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Sessió 37, dimecres 14 de juny de 2017

Primera part

ORDRE DEL D IA

1. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el 14 de juny, a les 10.00 h).

2. Projecte de llei sobre les voluntats digitals i de modificació dels llibres segon i quart 
del Codi civil de Catalunya. Tram. 200-00024/11. Comissió de Justícia. Debat i votació 
del dictamen de la Comissió (dictamen: BOPC 426, 12).

3. Compareixença del president de la Generalitat davant el Parlament per a donar 
compliment a la lletra «a» de la Moció 109/XI, sobre el balanç del primer any des de 
l’aprovació de la Resolució 17/XI, sobre la situació d’emergència social, la reactivació 
econòmica, la gestió pública i la necessitat d’una resposta institucional. Tram. 350-
00002/11. President de la Generalitat. Substanciació.

4. Proposició de llei de modificació urgent del text refós de la llei municipal de Cata-
lunya en matèria de protecció de les municipalitzacions. Tram. 202-00060/11. Grup 
Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat de totalitat 
i votació de l’esmena a la totalitat (text presentat: BOPC 406, 16).

5. Projecte de llei d’universalització de l’assistència sanitària, amb càrrec a fons pú-
blics, a través del Servei Català de la Salut. Tram. 200-00018/11. Comissió de Salut. 
Debat i votació del dictamen de la Comissió (dictamen: BOPC 434, 3).

6. Interpel·lació al Govern sobre el turisme. Tram. 300-00179/11. Grup Parlamentari 
Socialista. Substanciació.

7. Interpel·lació al Govern sobre les subvencions públiques als mitjans de comunicació 
privats. Tram. 300-00180/11. Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - 
Crida Constituent. Substanciació.

8. Interpel·lació al Govern sobre les pràctiques democràtiques de la Generalitat. Tram. 
300-00181/11. Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.

9. Interpel·lació al Govern sobre la coeducació. Tram. 300-00182/11. Grup Parlamen-
tari de Catalunya Sí que es Pot. Substanciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre el model sanitari. Tram. 300-00183/11. Grup Parla-
mentari de Ciutadans. Substanciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre els treballadors públics. Tram. 300-00184/11. Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

12. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el llibre i els creadors. Tram. 
302-00154/11. Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació.

13. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’estratègia per a impulsar 
l’economia verda. Tram. 302-00155/11. Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació.

14. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la planificació i la gestió de 
l’aeroport de Barcelona - el Prat. Tram. 302-00159/11. Grup Parlamentari de Junts pel 
Sí. Debat i votació.
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15. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el metro a l’Hospitalet de Llo-
bregat. Tram. 302-00161/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.

16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el model de turisme. Tram. 
302-00157/11. Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Consti-
tuent. Debat i votació.

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de suport a 
les famílies nombroses. Tram. 302-00156/11. Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya. Debat i votació.

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la protecció de la infància i 
l’adolescència. Tram. 302-00160/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la llibertat d’expressió dels 
càrrecs electes i la separació de poders al Regne d’Espanya. Tram. 302-00158/11. 
Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació.
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Punt 1 | Substanciació

Relació de preguntes a respondre oralment en el Ple

SERAN SUBSTANCIADES EL DIA 14 DE JUNY DE 2017, A LES 10.00 H

Preguntes al Govern
1. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les autopistes de 

peatge. Tram. 310-00238/11. Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socia-
lista. Substanciació.

2. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’atenció primària de 
salut. Tram. 310-00239/11. Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialis-
ta. Substanciació.

3. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la creació d’una 
agència de la natura. Tram. 310-00241/11. Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamen-
tari de Catalunya Sí que es Pot. Substanciació.

4. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els recursos pressu-
postaris previstos per a organitzar el referèndum. Tram. 310-00236/11. Alejandro 
Fernández Álvarez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Subs-
tanciació.

5. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’impacte de la cor-
rupció en els fons pressupostaris. Tram. 310-00240/11. Carlos Carrizosa Torres, del 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

6. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les darreres dades 
relatives a la desocupació. Tram. 310-00242/11. Marta Rovira i Vergés, del Grup 
Parlamentari de Junts pel Sí. Substanciació.

7. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’atenció primària i 
comunitària. Tram. 310-00243/11. Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de 
Junts pel Sí. Substanciació.

8. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la creació d’una 
agència del patrimoni natural. Tram. 310-00244/11. Marta Rovira i Vergés, del 
Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Substanciació.

9. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques d’en-
deutament. Tram. 310-00237/11. Mireia Boya e Busquet, del Grup Parlamentari de 
la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. 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. 317-00161/11. Mireia Boya e Busquet, del Grup 
Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Substanciació.

11. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la 
situació política. Tram. 317-00160/11. 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. 317-00162/11. 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. 317-00159/11. Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari 
Socialista. Substanciació.

14. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la 
situació política. Tram. 317-00158/11. 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. 317-00163/11. Jordi Turull i Negre, del 
Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Substanciació.
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Punt 4 | Debat de totalitat i votació de l’esmena a la totalitat

Proposició de llei de modificació urgent del text refós de la 
llei municipal de Catalunya en matèria de protecció de les 
municipalitzacions
202-00060/11

PRESENTACIÓ: GP CUP-CC

Reg. 58947 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

El text de la Proposició de llei ha estat publicat en el BOPC 406, pàgina 16, de 
l’11 de maig de 2017.

