre.

Palau del Parlament, 30 de maig de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Sonia Sierra Infante, diputada, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 61072)

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 els serveis de menjador i transport escolar (tram. 
302-00149/11).

Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició al final del punt 4

4. Establir un sistema de control i supervisió de la normativa reguladora dels ser-
veis de menjador i transport escolar per sancionar les irregularitats i els incompli-
ments que es produeixin en la prestació d’aquests serveis. En el cas dels menjadors, 
a més, caldrà garantir la inspecció de la bona qualitat del menjar.

Esmena 2
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició al punt 5

5. Preveure i garantir una partida suficient en el proper exercici pressupostari per 
al sosteniment del servei de transport escolar i la suficiència d’ajuts per aquest ser-
vei, atenent el criteri bàsic de la garantia d’igualtat d’oportunitats en educació i, a 
més, els criteris de distància mínima, de dificultats d’accés i de renda.

Esmena 3
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un punt 5 bis

5 bis. Garantir la consignació pressupostària del transport escolar per a l’Escola 
Bellaterra mantenint la consignació a tots els cursos mitjançant el conveni establert, 
donant així compliment a la resolució aprovada en aquest Parlament.
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Esmena 4
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició al final del punt 6

6. Reconèixer en el nou Decret regulador del servei de menjador als centres 
docents el servei de menjador com un servei troncal dins el sistema educatiu, de 
caràcter universal no obligatori, que cal integrar en el currículum educatiu, en els 
ensenyaments de primer i segon cicle d’educació infantil, primària i secundària. Per 
facilitar la continuïtat d’actuació dins del Projecte Educatiu de Centre s’establiran 
reglamentàriament els mecanismes de coordinació necessaris entre l’equip educatiu 
de l’horari lectiu i el del servei de menjador.

Esmena 5
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició al final punt 7

7. introduir en el nou Decret regulador del servei de menjador als centres do-
cents el criteri de renda com a barem a l’hora d’atorgar ajuts de menjador escolar a 
l’alumnat escolaritzat en centres concertats fora del municipi de residència per man-
ca d’oferta pública en el propi, a més, en aquest cas, i també pels centres públics, del 
criteri bàsic de la garantia d’igualtat d’oportunitats en educació amb l’objectiu que 
cap alumne pugui quedar fora del servei de menjador per motius econòmics.

Esmena 6
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició al final del punt 8

8. Garantir que els professionals que presten el servei de menjador escolar tenen 
una formació específica i abordar la precarització del sector promovent una millo-
ra de les seves condicions laborals i garantint l’aplicació del conveni col·lectiu del 
Lleure educatiu i sociocultural de Catalunya a tot el personal vinculat al servei de 
menjador, amb l’única possible excepció del personal de cuina. Així mateix, el nou 
decret reconeixerà explícitament la condició d’educadors als monitors i monitores 
de menjador.

Esmena 7
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició al final del punt 14

14.Assegurar que la contractació pública garanteixi un servei de qualitat, per 
preservar la funció educativa del servei escolar de menjador. En aquest sentit, s’es-
tabliran els mecanismes necessaris per valorar al màxim el projecte educatiu per 
davant d’altres requisits en el plec de condicions per a la licitació del servei.

Esmena 8
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un punt 15

15. Iniciar en el nou decret regulador del servei de menjador la reversió de la 
gestió d’aquest servei per part dels consells comarcals al seu titular, que és el De-
partament d’Ensenyament, especialment per facilitar la gestió directa dels centres 
que justifiquin en els seus projectes educatius els objectius d’una alimentació de ki-
lòmetre zero i una cuina saludable i de proximitat.

Palau del Parlament, 29 de maig de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Marc Vidal i Pou, diputat, GP CSP
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 61084)

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

amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els serveis de 
menjador i transport escolar (tram. 302-00149/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
De modificació al punt 6

6. Reconèixer en el nou Decret regulador del servei de menjador als centres do-
cents el servei de menjador com un servei troncal dins el sistema educatiu, de ca-
ràcter universal no obligatori, amb un pla de funcionament integrat dins el projecte 
educatiu del centre, en el que es reforcen competències integrades en el currículum 
dels ensenyaments d’educació infantil, primària i secundària.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 7

7. Plantejar en el procés participatiu i de consens amb la comunitat educativa 
d’introduir en el nou decret regulador del servei de menjador als centres docents 
que, quan no es pugui garantir en l’educació bàsica un lloc escolar gratuït en el ma-
teix municipi de residència de l’alumne i les administracions educatives el garantei-
xin un municipi proper, els ajuts per cobrir les despeses del servei de menjador es 
cobreixin d’acord amb allò que estableix l’article 6.3 de la LEC.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí
De supressió i d’addició al punt 9

9. Introduir ràtios màximes d’alumnes per professionals per a la prestació del 
servei de menjador, per a les diferents etapes educatives (des del primer cicle d’edu-
cació infantil fins a la secundària obligatòria), que permetin una bona atenció de 
l’alumnat i la realització d’una tasca pedagògica durant aquest temps educatiu i aca-
bar amb els casos de massificació als menjadors escolars existents.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí
De modificació al punt 10

10. Incloure en el nou decret de menjador escolars la necessitat de formació al 
monitoratge per l’atenció de l’alumnat amb NEE.

Esmena 5
GP de Junts pel Sí
De modificació al punt 13

13. Un cop aprovada la llei de la reforma horària, adaptar el servei de menjador 
a la normativa vigent i, mentrestant, garantir per al proper curs 2017-2018 el com-
pliment de la Resolució 17/XI.

Palau del Parlament, 30 de maig 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 una universitat 
per a tothom i sense precarietat
302-00150/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 60299 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

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

mentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Re-
glament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al 
Govern sobre una universitat per a tothom i sense precarietat (tram. 300-00165/11).

Moció
1. El Parlament de Catalunya dona suport a les legítimes reivindicacions dels i 

les estudiants, així com dels i les treballadores del sistema universitari català.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern: 
a) A fer les gestions oportunes davant les universitats perquè deixin d’aplicar 

el RD 14/2012 sobre «medidas urgentes de racionalización del gasto público en el 
ámbito educativo del 2012» amb el fi d’evitar l’acomiadament, i la precarització del 
PDI universitari català

b) A l’aplicació automàtica de les beques equitat als estudiants inscrits en les ti-
tulacions del sistema universitari públic català a través de les dades fiscals propor-
cionades per hisenda.

c) A modificar els trams de beques equitat, reduint el nivell de renda dels primers 
trams i ampliant els nivells de renda de els últims, per tal d’equilibrar la presència 
d’estudiants en tots els trams.

d) A garantir un mínim del 70% de places de màster habilitants a preus públics 
en comparació amb l’oferta dels graus base d’aquests.

e) A aplicar pel curs vinent les mesures de la llei de pressupostos de reversió de 
les retallades als treballadors de les universitats catalanes aplicades l’any 2012.