ESMENA A LA TOTALITAT

Reg. 61563 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.06.2017

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 61563)

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

de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 113 i següents del Regla-
ment del Parlament, presenta la següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei 
de modificació urgent del text refós de la llei municipal de Catalunya en matèria de 
protecció de les municipalitzacions (tram. 202-00060/11).

Esmena 1
GP del Partit Popular de Catalunya
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 6 de juny de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu GP PPC
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Punt 12 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el llibre i els 
creadors
302-00154/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 61312 i 62452 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 07.06.2017 i 

13.06.2017

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’article 
158 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Inter-
pel·lació al Govern sobre el llibre i els creadors (tram. 300-00170/11).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1a) Programar, en el termini d’un mes, unes jornades sobre l’estat del llibre, on 

es reuneixin els diferents actors del sector del llibre, fent un èmfasi especial en els 
creadors i creadores, és a dir, autors, il·lustradors, traductors.

1b) A més d’analitzar els problemes del sector i proposar-ne solucions, caldrà que 
elaborin un codi de bones pràctiques que obligui a tots els actors.

1c) Trobar la manera de compensar econòmicament de manera adequada crea-
dors i creadores catalans quan són llegits sense ser retribuïts. I també compensar-los 
econòmicament per aquelles activitats en què se’ls demani la col·laboració com a 
professionals: actes públics, jurats de premis, taules rodones, lectures...

2. Presentar, en el termini de 6 mesos, un Projecte de Llei del Llibre que con-
templi tots els sectors implicats: creadors (autors, il·lustradors, traductors), indústria 
editorial (editors, correctors, maquetistes...), llibreries, biblioteques... I que es basi, 
entre d’altres, en els eixos següents: promoció de la lectura, promoció dels creadors 
i creadores, promoció de la indústria del llibre, biblioteques, règim sancionador.

3. Crear, en el termini de 6 mesos, una direcció general del llibre que depengui 
del departament de cultura.

4. Elaborar, en el termini de 6 mesos, l’Estatut del creador basat en les 36 pro-
postes presentades pel CONCA per al sector de la cultura.

5. Pel que fa als centres educatius: 
a) Fomentar entre les famílies la creació de la biblioteca personal de manera que 

cada nen pugui adquirir llibres per llegir durant el curs escolar. Aquesta mesura 
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anirà acompanyada de beques per a l’adquisició de llibres per a aquelles unitats fa-
miliars que es determinin.

b) Desaconsellar la socialització malentesa, que consisteix en pràctiques tal com: 
compra massiva d’un llibre literari per tenir-lo a l’aula perquè el pugui llegir cada 
alumne durant el curs escolar i, després, mantenir-lo a l’aula durant anys per tal que 
el vagin llegint les promocions següents; fotocòpia dels llibres literaris; compra d’un 
únic exemplar que es llegeix amb veu alta un dia a la setmana; lloguer de llibres li-
teraris a través d’empreses que lloguen llibres de segona mà.

c) Elaborar un programa de creació, recuperació i millora de biblioteques escolars, 
amb l’objectiu que puguin oferir un servei públic de dinamització i difusió lectora al 
barri o zona d’influència geogràfica de l’escola, més enllà de l’ús i l’horari habitual 
escolar. Per això caldrà millorar les dotacions de les biblioteques dels centres educa-
tius i exigir transparència als centres en la inversió de les ajudes en llibres literaris.

d) Dotar els centres progressivament de la figura de bibliotecari/ària escolar amb 
la càrrega horària suficient per poder atendre les necessitats d’ús de la biblioteca es-
colar i planificar la dinamització i difusió de la lectura al centre docent.

e) Aconsellar als centres la visita a la biblioteca pública i a la llibreria del barri 
almenys un cop a l’any.

f) Demanar als centres escolars que incorporin en els seus objectius els treballs 
sobre el llibre literari, l’ús de llibres i el gust per la lectura.

h) Fomentar com un valor de l’ideari del centre el respecte a la propietat intel·lec-
tual, individual i col·lectiva.

6. Pel que fa als estudis de magisteri: 
a) Comprovar als exàmens que els aspirants tenen un hàbit lector consolidat.
b) Incorporar la literatura infantil i juvenil com a matèria obligatòria del pla d’es-

tudis almenys durant dos anys. I incorporar-hi formació en Animació a la lectura.
c) Recomanar fer formació en el respecte a la propietat intel·lectual, individual i 

col·lectiva.
7. Pel que fa als estudis de biblioteconomia: 
a) Incorporar al pla d’estudis una especialitat en Biblioteca Escolar i Literatura 

infantil i juvenil 
8. Pel que fa a les famílies
a) Crear un xec-cultura per a llibres per a les famílies amb menys recursos, per 

tal de deixar clar que els llibres no són necessàriament material escolar.
b) Fer campanyes per recomanar a les famílies el regal de llibres, especialment 

al aniversaris del companys i companyes de curs de les seves criatures.
c) Fer campanyes i/o cursos per ensenyar les famílies a llegir amb els seus fills 

i filles.
9. Pel que fa als creadors i creadores
a) Incrementar, a partir dels pressupostos del 2018, la dotació pressupostària dels 

ajuts a la creació.
b) Crear, a partir dels pressupostos del 2018, ajudes (no només econòmiques sinó 

de contactes amb editors estrangers) per tal que les obres dels autors catalans siguin 
traduïdes a d’altres llengües.