Palau del Parlament, 22 de maig de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Joan Giner Miguélez, diputat, GP CSP

ESMENES PRESENTADES

Reg. 61015 i 61070, 61021, 61065, 61076, 61081 / Admissió a tràmit: Presidència del 

Parlament, 30.05.2017 

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 61015 I 61070)

Reg. 61015

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu, Fernando Sánchez Costa, diputat del 

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Mo-
ció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre una universitat per a tothom i sense 
precarietat (tram. 302-00150/11).
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Esmena 1
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a l’apartat 1

1. El Parlament de Catalunya dona suport a les legítimes reivindicacions dels i 
les estudiants, així com dels i les treballadores del sistema universitari català, sem-
pre que es desenvolupin i s’expressin de forma pacífica i respectuosa.

Esmena 2
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de la lletra a de l’apartat 2

a) Fer les gestions oportunes davant les universitats perquè s’apliquin els acords 
signats entre el Ministeri d’Hisenda i les organitzacions sindicals, concretades al 
Reial Decret Llei 6/2017, per garantir una taxa de reposició del 100% en el món uni-
versitari i la reducció progressiva de la taxa de precarietat i interinatge fins a quedar 
limitada a un 8% d’aquí a tres anys.

Esmena 3
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de la lletra b de l’apartat 2

b) A garantir que tots els estudiants tenen coneixement del dret a la beca equitat i 
a facilitar els tràmits per aconseguir-la. En aquest sentit, la Secretaria d’Universitat 
coordinarà una estratègia amb el Departament d’Ensenyament perquè tots els alum-
nes de segon de Batxillerat i del darrer curs de cicles professionals rebin la informa-
ció suficient per conèixer l’existència de les beques equitat i la forma de demanar-les.

Esmena 4
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’una nova lletra f a l’apartat 2

f) A rebaixar un 30% els preus en primera convocatòria de tots els graus univer-
sitaris per al proper curs 2017-2018. Aquesta rebaixa haurà de constar clarament en 
el decret de preus que la Generalitat ha d’aprovar abans de l’estiu de 2017.

Palau del Parlament, 30 de maig de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu; Fernando Sánchez Costa, diputat, 

GP PPC

Reg. 61070

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu, Fernando Sánchez Costa, diputat del 

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Mo-
ció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre una universitat per a tothom i sense 
precarietat (tram. 302-00150/11).

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

1 bis. El Parlament de Catalunya condemna les agressions que han patit els jo-
ves de Societat Civil Catalana a la Universitat Autònoma de Barcelona i encoratja a 
que tothom pugui expressar les seves idees en els campus universitaris en un clima 
de llibertat i respecte.

Palau del Parlament, 30 de maig de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu; Fernando Sánchez Costa, diputat, 

GP PPC
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GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 61021)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, David Mejía Ayra, diputat del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·la-
ció al Govern sobre una universitat per a tothom i sense precarietat (tram. 302-
00150/11).

Esmena 1
GP de Ciutadans
De modificació del punt 2.c, que resta redactat de la següent manera

2.c) Baixar el 30% el preu de totes les matricules universitàries

Esmena 2
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt

3. Revisar els criteris d’acreditació d’AQU Catalunya per tal d’adequar els perfils 
curriculars dels professors titulars a les especificitats de cada Grau.

Esmena 3
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt

4. Fer un reconeixement a la tasca dels Rectors i de la comunitat universitària 
augmentant el pressupost universitari al menys al que hi havia al començament de 
les retallades.

Esmena 4
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt

5. Establir mesures per no tenir a la universitat professorat contractat com a «falsos 
associats».

Esmena 5
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt

6. Revisar els protocols d’actuació de les forces d’ordre públic en els espais pú-
blics de les universitats catalanes, per tal d’evitar els actes violents dintre dels recin-
tes universitaris, les amenaces als docents, als alumnes o al PAS, o qualsevol acte 
que pretengui impedir la llibertat d’expressió, la llibertat de càtedra, i que establei-
xin circuits d’actuació ràpida en cas que s’estiguin produint incidents greus que po-
den afectar a drets fonamentals i a la integritat física de qualsevol persona que 
estigui fent ús legítim de l’espai públic universitari.

Esmena 6
GP de Ciutadans
D’addició

7. Reconèixer a la Comunitat Universitària de Catalunya com una institució de 
compromís amb la llibertat, d’ordenament democràtic, de justícia, amb valors d’i-
gualtat i solidaritat, que ha de garantir que tots els membres de la comunitat uni-
versitària puguin exercir els seus drets conforme a aquests principis democràtics.

Palau del Parlament, 29 de maig de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; David Mejía Ayra, diputat, GP Cs
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 61065)

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 una universitat per 
a tothom i sense precarietat (tram. 302-00150/11).

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

1. El Parlament de Catalunya dóna suport a totes les polítiques impulsades per 
remoure els obstacles de caràcter econòmic que poden dificultar l’accés a la Univer-
sitat, en especial a l’aplicació immediata de l’acord del Parlament per ampliar amb 
un 30% la rebaixa del preu de la matrícula als estudiants de rendes més baixes, així 
com al traspàs de les beques generals a la Generalitat de Catalunya, per poder es-
tablir una política ajustada a la realitat social i econòmica de Catalunya pel que fa 
al suport econòmic als estudiants.

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

a) Instar tots els agents implicats en el Pacte Nacional per la Universitat per 
diagnosticar i establir els plans necessaris per superar l’envelliment de les plantilles 
i assegurar així una adequada gestió del personal docent i investigador i del PAS 
que permeti mantenir els nivells d’exigència i de qualitat tant en l’accés a les fun-
cions docents com globalment a les institucions universitàries.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí
De modificació de la lletra b del punt 2

b) A facilitar al màxim la tramitació de tot el procediment de sol·licitud i aplica-
ció de la beca general, de les beques equitat i d’altres tipus d’ajuts i exempcions tot 
orientant aquesta gestió cap al principi de «finestreta única»

Esmena 4
GP de Junts pel Sí
De modificació de la lletra d del punt 2

d) Instar Govern i universitats públiques a garantir que en els seus àmbits do-
cents s’ofereixin màster habilitadors a totes les universitats i introduir el sistema 
d’Equitat de suport als estudiants de rendes més baixes als estudis de Màster, amb 
especial intensitat i progressivitat en els màsters habilitadors.

Esmena 5
GP de Junts pel Sí
De modificació de la lletra e del punt 2

e) A garantir l’aplicació, en els termes acordats amb els sindicats, de la recupe-
ració de la part proporcional de les pagues extres encara pendent

Palau del Parlament, 30 de maig de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 61076)

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

mentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Par-
lament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre una universitat per a tothom i sense precarietat (tram. 302-00150/11).

Esmena 1
GP Socialista
De modificació al punt 2 a

a) A fer les gestions oportunes davant el Govern de l’Estat per tal de deixar sen-
se efecte el RD 14/2012, de 20 d’abril «de medidas urgentes de racionalización del 
gasto público en el ámbito educativo» amb el fi d’evitar l’acomiadament, i la preca-
rització del PDI universitari català, així com poder realitzar noves contractacions 
que permetin estabilitzar i augmentar les plantilles.

Esmena 2
GP Socialista
De modificació del punt 2 c

c) A modificar els trams de les beques equitat, cercant una major progressivitat 
del sistema que afavoreixi les rendes més baixes i augmenti els trams de les rendes 
més altes.

Esmena 3
GP Socialista
De modificació al punt 2 d

d) A garantir un mínim del 75% de places de màster habilitants a preus públics 
en comparació amb l’oferta dels graus base d’aquests.

Esmena 4
GP Socialista
D’addició al punt 2 e

e) A aplicar pel curs vinent 2017-2018 les mesures de la llei de pressupostos de 
reversió de les retallades als treballadors de les universitats catalanes aplicades l’any 
2012.

Esmena 5
GP Socialista
D’addició d’un nou punt 2 f

f) Amb l’objectiu de contribuir a la consolidació del model català de recerca, 
s’insta al Govern de la Generalitat per tal que impulsi, amb la major celeritat pos-
sible, mesures legals de suport als centres de recerca de Catalunya (centres Cerca) i 
a la Fundació Institució Catalana de Recerca i estudis Avançats (ICREA), garantint 
les regulacions específiques i les exempcions necessàries en l’àmbit del sector públic 
de la Generalitat, que facilitin que aquestes entitats puguin dur a terme la seva mis-
sió de recerca de frontera, el seu objectiu de captació i retenció de talent, i el mante-
niment de l’alt nivell de captació de fons internacionals, sobretot europeus. Aquestes 
mesures seran les següents: 

I. Modificar el text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l’Estatut de l’em-
presa pública catalana, aprovat pel Decret legislatiu 2/2002, del 24 de desembre, 
en relació als centres CERCA, per tal de permetre que les entitats del sector públic 
de la Generalitat que tenen la condició de centre CERCA, atesa la seva naturalesa, 
característiques i singularitat puguin, mitjançant adjudicació directa del seu òrgan 
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de govern, alienar o transmetre títols representatius de capital o drets de societats i 
empreses que exploten tecnologia o coneixement.

II. Establir que el règim d’autoritzacions relatiu a les societats participades per 
les entitats del sector públic de la Generalitat que tenen la condició de centre CER-
CA es regeixi per la seva normativa específica i no necessiti acord de Govern.

III. Garantir, per part del Govern i el Parlament l’impacte positiu de les lleis 
sobre els centres CERCA i la ICREA i el necessari suport institucional, per tal que 
siguin reconegudes com a sector estratègic del país i en creixement, i puguin conso-
lidar el seu règim d’autonomia.

Palau del Parlament, 29 de maig de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Alícia Romero Llano, diputada, GP SOC

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 61081)

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 una uni-
versitat per a tothom i sense precarietat (tram. 302-00150/11).

Esmena 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou punt 3

3. El Parlament de Catalunya mostra la seva preocupació per les acusacions 
contra 25 estudiants, un professor i un treballador d’administració i serveis de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, als quals se’ls demana 511.835 euros de fiança 
i penes de presó que poden anar fins els 13 anys. Aquesta acusació i l’imminent noti-
ficació de l’obertura del judici oral, comporta un escenari repressiu contra el legítim 
exercici a la lliure expressió en el marc universitari, no tenint precedents equivalents 
des de la dictadura franquista.

Esmena 2
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou punt 4

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat, a través de la 
Secretaria d’Universitats, a manifestar el recolzament explícit a totes les persones 
acusades i a denunciar de forma pública el retrocés en l’àmbit de la llibertat d’ex-
pressió i manifestació que comporta la causa judicial.

Palau del Parlament, 30 de maig de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Albert Botran i Pahissa, portaveu adjunt, 

GP CUP-CC      
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Punt 17 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’actualitat  de la 
Unió Europea
302-00151/11

PRESENTACIÓ: GP CUP-CC

Reg. 60301 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Carles Riera Albert, diputat del Grup Par-

lamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el 
que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, 
subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre l’actualitat de la Unió Europea (tram. 
300-00169/11).

Moció
Considerant la greu crisi política per la que travessa la UE.
Atesa la gran distància existent entre alguns del ideals fundacionals de la UE i la 

seva realitat actual, tant a nivell social com democràtic.
Considerant la negativa contribució de la UE en els proppassats i presents con-

flictes polítics i militars en la regió mediterrània i en l’orient pròxim i mitjà, que ha 
accentuat les crisis humanitàries, ha incidit negativament en el respecte als drets hu-
mans, civils i polítics, i ha generat una major inestabilitat a la regió.

Davant la negligència i el fracàs de la UE pel que fa a la crisi de les refugiades, 
i en les seves polítiques d’asil i immigració.

A la vista de la palesa complicitat de la UE amb els poders econòmics financers i 
multinacionals especulatius i extractivistes per damunt dels drets socials de la ciuta-
dania europea, així com dels drets socials i ambientals en altres regions del planeta.

Vista la baixa sensibilitat democràtica de la UE davant els drets col·lectius dels 
pobles europeus i en especial del seu dret a l’autodeterminació.

Tenint en compte el frau democràtic que han suposat esdeveniments com l’in-
compliment del resultat del referèndum a Grècia o la reforma deutocràtica de la 
Constitució Espanyola, entre altres.