10. Pel que fa a l’administració
a) Incrementar el pressupost de la Institució de les Lletres Catalanes per augmen-

tar el nombre de visites del programa «Els autors a les aules» i el programa «Lletres 
en viu».

b) Continuar fomentant programes com el de «Faig sis anys» i promoure la com-
pra de títols d’autor català.

c) Implementar un programa similar a «Faig sis anys» quan en facin 12 i entrin 
a ESO.

d) Establir acords amb la CCMA per tal que hi hagi sempre programes de llibres 
tant a la televisió com a la ràdio públiques, sense oblidar el llibre infantil i juvenil.
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e) Col·laborar només amb els centres educatius, amb editorials i amb llibreries 
que respectin el codi de bones pràctiques.

f) Iniciar un estudi per tal de regular la venda de llibres de segona mà.
g) Establir, tal com indica la normativa europea, que el Departament de Cultu-

ra pagui als creadors i creadores pel préstec bibliotecari una tarifa adequada. Esta-
blir-la i abonar-la també en relació a les biblioteques escolars.

Palau del Parlament, 1 de juny de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta, 

GP CSP

ESMENES PRESENTADES

Reg. 62343, 62424, 62440, 62454, 62483 / Admissió a tràmit: Presidència del 

Parlament, 13.06.2017 

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 62343)

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 el llibre i els creadors (tram. 302-00154/11).

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

1a) Programar, en el termini d’un mes, unes jornades sobre l’estat del llibre, on 
es reuneixin els diferents actors del sector del llibre, fent un èmfasi especial en els 
creadors i creadores, és a dir, autors, il·lustradors, traductors per tal d’analitzar els 
problemes dels diferents sectors relacionats, proposar solucions i elaborar un codi 
de bones pràctiques.

Esmena 2
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió de tot el punt 1b

1b) A més d’analitzar els problemes del sector i proposar-ne solucions, caldrà que 
elaborin un codi de bones pràctiques que obligui a tots els actors.

Esmena 3
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió de tot el punt 1c

1c) Trobar la manera de compensar econòmicament de manera adequada crea-
dors i creadores catalans quan són llegits sense ser retribuïts. I també compensar-los 
econòmicament per aquelles activitats en què se’ls demani la col·laboració com a 
professionals: actes públics, jurats de premis, taules rodones, lectures...

Esmena 4
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió de tot el punt 2

2. Presentar, en el termini de 6 mesos, un Projecte de Llei del Llibre que con-
templi tots els sectors implicats: creadors (autors, il·lustradors, traductors), indústria 
editorial (editors, correctors, maquetistes...), llibreries, biblioteques... I que es basi, 
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entre d’altres, en els eixos següents: promoció de la lectura, promoció dels creadors 
i creadores, promoció de la indústria del llibre, biblioteques, règim sancionador.

Esmena 5
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió de tot el punt 3

3. Crear, en el termini de 6 mesos, una direcció general del llibre que depengui 
del departament de cultura.

Esmena 6
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió de tot el punt 5b

b) Desaconsellar la socialització malentesa, que consisteix en pràctiques tal com: 
compra massiva d’un llibre literari per tenir-lo a l’aula perquè el pugui llegir cada 
alumne durant el curs escolar i, després, mantenir-lo a l’aula durant anys per tal que 
el vagin llegint les promocions següents; fotocòpia dels llibres literaris; compra d’un 
únic exemplar que es llegeix amb veu alta un dia a la setmana; lloguer de llibres li-
teraris a través d’empreses que lloguen llibres de segona mà.

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

c) Elaborar un programa de creació, recuperació i millora de biblioteques es-
colars, amb l’objectiu que puguin oferir un servei públic de dinamització i difusió 
lectora al barri o zona d’influència geogràfica de l’escola, més enllà de l’ús i l’horari 
habitual escolar perquè tinguin un paper fonamental dins els centres escolars, en col·
laboració amb les xarxes de biblioteques municipals per tal d’evitar duplicar costos, 
serveis, infraestructures i crear sinèrgies, per això caldrà millorar les dotacions de 
les biblioteques dels centres educatius i exigir transparència als centres en la inver-
sió de les ajudes en llibres literaris.

Esmena 8
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació del punt 5d

d) Dotar els centres progressivament amb un calendari de desplegament de la 
mesura de 2 anys de la figura de bibliotecari/ària escolar amb personal amb la for·
mació adient, unes condicions laborals que no siguin precàries i amb la càrrega ho-
rària suficient per poder atendre les necessitats d’ús de la biblioteca escolar i plani-
ficar la dinamització i difusió de la lectura al centre docent.

Esmena 9
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició al punt 5e

e) Aconsellar als centres que cada classe visités la visita a la biblioteca pública 
i a la llibreria del barri almenys un cop a l’any i dotar a la biblioteca pública dels 
recursos suficients per realitzar programació de visites per a públic infantil i juvenil.