Atesa la creixent presència i influència de l’extrema dreta en la política i la so-
cietat europees.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. En les seves relacions amb la UE, les seves institucions, i els seus estats mem-

bres, expressar i fer palès un posicionament pluralista, que posi de manifest l’opinió 
crítica d’una part de la població catalana sobre la UE, que la considera altament de-
ficient pel que fa a la salvaguarda dels drets socials i democràtics de la seva ciutada-
nia i pel que fa a la seva política internacional.

2. Defensar davant la UE i els fòrums internacionals en què participi la neces-
sitat d’un nou projecte per a Europa més enllà dels dèficits democràtics i socials de 
l’actual UE, un nou projecte que és possible i necessari lluny de la proposta xenòfo-
ba de l’extrema dreta i com a mur de contenció d’aquesta.

3. Defensar activament els drets col·lectius dels pobles i en particular el seu dret 
a l’autodeterminació.

4. Comprometre’s en l’acció política i diplomàtica escaient per a contribuir a la 
construcció d’un nou projecte europeu, fidel als drets socials i democràtics de la po-
blació europea, als seus drets col·lectius, i a la cooperació pacífica i democràtica amb 
els pobles veïns, en especial de l’àrea mediterrània.

5. Contribuir activament a la construcció d’un àmbit de cooperació i solidaritat 
en la regió euromediterrània, basat en la salvaguarda dels drets civils, socials i po-
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lítics de la seva població, dels drets col·lectius dels seus pobles i nacions sense estat, 
de la plena garantia dels drets de ciutadania de la seva immigració, i dels drets d’asil 
i refugi. Així com també en la desmilitarització i la resolució pacífica dels conflic-
tes, en el respecte a la sobirania dels pobles i al seu dret a l’autodeterminació, i des 
del compromís amb un espai mediterrani que superi les lògiques colonials Nord-Sud 
i Occident-Orient, esdevenint un mar de trobada de pobles i no una tomba per a les 
que fugen de les desigualtats i els conflictes.

6. En el marc del procés constituent de la República Catalana, obrir un gran 
debat nacional i democràtic sobre Europa, la UE i les relacions que el poble català 
lliurement vulgui tenir-hi, des de l’exercici del seu dret a decidir i en benefici de les 
seves sobiranies.

Palau del Parlament, 22 de maig de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Carles Riera Albert, diputat, GP CUP-CC

ESMENES PRESENTADES

Reg. 61018, 61034, 61066, 61071 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 

30.05.2017

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 61018)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Susana Beltrán García, 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 l’actualitat de la Unió Europea (tram. 302-00151/11).

Esmena 1
GP de Ciutadans
De supressió al punt 1

1. En les seves relacions amb la UE, les seves institucions, i els seus estats mem-
bres, expressar i fer palès un posicionament pluralista, que posi de manifest l’opinió 
crítica d’una part de la població catalana sobre la UE, que la considera altament de-
ficient pel que fa a la salvaguarda dels drets socials i democràtics de la seva ciutada-
nia i pel que fa a la seva política internacional.

Esmena 2
GP de Ciutadans
De modificació del punt 4, que resta redactat de la següent manera

4. Demanar l’impuls polític necessari per a contribuir a la construcció d’un nou 
projecte europeu, fidel als drets i llibertats previstos a la Carta de Drets Fonamen-
tals de la Unió Europea. 

Esmena 3
GP de Ciutadans
De modificació del punt 5, que resta redactat de la següent manera

5. Contribuir activament a reforçar l’àmbit de cooperació i solidaritat en la regió 
euro-mediterrània, basat en el respecte als valors de la Unió Europea previstos a 
l’article 2 del Tractat de la UE. Així mateix, contribuir a l’assoliment d’una política 
europea comuna d’asil. 
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Esmena 4
GP de Ciutadans
De modificació del punt 6, que resta redactat de la següent manera

6. En el marc polític i jurídica català, obrir un debat en el Parlament de Catalu-
nya sobre el futur de la Unió Europea i de la ciutadania europea. De la mateixa ma-
nera, traslladar les conclusions al Parlament europeu i als respectius grups polítics.

Palau del Parlament, 30 de maig de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Susana Beltrán García, diputada, GP Cs  

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 61034)

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

Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la in-
terpel·lació al Govern sobre l’actualitat de la Unió Europea (tram. 302-00151/11).

Esmena 1
GP Socialista
De supressió al punt 1

1. En les seves relacions amb la UE, les seves institucions, i els seus estats mem-
bres, expressar i fer palès un posicionament pluralista, que posi de manifest l’opinió 
crítica d’una part de la població catalana sobre la UE, que la considera altament de-
ficient pel que fa a la salvaguarda dels drets socials i democràtics de la seva ciutada-
nia i pel que fa a la seva política internacional.

Esmena 2
GP Socialista
De modificació del punt 4

4. Comprometre’s a l’acció política i a l’acció exterior escaient per contribuir a 
la construcció dels Estats units d’Europa, d’una federació democràtica i social de 
la ciutadania d’arreu d’Europa, que persegueixi la superació de l’actual marc eco-
nòmic i social, reforçant la garantia de les llibertats i dels drets col·lectius de la po-
blació a fi d’assolir una igual llibertat per a tothom, acréixer la igualtat i la cohesió 
social, dur la lògica democràtica fins a les seves darreres conseqüències, i establir 
formes de cooperació pacífica i democràtica entre pobles, reforçant especialment els 
vincles amb l’àrea mediterrània.

Esmena 3
GP Socialista
De modificació del punt 5

5. Contribuir activament a la construcció d’un àmbit de cooperació i de solidari-
tat a la regió euromediterrània, que cerqui una major integració econòmica, social 
i política entre els Estats d’Europa i de la conca mediterrània, basat en el principi 
democràtic, en la garantia dels drets civils, polítics, socials i ambientals, en la pro-
moció de la lliure circulació de persones, de l’efectivitat dels drets d’asil i refugi, en 
la cultura de la pau i la resolució pacífica dels conflictes, en el respecte a la plurali-
tat d’identitats nacionals existents en l’àmbit euromediterrani.

Palau del Parlament, 26 de maig de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, GP SOC
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 61066)

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

amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’actualitat de la 
Unió Europea (tram. 302-00151/11).