Esmena 10
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició al punt 5g

g) Abonar des del Govern de la Generalitat les còpies i altres usos que es facin 
de material protegit als centres escolars mentre el Govern de l’Estat no estengui a 
tots els nivells d’ensenyament reglat no universitari la llicència legal remunerada per 
còpies tal com es recull per a les universitats a l’article 32.4 de la LPI.
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g) Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a impulsar l’accés OBERT 
i les llicències copy left i deixar de recolzar implícitament les entitats gestores de 
drets.

Esmena 11
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió de tot el punt 6a

a) Comprovar als exàmens que els aspirants tenen un hàbit lector consolidat.

Esmena 12
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació del punt 7

7. Pel que fa als estudis de biblioteconomia del Grau d’Informació i Documen·
tació: 

Esmena 13
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió de tot el punt 7a

a) Incorporar al pla d’estudis una especialitat en Biblioteca Escolar i Literatura 
infantil i juvenil.

Esmena 14
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició al punt 10a

a) Incrementar el pressupost de la Institució de les Lletres Catalanes per augmen-
tar el nombre de visites del programa «Els autors a les aules» i el programa «Lletres 
en viu», establint criteris i mesures de control clares i transparents per afavorir sem·
pre la diversitat de creadors.

Esmena 15
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició al punt 10b

b) Continuar fomentant programes com el de «Faig sis anys» i promoure la compra 
de títols d’autor català i occità, així com de llibres traduïts en aquestes dues llengües.

Esmena 16
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió al punt 10e

e) Col·laborar només amb els centres educatius, amb editorials i amb llibreries 
que respectin el codi de bones pràctiques.

Esmena 17
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió de tot el punt 10f

f) Iniciar un estudi per tal de regular la venda de llibres de segona mà.

Esmena 18
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió de tot el punt 10g

g) Establir, tal com indica la normativa europea, que el Departament de Cultu-
ra pagui als creadors i creadores pel préstec bibliotecari una tarifa adequada. Esta-
blir-la i abonar-la també en relació a les biblioteques escolars.
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Esmena 19
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou punt 11

11. Incrementar, a partir dels pressupostos del 2018, la dotació pressupostària 
dels ajuts a les biblioteques.

Esmena 20
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou punt 12

12. Instar al Govern de la Generalitat a elaborar un estudi sobre la implanta·
ció d’una renda garantida a la creació i d’un contracte intermitent creatiu per tal 
d’adoptar mesures universals, que facin arribar recursos a tots els creadors i no no·
més als més coneguts, i no individualitzades en el sector de la creació.

Esmena 21
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou punt 13

13. Instar al Govern de la Generalitat a modificar la imatgeria de la campanya 
«Difon #llibrèfils» per estar carregada d’estereotips de gènere i altament ofensius 
sobre la professió dels bibliotecaris i bibliotecàries.

Palau del Parlament, 12 de juny de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta GP CUP-CC

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 62424)

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

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre el llibre i els creadors (tram. 302-00154/11).

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

1.c. Fomentar el respecte als drets a la propietat intel·lectual i vetllar per seu 
adequat compliment.

Esmena 2
GP de Ciutadans
De modificació dels punts 6 i 7 i refosa en un nou punt, que resta redacta de la 
següent manera

6. Pel que fa als estudis de magisteri: 
a) Comprovar als exàmens que els aspirants tenen un hàbit lector consolidat.
b) Recomanar la introducció de matèries relacionades amb la literatura infantil 

i juvenil, l’animació a la lectura i el respecte a la propietat intel·lectual.

Esmena 3
GP de Ciutadans
De modificació del punt 8, que resta redactat de la següent manera

8. Pel que fa a les famílies
a) Crear un xec·cultura per a llibres per a les famílies amb menys recursos, per 

tal de deixar clar que els llibres no són necessàriament material escolar.
b) Fer una campanya específica de foment de la lectura destinada als infants.
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Esmena 4
GP de Ciutadans
De supressió al punt 10.b

10. Pel que fa a l’administració
a) Incrementar el pressupost de la Institució de les Lletres Catalanes per augmentar 

el nombre de visites del programa «Els autors a les aules» i el programa «Lletres en viu».
b) Continuar fomentant programes com el de «Faig sis anys» i promoure la com-

pra de títols d’autor català.

Palau del Parlament, 13 de juny de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Sonia Sierra Infante, diputada, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 62440)

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 el llibre i els creadors (tram. 302-00154/11).

Esmena 1
GP Socialista
D’addició al punt 2 

2. Presentar, en el termini de 6 mesos, un Projecte de Llei del Llibre i de Ra·
cionalització de la Xarxa de biblioteques Públiques de Catalunya, que contempli 
tots els sectors implicats: creadors (autors, il·lustradors, traductors), indústria edi-
torial (editors, correctors, maquetistes...), llibreries, biblioteques... I que es basi, 
entre d’altres, en els eixos següents: promoció de la lectura, promoció dels crea-
dors i creadores, promoció de la indústria del llibre, biblioteques, règim sancio-
nador.

Esmena 2
GP Socialista
De modificació al punt 4

4. Elaborar, en el termini de 6 mesos i en el marc de les competències estatutà·
ries que no comporten modificació de la normativa estatal, l’Estatut de l’artista i del 
creador, basat en les «36 propostes per a la millora de la condició professional en el 
món de la cultura», elaborat pel CoNCA.