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

1. En les seves relacions amb la UE, les seves institucions, i els seus estats mem-
bres, expressar i fer palès un posicionament pluralista, que posi de manifest la vo-
cació europeista de Catalunya i a la necessitat de la UE per respondre als reptes de 
naturalesa global, però alhora l’opinió crítica d’una part important de la població 
catalana pel que fa a la seva escassa eficàcia per salvaguardar i reforçar els drets so-
cials i democràtics de la seva ciutadania i pel que fa a la seva política internacional.

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

2. Defensar davant la UE i els fòrums internacionals en què participi la necessi-
tat d’un nou projecte que corregeixi els dèficits democràtics i socials de l’actual UE. 
Aquest nou projecte ha de permetre, a més, fer front de manera més decidida i amb 
fermesa a l’augment de la xenofòbia i de l’extrema dreta.

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

3. Defensar activament les llibertats individuals i col·lectives, així com els drets 
col·lectius dels pobles i, en particular, el seu dret a l’autodeterminació.

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

4. Comprometre’s en l’acció política i diplomàtica escaient per a contribuir a la 
construcció d’aquest nou projecte europeu, que reforci els drets socials i democrà-
tics dels ciutadans europeus, els seus drets col·lectius i a la cooperació pacífica i 
democràtica amb tots els pobles veïns, al veïnatge oriental i, en especial, a l’àrea 
mediterrània.

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

5. Contribuir activament a la construcció d’un àmbit de cooperació i solidari-
tat en la regió euromediterrània, basat en la salvaguarda dels drets humans, la de-
mocràcia, els drets civils, socials i polítics de la seva població, així com dels drets 
col·lectius dels seus pobles i nacions sense estat, de la plena garantia dels drets de 
ciutadania de la seva immigració, i dels drets d’asil i refugi. Així com també en la 
desmilitarització i la resolució pacífica dels conflictes, en el respecte a la sobirania 
dels pobles i al seu dret a l’autodeterminació, i des del compromís amb un espai me-
diterrani que esdevingui un mar de trobada de pobles i no una tomba per a les que 
fugen de les desigualtats i els conflictes; un espai de desenvolupament i de comerç 
equitable per una prosperitat i una estabilitat compartides.
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Esmena 6
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 6

6. Afirmar que la celebració d’un referèndum vinculant sobre el futur polític del 
país i la conclusió del procés constituent de la República Catalana hauran de per-
metre, ja com a Estat sobirà, obrir un gran debat nacional i democràtic sobre el 
model de relacions exteriors d’aquest nou Estat, que es decidirà a través de les se-
ves institucions i procediments democràtics. Aquest model inclourà, en particular, 
una visió per Europa i la relació amb la UE que el poble català lliurement vulgui 
tenir-hi, des de l’exercici del seu dret a decidir i en benefici de les seves sobiranies.

Palau del Parlament, 30 de maig de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 61071)

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Joan Josep Nuet i Pujals, diputat del Grup 

Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subse-
güent a la interpel·lació al Govern sobre l’actualitat de la Unió Europea (tram. 302-
00151/11).

Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió i addició 

En les seves relacions amb la UE, les seves institucions, i el seus estats membres, 
expressar i fer palès un posicionament pluralista, que posi de manifest l’opinió crí-
tica l’anhel per la recuperació de les sobiranies populars d’una part de la població 
catalana sobre al UE.

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

Defensar activament els drets col·lectius dels pobles i en particular el seu dret a 
l’autodeterminació i la justícia social, en el marc establert per la Declaració Uni-
versal dels Drets Humans.

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

5.Contribuir activament a la construcció d’un àmbit de cooperació per reduir les 
desigualtats territorials i socials amb un intercanvi econòmic just i equitatiu, des de 
la complementarietat, el respecte mutu i la solidaritat en la regió euromediterrània,

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

6. En el marc del procés constituent de la República catalana, obrir un gran debat 
nacional i democràtic sobre Europa, la UE i les relacions que el poble català lliure-
ment vulgui tenir-hi, des de l’exercici del seu dret a decidir i en benefici de les seves 
sobiranies socials i nacionals.

Palau del Parlament, 25 de maig de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Joan Josep Nuet i Pujals, diputat, GP CSP   
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Punt 18 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els centres 
especials de treball
302-00152/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 60303 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

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

mentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Par-
lament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre 
els centres especials de treball (tram. 300-00163/11).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Destinar la totalitat dels recursos que destina la Conferència Sectorial de Tre-

ball i Assumptes Socials per l’Eix3 (Oportunidades de Empleo) a subvencionar el 
50% del Salari Mínim Interprofessionals a tots els treballadors i treballadores amb 
discapacitat dels Centres Especials de Treball a Catalunya, així com a les Unitats de 
Suport a l’Activitat Professional (USAP).

2. Destinar la partida de fons propis de la Generalitat per a ajuts directes a les 
persones amb un grau de discapacitat superior al 45% dels Centres Especials de 
Treball a Catalunya.

3. Eliminar els topalls establerts, que deixen fora de subvenció del Salari Mínim 
Interprofessional a tots els nous treballadors des de l’any 2011, per tal de permetre 
la contractació de persones amb discapacitat intel·lectual i assegurar que totes les 
persones amb discapacitat dels Centres Especials de Treball reben un mínim comú 
del 50% del Salari Mínim Interprofessional, d’acord amb la llei, proporcional a la 
seva jornada laboral.

4. Garantir que cap persona amb discapacitat perd el seu lloc de treball al Centre 
Especial de Treball per manca de finançament del 50% del Salari Mínim Interpro-
fessional que tenen reconegut per Llei.

5. Publicar la nova convocatòria d’Ordres de forma immediata, després d’un pro-
cés de negociació i acord de les entitats del sector i assegurar, l’any 2018, que les 
noves ordres es publicaran durant el primer trimestre de l’any.

6. Disposar, en els pressupostos de la Generalitat del 2018, d’un fons de rescaba-
lament de 30 milions d’euros que garanteixi el cobrament de la subvenció de l’SMI i 
USAPS als Centres Especials de Treball sempre que l’Odre de la Generalitat surti 
amb posterioritat a l’1 de maig de l’any en curs, per assegurar els drets dels treballa-
dors i evitar la tensió de tresoreria dels Centres Especials de Treball.

7. En el termini d’un mes, fer arribar als grups parlamentaris un informe detallat 
del destí de la totalitat dels fons de la Conferència Sectorial de Treball i Assumptes 
Socials i de tots els fons propis del Govern destinats a Centres Especials de Treball 
dels anys 2015 i 2016, i publicar aquests informes al web de transparència de la Ge-
neralitat anualment.