Palau del Parlament, 12 de juny de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Rafel Bruguera Batalla, diputat, GP SOC

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 62454)

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

amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el llibre i els cre-
adors (tram. 302-00154/11).
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Esmena 1
GP de Junts pel Sí
De modificació

1a) Programar, en el termini de tres mesos, unes jornades sobre l’estat del llibre, 
on es reuneixin els diferents actors del sector del llibre, fent un èmfasi especial en 
els creadors i creadores, és a dir, autors, il·lustradors, traductors.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí
De modificació

1b) A més d’analitzar els problemes del sector i proposar-ne solucions, caldrà 
que en aquestes jornades es debati l’elaboració d’un codi de bones pràctiques que 
obligui a tots els actors.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí
D’addició

1c) Trobar la manera, en aquestes jornades de debat, de compensar econòmica-
ment de manera adequada creadors i creadores catalans quan són llegits sense ser 
retribuïts. I també compensar-los econòmicament per aquelles activitats en què se’ls 
demani la col·laboració com a professionals: actes públics, jurats de premis, taules 
rodones, lectures...

Esmena 4
GP de Junts pel Sí
D’addició

2. Presentar, en el termini de 6 mesos, un estudi sobre la possibilitat d’elaborar 
un Projecte de Llei del Llibre que contempli tots els sectors implicats: creadors (au-
tors, il·lustradors, traductors), indústria editorial (editors, correctors, maquetistes...), 
llibreries, biblioteques... I que es basi, entre d’altres, en els eixos següents: promoció 
de la lectura, promoció dels creadors i creadores, promoció de la indústria del llibre, 
biblioteques, règim sancionador.

Esmena 5
GP de Junts pel Sí
De modificació i addició

4. Crear un grup de treball al Parlament de Catalunya que elabori, en el termini 
de 6 mesos, una proposta d’Estatut del creador basada en les 36 propostes presen-
tades pel CONCA per al sector de la cultura.

Esmena 6
GP de Junts pel Sí
De supressió

5. a) Fomentar entre les famílies la creació de la biblioteca personal de manera 
que cada nen pugui adquirir llibres per llegir durant el curs escolar. Aquesta mesu-
ra anirà acompanyada de beques per a l’adquisició de llibres per a aquelles unitats 
familiars que es determinin.

Esmena 7
GP de Junts pel Sí
De modificació

5. b) Recomanar que els centres educatius fomentin la cultura de l’adquisició 
personal per part dels alumnes de les obres literàries que es llegeixen a l’escola.
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Esmena 8
GP de Junts pel Sí
De modificació i supressió

5. c) Continuar impulsant la biblioteca de l’escola amb l’objectiu que puguin 
oferir un servei públic de dinamització i difusió lectora al barri o zona d’influència 
geogràfica de l’escola, més enllà de l’ús i l’horari habitual escolar. Per això caldrà 
millorar les dotacions de les biblioteques dels centres educatius i exigir transparèn-
cia als centres en la inversió de les ajudes en llibres literaris.

Esmena 9
GP de Junts pel Sí
De modificació

5. d) El Parlament de Catalunya valora positivament l’actualització i millora·
ment del Programa de Biblioteques escolars i particularment la creació d’un perfil 
docent de lectura i biblioteca escolar, amb la missió de consolidar l’enfocament di·
dàctic de la lectura com a eix transversal del currículum en el centre educatiu i co·
ordinar l’ús de la biblioteca, d’acord amb el projecte educatiu de centre.

Esmena 10
GP de Junts pel Sí
De modificació

5. f) Continuar els treballs als centres educatius per fomentar el gust per la lectura.

Esmena 11
GP de Junts pel Sí
De supressió del punt 6

Esmena 12
GP de Junts pel Sí
De modificació

7. a) Recomanar que en el Grau d’Informació i Documentació impartit per la 
Universitat de Barcelona on ja existeixen sengles assignatures optatives de Biblio·
teques escolars i Hàbits Lectors i Promoció de la Lectura, es pugui considerar que 
passin a formar part del Currículum obligatori.

Esmena 13
GP de Junts pel Sí
De supressió

7. b) Incorporar al pla d’estudis Formació en animació a la lectura.

Esmena 14
GP de Junts pel Sí
De modificació

8. a) Estudiar la creació d’un xec-cultura per a llibres per a les famílies amb menys 
recursos, per tal de deixar clar que els llibres no són necessàriament material escolar.

Esmena 15
GP de Junts pel Sí
D’addició

8. b) Estudiar la possibilitat de fer campanyes per recomanar a les famílies el 
regal de llibres, especialment al aniversaris del companys i companyes de curs de 
les seves criatures.
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Esmena 16
GP de Junts pel Sí
D’addició

8. c) Estudiar la possibilitat de fer campanyes i/o cursos per ensenyar les famílies 
a llegir amb els seus fills i filles.

Esmena 17
GP de Junts pel Sí
D’addició

10. a) Augmentar el suport als programes de Foment de la Lectura previstos pel 
Departament de Cultura com «Els autors a les aules» i el programa «Lletres en viu».