8. Aprovar un nou model de Centres Especials de Treball a Catalunya durant 
l’any 2017, que compti amb el màxim consens de les entitats representatives del sec-
tor i asseguri el compliment de la legislació en vigor.

9. Doblar, en el termini de d’un any, el número de persones amb discapacitat in-
serides al mercat ordinari, així com el nombre d’inspeccions laborals a les empre-
ses en relació amb compliment de la reserva de llocs de treball per a persones amb 
discapacitat de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva 
inclusió social.
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10. Crear, en el termini de sis mesos, un Pla Específic adreçat a fomentar la in-
serció a l’empresa ordinària i a l’ocupació de qualitat per a les persones amb disca-
pacitat, que discrimini positivament aquelles persones amb especials dificultats en 
relació a la seva discapacitat i garanteixi els suports necessaris per desenvolupa la 
seva activitat productiva amb normalitat.

11. Potenciar els centres especials de treball sense ànim de lucre, arrelats al ter-
ritori i compromesos amb les persones amb discapacitat intel·lectual d’una manera 
integral.

Palau del Parlament, 22 de maig de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP SOC

ESMENES PRESENTADES

Reg. 61014, 61019, 61068, 61082 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 

30.05.2017 

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 61014)

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

Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb 
el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els centres especials 
de treball (tram. 302-00152/11).

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Destinar la totalitat dels recursos que destina la Reclamar al Govern Espanyol 

que doti l’eix 3 (Oportunidades de Empleo) de la Conferència Sectorial de Treball i 
Assumptes Socials per a subvencionar el 50% del Conferència Sectorial de Treball i 
Assumptes Socials per l’Eix3 (Oportunidades de Empleo) a subvencionar el 50% del 
Salari Mínim Interprofessionals a tots els treballadors i treballadores amb discapa-
citat dels Centres Especials de Treball a Catalunya, així com a les Unitats de Suport 
a l’Activitat Professional (USAP).

Esmena 2
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió de tot el punt 2

2. Destinar la partida de fons propis de la Generalitat per a ajuts directes a les 
persones amb un grau de discapacitat superior al 45% dels Centres Especials de 
Treball a Catalunya.

Esmena 3
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió de tot el punt 3

3. Eliminar els topalls establerts, que deixen fora de subvenció del Salari Mínim 
Interprofessional a tots els nous treballadors des de l’any 2011, per tal de permetre 
la contractació de persones amb discapacitat intel·lectual i assegurar que totes les 
persones amb discapacitat dels Centres Especials de Treball reben un mínim comú 
del 50% del Salari Mínim Interprofessional, d’acord amb la llei, proporcional a la 
seva jornada laboral.
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Esmena 4
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició al punt 4 

4. Garantir que cap persona amb discapacitat perd el seu lloc de treball al Cen-
tre Especial de Treball per manca de finançament del 50% del Salari Mínim Inter-
professional que tenen reconegut per Llei, prioritzant les persones amb discapacitat 
d’especial dificultat.

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

5. Publicar la nova convocatòria d’Ordres de forma immediata, després d’un pro-
cés de negociació i acord de les entitats del sector i assegurar, l’any 2018, que les 
noves ordres es publicaran durant el primer trimestre de l’any. Obrir un procés de 
negociació i acord amb les entitats del sector per les línies 2, 3, 4 i 5 que segons el 
Departament de Treball estan previstes.

Esmena 6
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació al punt 6 

6. Defensar, en els pressupostos de la Generalitat del 2018, d’un fons de rescaba-
lament de 30 milions d’euros que garanteixi el cobrament de la subvenció de l’SMI i 
USAPS als Centres Especials de Treball sempre que l’Odre de la Generalitat surti 
amb posterioritat a l’1 de maig de l’any en curs, per assegurar els drets dels treballa-
dors i evitar la tensió de tresoreria dels Centres Especials de Treball.

Esmena 7
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació al punt 7 

7. En el termini de tres mesos, fer arribar als grups parlamentaris un informe 
detallat del destí de la totalitat dels fons de la Conferència Sectorial de Treball i As-
sumptes Socials i de tots els fons propis del Govern destinats a Centres Especials de 
Treball dels anys 2015 i 2016, i publicar aquests informes al web de transparència 
de la Generalitat anualment.

Esmena 8
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició al punt 8 

8. Aprovar un nou model de treball protegit Centres Especials de Treball a Cata-
lunya durant l’any 2017, que compti amb el màxim consens de les entitats represen-
tatives del sector i asseguri el compliment de la legislació en vigor.

Esmena 9
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició al punt 9

9. Doblar, en el termini de d’un any, el número de persones amb discapacitat in-
serides al mercat ordinari, Incrementar els objectius d’inserció a l’empresa ordinària 
per part dels centres especials de treball així com el nombre d’inspeccions laborals 
a les empreses en relació amb compliment de la reserva de llocs de treball per a per-
sones amb discapacitat de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat 
i de la seva inclusió social.
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Esmena 10
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició al punt 11

11. Potenciar els centres especials de treball sense ànim de lucre, arrelats al ter-
ritori i compromesos amb les persones amb discapacitat intel·lectual d’una manera 
integral. Establir polítiques que contribueixin a reforçar els centres especials de tre-
ball, d’economia social i cooperativa, arrelats al territori i que atenen persones amb 
discapacitats d’especial dificultat (no només intel·lectual), com per exemple: suport 
a la inversió, reconversió d’activitats obsoletes, suport a la generació de xarxes que 
permetin millorar, entre d’altres, les sinergies i la seva capacitat d’oferir nous ser-
veis i productes per generar ocupació.

Palau del Parlament, 30 de maig de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Gabriela Serra Frediani, diputada, GP CUP-CC

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 61019)

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 les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·la-
ció al Govern sobre els centres especials de treball (tram. 302-00152/11).

Esmena 1
GP de Ciutadans
De modificació del punt 2, que resta redactat de la següent manera

2. Destinar una partida de fons propis de la Generalitat per subvencionar la 
contractació de les persones amb discapacitat amb especials dificultats als Centres 
Especials de Treball.

Esmena 2
GP de Ciutadans
De modificació del punt 3, que resta redactat de la següent manera

3. Eliminar els topalls establerts des de el 2011, que deixen fora de la subvenció 
del 50% del Salari Mínim Interprofessional a les noves contractacions dels Centres 
Especials de Treball, fent una aportació complementària amb fons propis de la Ge-
neralitat, si escau.