Esmena 18
GP de Junts pel Sí
De modificació

10. c) Implementar un programa similar a «Faig sis anys» durant l’etapa dels 
alumnes a ESO.

Esmena 19
GP de Junts pel Sí
De modificació

10. d) Continuar treballant en la línia de difusió i promoció de la cultura i la difu·
sió dels valors culturals i, al mateix temps, assegurar la presència de continguts litera·
ris i de llibres de forma rellevant en el conjunt de la graella dels mitjans de la CCMA.

Esmena 20
GP de Junts pel Sí
De modificació i addició

g) Garantir, tal com indica la normativa europea, el pagament als creadors i cre-
adores pel préstec bibliotecari amb una tarifa adequada. Garantir el seu establiment 
i abonament també en relació a les biblioteques escolars.

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

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 62483)

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

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 
158 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subse-
güent a la interpel·lació al Govern sobre el llibre i els creadors (tram. 302-00154/11).

Esmena 1
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de la lletra 1.a

1a) Programar, en el termini de sis mesos, unes jornades sobre l’estat del llibre, 
on es reuneixin els diferents actors del sector del llibre, fent un èmfasi especial en 
els creadors i creadores, és a dir, autors, il·lustradors, traductors.
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Esmena 2
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de l’apartat 1.b

1b) Fomentar amb la col·laboració del sector l’elaboració d’un codi de bones 
pràctiques que obligui a tots els actors.

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

2. Presentar, en el termini d’un any, un Projecte de Llei del Llibre [...].

Palau del Parlament, 13 de juny de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu; Juan Milián Querol, diputat, GP PPC   
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Punt 13 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’estratègia per 
a impulsar l’economia verda
302-00155/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 61313 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 07.06.2017

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

Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern so-
bre l’estratègia per a impulsar l’economia verda (tram. 300-00172/11).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Presentar en el termini de tres mesos un pla estratègic global d’economia ver-

da horitzó 2030, que emmarqui vectors ambientals, industrials i energètics i que in-
tegri objectius quantitatius, assigni responsabilitats i estableixi quins són els mitjans 
per assolir-los. En aquest Pla el Govern s’haurà de comprometre a liderar un esforç 
conjunt amb el sector privat i la resta d’administracions catalanes.

2. Presentar en el termini de tres mesos un pla de mesures d’eficiència energè-
tica que inclogui els sectors de la generació, del transport i la distribució d’energia, 
la indústria, els transports, l’administració pública i els edificis, per tal d’assegurar 
els objectius marcats per l’UE per a l’any 2020, i la transposició en el marc de les 
competències que fixa l’Estatut de Catalunya de la Directiva relativa a eficiència 
energètica.

3. Impulsar en seu parlamentària i en el termini de tres mesos un acord sobre les 
bases del Pacte Nacional per a la Transició Energètica de Catalunya.

4. Crear un fons econòmic que gestioni tots els recursos financers a disposició 
de la Generalitat de Catalunya per l’impuls de la transició cap a la economia verda.

5. Estudiar en el si de l’Institut Català de Finances una línia de crèdit específic 
per a actuacions relacionades amb l’economia verda.

6. Aprovar en el termini d’un any un avantprojecte de Llei d’impostos ambien-
tals a Catalunya.

Palau del Parlament, 1 de juny de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, diputat, GP SOC

ESMENES PRESENTADES

Reg. 62344, 62444, 62450, 62479 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 

13.06.2017

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 62344)

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 l’estratègia per a impulsar l’economia verda (tram. 
302-00155/11).
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Esmena 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició al punt 1 

1. Presentar en el termini de tres mesos un pla estratègic global d’economia ver-
da horitzó 2030 i un calendari d’execució de les mesures, que emmarqui inclogui en 
l’anàlisi els vectors ambientals, industrials i energètics i que integri objectius quan-
titatius i vinculants, assigni responsabilitats i estableixi quins són els mitjans per as-
solir-los. En aquest Pla, el Govern s’haurà de comprometré s a liderar un esforç con-
junt amb definir un marc de polítiques econòmiques necessàries per tal que el sector 
privat i la resta d’administracions catalanes compleixin amb els objectius establerts 
per l’impuls de l’economia verda i circular.

Esmena 2
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació al punt 2

2. Presentar en el termini de tres mesos un pla de mesures d’eficiència energètica 
i un calendari d’execució d’aquestes mesures que inclogui els sectors de la genera-
ció, del transport i la distribució d’energia, la indústria, els transports, l’administra-
ció pública i els edificis, per tal d’assegurar els objectius marcats per l’UE per a l’any 
2020, i la transposició en el marc de les competències que fixa l’Estatut de Catalu-
nya de la Directiva relativa a eficiència energètica.

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

3. Impulsar en seu parlamentària i en el termini de tres mesos un acord sobre les 
bases del Pacte Nacional per a la Transició Energètica de Catalunya que inclogui el 
tancament de les centrals nuclears l’any 2025.

Esmena 4
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió del tot el punt 4

4. Crear un fons econòmic que gestioni tots els recursos financers a disposició 
de la Generalitat de Catalunya per l’impuls de la transició cap a la economia verda.

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

5. Proposar Estudiar en el si de l’Institut Català de Finances una línia de crèdit 
específic sense tipus d’interès orientada a cooperatives i petites i mitjanes empreses 
compromeses amb un model econòmic de proximitat, respectuós amb el territori i 
amb la reducció de les externalitats negatives, per a actuacions relacionades amb per 
tal d’adaptar les seves activitats als objectius establerts en el pla estratègic global 
d’economia verda.

Esmena 6
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió de tot el punt 6 

6. Aprovar en el termini d’un any un avantprojecte de Llei d’impostos ambien-
tals a Catalunya.

Palau del Parlament, 12 de juny de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta GP CUP-CC
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GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 62444)

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 l’estratègia per a impulsar l’econo-
mia verda (tram. 302-00155/11).

Esmena 1
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a l’inici del text

El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat de desenvolupar una econo·
mia competitiva com a millor eina per a generar ocupació i prosperitat econòmica 
i que cal fer·ho tot respectant els compromisos adquirits en el marc d’estratègies i 
objectius climàtics de la Unió Europea.

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

1. Treballar en coordinació amb el Govern d’Espanya i en línia a la propera llei 
estatal de Transició Energètica i Canvi Climàtic un pla estratègic global d’economia 
verda horitzó 2030, que emmarqui vectors ambientals, industrials i energètics i que 
integri objectius quantitatius, assigni responsabilitats i estableixi quins són els mit-
jans per assolir-los. En aquest Pla el Govern s’haurà de comprometre a liderar un 
esforç conjunt amb el sector privat i la resta d’administracions catalanes.

Esmena 3
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació i addició del punt 3

3. Impulsar en seu parlamentària, en coordinació amb el Govern d’Espanya i en 
línia a la propera llei estatal de Transició Energètica i Canvi Climàtic, un acord so-
bre les bases del Pacte Nacional per a la Transició Energètica de Catalunya, excloent 
l’eix 7 d’exercici «de les competències plenes en el marc de la UE».

Palau del Parlament, 9 de juny de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu; María José García Cuevas, diputada, 

GP PPC

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 62450)

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

lamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 del 
Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre l’estratègia per a impulsar l’economia verda (tram. 
302-00155/11).

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

1. Presentar en el termini de tres mesos un pla estratègic global d’economia ver-
da horitzó 2030, amb indicacions 2020, que emmarqui vectors ambientals, indus-
trials i energètics i que integri objectius quantitatius, assigni responsabilitats i es-
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tableixi quins són els mitjans per assolir-los i els indicadors per avaluar·ne el grau 
d’assoliment. En aquest Pla el Govern s’haurà de comprometre a liderar un esforç 
conjunt amb el sector privat i la resta d’administracions catalanes.

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

2. Presentar en el termini de tres mesos un pla de mesures d’eficiència energètica 
que inclogui: 

a) els sectors de la generació avançant regulació i potenciació de l’autoconsum 
fotovoltaic i posant l’accent en els sistemes d’emmagatzematge,

b) del transport i la distribució d’energia realitzant les auditories energètiques i 
facilitant les xarxes tancades, 

c) la indústria mitjançant Plans de recuperació del teixit industrial que posin 
l’accent en els equipaments i serveis centrats en autoconsum, gestió de la demanda 
i sistemes d’emmagatzematge, entre d’altres, 

d) els transports i sector de la mobilitat mitjançant els plans d’electrificació pro·
gressiva i foment del transport públic,

e) l’administració pública, mitjançant els canvis normatius necessaris per modi·
ficar les barreres administratives i la manca d’informació estructurada i de finan·
çament, 

f) els edificis, desenvolupant mitjançant un Pla Específic de Rehabilitació ener·
gètica d’edificis les actuacions per aconseguir progressivament edificis de consum 
quasi nul.

Aquestes i d’altres mesures són necessàries per tal d’assegurar els objectius mar·
cats per l’UE per a l’any 2020, i la transposició en el marc de les competències que 
fixa l’Estatut de Catalunya de la Directiva relativa a eficiència energètica.

Esmena 3
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un nou paràgraf a l’apartat 3 que anomenarem lletra b. L’actual 
paràgraf passarà a ser lletra a

3. a) Impulsar en seu parlamentària i en el termini de tres mesos un acord sobre 
les bases del Pacte Nacional per a la Transició Energètica de Catalunya.

b) Presentar la Llei de bases de la transició energètica de Catalunya paral·lela·
ment al Pacte Nacional per la Transició Energètica i en consonància amb la futura 
llei de canvi climàtic i l’adequació de l’Institut Català d’Energia (ICAEN) a aquesta.

Esmena 4
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició a l’apartat 5

5. Estudiar en el si de l’Institut Català de Finances una línia de crèdit específic 
per a actuacions relacionades amb l’economia verda i concretament per a l’aplica·
ció de mesures d’eficiència energètica que no tenen facilitats de finançament privat.

Esmena 5
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un nou apartat 5 bis

5 bis. Obrir línies de finançament que fomentin l’ecodisseny i l’ecoinnovació amb 
l’objectiu de minimitzar el consum de recursos i matèries primeres i facilitar la re·
paració i la reutilització dels productes durant i al final del seu cicle de vida útil.

Palau del Parlament, 13 de juny de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Hortènsia Grau Juan, diputada, GP CSP
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 62479)

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’estratègia per a 
impulsar l’economia verda (tram. 302-00155/11).