Esmena 3
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 3 bis

3 bis. Donar compliment a la Resolució 52/XI del Parlament de Catalunya, so-
bre les subvencions als centres especials de treball, a fi d’incrementar els recursos 
pressupostaris per a les noves altes de treballadors.

Esmena 4
GP de Ciutadans
De modificació del punt 4 que resta redactat de la següent manera

4. Donar compliment al punt 110. F.1er de la Resolució 306/XI, del Parlament de 
Catalunya, sobre l’orientació política General del Govern, per al manteniment dels 
llocs de treball actuals als Centres Especials de Treball i de les unitats de suport a 
l’activitat professional.
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Esmena 5
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 6 bis

6 bis. Donar compliment al punt 110.h de la Resolució 306/XI, del Parlament de 
Catalunya, sobre l’orientació política General del Govern, per habilitar l’accés a les 
línies de crèdit de l’Institut Català de Finances i fer efectiu el pagament dels interes-
sos de demora per l’impagament de la Generalitat als Centres Especials de Treball.

Esmena 6
GP de Ciutadans
De modificació del punt 8, que resta redactat de la següent manera

8. Arribar a un acord amb el màxim consens de les entitats representatives del 
sector que asseguri el compliment de la legislació en vigor.

Esmena 7
GP de Ciutadans
De modificació dels punts 9 i 10 i refosa en un sol punt

9. Donar compliment a la Resolució 441/XI, del Parlament de Catalunya, sobre 
la reserva de llocs de treball per a persones amb discapacitat, per a: 

a) Incorporar al check list de la inspecció de treball una casella específica per a 
que sigui obligatori la comprovació del compliment de la reserva de llocs de treball 
per a persones amb discapacitat o, si escau, de mesures alternatives.

b) Analitzar el resultat d’aquestes inspeccions per determinar els principals im-
pediments i barreres que poden estar dificultant que es compleixi aquesta reserva.

c) Impulsar accions d’acompanyament dirigides a les empreses, a fi de facilitar el 
compliment de la quota de reserva.

d) Promoure el trànsit dels treballadors amb discapacitat des dels centres espe-
cials de treball cap al mercat de treball ordinari amb programes d’ocupabilitat es-
pecífics.

e) Incrementar en l’oferta pública d’ocupació de la Generalitat la reserva de pla-
ces per a persones amb discapacitat.

f) Establir mesures de control del compliment per les empreses contractistes de 
la Generalitat, de la legislació vigent amb relació a les persones amb discapacitat.

Esmena 8
GP de Ciutadans
De modificació del punt 11, que resta redactat de la següent manera

11. Potenciar els centres especials de treball amb multidiscapacitat, l’objectiu 
principal dels quals sigui la inclusió social i laboral de les persones amb discapaci-
tat, i que facilitin la integració dels seus treballadors en el mercat ordinari de treball.

Palau del Parlament, 30 de maig de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Noemí de la Calle Sifré, diputada, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 61068)

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta del 

Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els centres especials de treball (tram. 
302-00152/11).
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Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació total dels apartats 1, 2, 3 i 4 de la moció que queden redactats de 
la manera següent

1. Que les convocatòries de subvencions destinades al foment de la integració 
laboral de les persones amb discapacitat amb especials dificultats, en Centres Espe-
cials de Treball, respectin o millorin en tots els seus termes el que es garantia a les 
bases vigents en finalitzar l’exercici 2010.

2. Que la convocatòria corresponent a les unitats de suport a l’activitat profes-
sional (USAP) en el marc dels serveis d’ajustament personal i social de les persones 
amb discapacitat en els centres especials de treball mantingui les bases de l’exercici 
2010, actualitzant els imports per treballador atesos els costos salarials de les ratis 
de suport exigit per aquestes unitats de servei.

3. Que s’ajusti la dotació pressupostària de cadascuna d’aquestes convocatòries 
fins a garantir que les mateixes beneficiïn totes les persones amb discapacitat d’es-
pecial dificultat contractades als Centres Especials de Treball de Catalunya.

4. Donar compliment a la Moció 59/IX del Parlament de Catalunya, sobre la po-
lítica d’atenció a les persones amb discapacitat, aprovada per unanimitat el 22 de 
desembre de 2011, on entre d’altres qüestions planteja una subvenció salarial del 
75% de l’SMI per a especials dificultats tant pel manteniment com per la creació de 
nous llocs de treball.

Esmena 2
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió i addició de l’apartat 8

8. Iniciar un treball tècnic, en profunditat i sense condicionant pressupostari, 
amb el sector de persones amb discapacitat per a la millora del model de Centres 
Especials de Treball Aprovar un nou model de Centres Especials de Treball a Cata-
lunya durant l’any 2017, que compti amb el màxim consens de les entitats represen-
tatives del sector i asseguri el compliment de la legislació en vigor, incloent criteris 
de discriminació positiva cap al col·lectiu d’especials dificultats.

Esmena 3
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió i addició de l’apartat 9

9. Doblar, en el termini de d’un any, Incrementar el número de persones amb 
discapacitat inserides al mercat ordinari, així com el nombre d’inspeccions laborals 
a les empreses en relació amb compliment de la reserva de llocs de treball per a per-
sones amb discapacitat de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat 
i de la seva inclusió social.

Palau del Parlament, 30 de maig de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta, 

GP CSP

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 61082)

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

amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els centres espe-
cials de treball (tram. 302-00152/11).
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Esmena 1
GP de Junts pel Sí
De supressió

1. Destinar la totalitat dels recursos que destina la Conferència Sectorial de Tre-
ball i Assumptes Socials per l’Eix3 (Oportunidades de Empleo) a subvencionar el 
50% del Salari Mínim Interprofessionals a tots els treballadors i treballadores amb 
discapacitat dels Centres Especials de Treball a Catalunya, així com a les Unitats de 
Suport a l’Activitat Professional (USAP).

Esmena 2
GP de Junts pel Sí
De supressió

2. Destinar la partida de fons propis de la Generalitat per a ajuts directes a les 
persones amb un grau de discapacitat superior al 45% dels Centres Especials de 
Treball a Catalunya.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí
De modificació

4. Treballar per preservar els llocs de treball per discapacitat, tot i que aquests 
llocs de treball, com tots els altres van associats principalment, a les competències 
de les pròpies empreses i a la situació econòmica general i del sector on operen es-
pecialment.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí
De supressió

5. Publicar la nova convocatòria d’Ordres de forma immediata, després d’un pro-
cés de negociació i acord de les entitats del sector i assegurar, l’any 2018, que les 
noves ordres es publicaran durant el primer trimestre de l’any.

Esmena 5
GP de Junts pel Sí
De supressió

6. Disposar, en els pressupostos de la Generalitat del 2018, d’un fons de rescaba-
lament de 30 milions d’euros que garanteixi el cobrament de la subvenció de l’SMI i 
USAPS als Centres Especials de Treball sempre que l’Odre de la Generalitat surti 
amb posterioritat a l’1 de maig de l’any en curs, per assegurar els drets dels treballa-
dors i evitar la tensió de tresoreria dels Centres Especials de Treball.

Esmena 6
GP de Junts pel Sí
De modificació

7. En el termini de quatre mesos, fer arribar als grups parlamentaris un informe 
detallat del destí de la totalitat dels fons de la Conferència Sectorial de Treball i As-
sumptes Socials i de tots els fons propis del Govern destinats a Centres Especials de 
Treball dels anys 2015 i 2016, i publicar aquests informes al web de transparència 
de la Generalitat anualment.
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Esmena 7
GP de Junts pel Sí
De modificació

8. Continuar posant a disposició del tot el sector espais de concertació perquè 
es pugui acordar una proposta majoritària de model que pugui ser treballat amb el 
departament competent en la matèria per ser aplicat, si és possible, a partir de l’any 
2019, assegurant el compliment de la legislació en vigor.

Esmena 8
GP de Junts pel Sí
De modificació

9. Atès que el Govern de la Generalitat ha doblat el pressupost destinat a la in-
serció laboral a la empresa ordinària i ha recuperat el pressupost per als ajuts per 
les empreses que contractin persones amb discapacitat, se l’insta a treballar amb 
les entitats i empreses del sector per tal d’aconseguir augmentar significativament el 
número de persones amb discapacitat inserides al mercat ordinari.

Esmena 9
GP de Junts pel Sí
De modificació

10. Treballar durant el 2017 i 2018, en paral·lel a la taula de treball protegit un 
pla específic per a millorar la inserció a l’empresa ordinària i que garanteixi els 
suports necessaris per a l’acompanyament d’aquestes persones en l’àmbit laboral i 
ajudant, a les persones amb discapacitat que puguin i vulguin i que treballen en CET 
perquè puguin treballar en l’empresa ordinària.

Esmena 10
GP de Junts pel Sí
De modificació

11. Potenciar els CET que apostin per la plena inclusió i que compleixin els crite-
ris de l’economia social: com a mínim i no limitatiu: la democràcia interna, objectiu 
social i la reinversió dels beneficis compromesos amb totes les discapacitats d’una 
manera integral.

Palau del Parlament, 30 de maig de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS    
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Punt 19 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la destinació  de 
recursos públics a l’organització d’un referèndum il·legal
302-00153/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 60338 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu, Esperanza García González, diputada 

del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent 
a la Interpel·lació al Govern sobre la destinació de recursos públics a l’organització 
d’un referèndum il·legal (tram. 300-00167/11).

Moció
1. El Parlament de Catalunya manifesta que: 
a) Les institucions democràtiques representatives del poble de Catalunya han 

d’ajustar la seva actuació al marc legal, i en aquest sentit no poden posar els re-
cursos públic dels que disposen al servei d’accions contràries a les normes que les 
legitima.

b) És necessari que els òrgans rectors de les institucions que representen el plu-
ralisme polític i social de Catalunya actuïn amb imparcialitat per a garantir el debat 
polític.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
a) No executar les partides pressupostàries previstes al Pressupost de la Ge-

neralitat per l’any 2017 per a la celebració d’un referèndum il·legal sobre el futur 
polític de Catalunya mentre sigui vigent la suspensió dictada pel Tribunal Consti-
tucional.

b) No destinar més recursos públics amb l’objectiu d’implementar i/o organitzar 
accions contràries a l’ordenament constitucional i estatutari.

c) Paralitzar les licitacions dels Acords marc per al subministrament d’urnes 
(exp. GO 2017 84) publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 9 de 
maig de 2017, així com pel subministrament de material electoral amb motiu de la 
celebració d’eleccions al Parlament de Catalunya. (exp. GO 2016 100).

d) Reorientar l’activitat de l’Institut d’Estudis de l’Autogovern a millorar l’au-
togovern de la Generalitat de Catalunya dins del marc constitucional i estatutari, i 
donar publicitat a tots els treball que impulsa i elabora l’Institut d’Estudis de l’Au-
togovern.

e) Informar, en el termini d’un mes, dels recursos públics destinats a l’organit-
zació d’un referèndum il·legal, i proporcionar tota la informació sol·licitada pels di-
putats del Parlament d’acord el dret a l’accés a la informació que el Reglament del 
Parlament els hi reconeix.

Palau del Parlament, 22 de maig de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu; Esperanza García González, diputada, 

GP PPC
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 61017, 61037 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 30.05.2017 

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 61017)

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 les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre la destinació de recursos públics a l’organització d’un referèndum 
il·legal (tram. 302-00153/11).

Esmena 1
GP de Ciutadans
De modificació del punt 2.c., que resta redactat de la següent manera

Garantir que l’execució de les licitacions dels Acords marc per al subministra-
ment d’urnes (exp. GO 2017 84) publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Ca-
talunya el 9 de maig de 2017, així com pel subministrament de material electoral es 
dur a terme, conforme a l’ordenament jurídic vigent, i, per tant, com actes necessaris 
pels preparatius d’unes eleccions autonòmiques al Parlament de Catalunya.

Palau del Parlament, 30 de maig de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Matías Alonso Ruiz, diputat, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 61037)

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

Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la in-
terpel·lació al Govern sobre la destinació de recursos públics a l’organització d’un 
referèndum il·legal (tram. 302-00153/11).

Esmena 1
GP Socialista
De modificació al punt 2 c

c) Mentre es mantinguin suspeses per part del Tribunal Constitucional les par-
tides del pressupost en matèria de processos electorals i consultes populars, en la 
mesura que aquestes es destinin a donar cobertura a les despeses de convocatòria 
del referèndum, suspendre les licitacions dels Acords marc per al subministrament 
d’urnes (exp. GO 2017 84) publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 
9 de maig de 2017, així com pel subministrament de material electoral amb motiu 
de la celebració d’eleccions al Parlament de Catalunya. (exp. GO 2016 100)

Palau del Parlament, 30 de maig de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, GP SOC   
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