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

1. Incloure en l’Agenda 2030 per al Desenvolupament sostenible, en el Pacte Na·
cional per a la Indústria i en el Pacte Nacional per a la Transició Energètica aquells 
vectors ambientals, industrials i energètics necessaris per assolir el full de ruta en el 
camp de l’economia verda, al mateix temps que integrin els objectius quantitatius, 
assignin responsabilitats i estableixin quins són els mitjans per assolir·los amb la 
participació del sector privat i la resta d’administracions catalanes.

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

Presentar Actualitzar en el termini de tres mesos un els diferents plans de me-
sures d’eficiència energètica que inclogui els sectors de la generació, del transport 
i la distribució d’energia, que inclouen diferents sectors econòmics la indústria, els 
transports, l’administració pública i els edificis, per tal d’assegurar els objectius 
marcats per l’UE per a l’any 2020, i la transposició en el marc de les competències 
que fixa l’Estatut de Catalunya de la Directiva relativa a eficiència energètica.

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

3. Instar el Parlament de Catalunya, a través de la Comissió d’Empresa i Co·
neixement a inicial els debats per a arribar a impulsar en seu parlamentària i en el 
termini de tres mesos un acord sobre les bases del Pacte Nacional per a la Transició 
Energètica de Catalunya.

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

5. Estudiar en el si de Impulsar el finançament en l’àmbit de l’economia verda, 
a través de les línies de què ja disposa l’lnstitut Català de Finances a aquest efecte. 
una línia de crèdit específic pera actuacions relacionades amb l’economia verda.

Esmena 5
GP de Junts pel Sí
De modificació dels punts 4 i 6 (es fusionen en un únic punt)

Aprofundir en la fiscalitat ambiental, per tal de corregir les externalitats negati·
ves mediambientals i vincular·ho als fons ambientals corresponents

Palau del Parlament, 13 de juny de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS  
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Punt 14 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la planificació i 
la gestió de l’aeroport de Barcelona - el Prat
302-00159/11

PRESENTACIÓ: GP JS

Reg. 61554 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 07.06.2017

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

amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta la següent 
moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la planificació i la gestió de 
l’aeroport de Barcelona - el Prat (tram. 300-00176/11).

Moció
El Parlament de Catalunya de Catalunya insta el Govern a: 
1. Reprovar l’absoluta manca de previsió, de maquinaria i recursos humans, per part 

de la Delegació del Govern Espanyol a Catalunya a l’aeroport de El Prat per a acom-
plir les noves normatives de control de passaports als aeroports en territori Sheguen. 
Denunciem, que tot i saber-se des de fa temps, i tot i estar advertits pel Consell de 
Rutes, no hi va haver ni tan sols els recursos mínims per a afrontar les noves ne-
cessitats. Aquest fet va comportar que des del 7 d’abril nombrosos dies i en moltes 
ocasions es generessin cues de fins a 3 hores, que van provocar situacions d’angoi-
xa innecessària a milers de passatgers de l’aeroport de El Prat i que molts usuaris 
perdessin vols. Aquesta negligència ha donat una imatge molt negativa d’una de les 
infraestructures fonamentals de Catalunya.

2. Exigir a la delegació del Govern de l’Estat a Catalunya, que garanteixi els re-
cursos necessaris, per tal que el temps per passar el control de passaports estigui 
dins els estàndards establerts (20 min d’entrada i 30 minuts de sortida). Especial-
ment sabent que durant els mesos d’estiu hi ha un gran increment de vols i usuaris 
a l’aeroport de El Prat

3. Convocar un taula específica pel traspàs immediat de l’aeroport de El Prat a 
la Generalitat de Catalunya que tingui per objectiu executar els incomptables acords 
aprovats per aquest Parlament demanant l’immediat traspàs d’aquesta infraestruc-
tura. En aquesta taula s’ha d’acordar de traspàs de tots els llocs de treball i els tre-
balladors i treballadores avui dependents d’Aena i de l’Estat a El Prat, la subrogació 
de la Generalitat en les diverses concessions i contractes que tingui Aena i l’Estat 
espanyol, l’immediat de traspàs de les partides pressupostaries d’Aena i de l’estat per 
al seu manteniment i els recursos d’inversió previstos en plans directors i estratègics 
de l’aeroport de El Prat.

4.
a. Denunciar la greu discriminació que comporta l’acord signat entre l’Estat Es-

panyol i l’Estat de la Federació de Rússia, els dies 25 i 26 de febrer del 2016, pel 
qual només es deixen volar sobre l’espai aeri transsiberià, aquells vols procedents 
de l’aeroport de Madrid-Barajas si provenen de l’estat Espanyol. Ja que aquest acord 
suposa una greu discriminació de tots els aeroports dins el territori de l’actual estat 
espanyol.

b. Exigir davant l’Estat Espanyol, la immediata anul·lació d’aquest acord entre 
l’estat Espanyol i Rússia, per tal que tots els aeroports de l’actual territori de l’estat 
puguin gaudir de les mateixes oportunitats.

Palau del Parlament, 6 de juny de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 62419, 62426, 62439, 62456 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 

13.06.2017

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 62419)

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 la planificació i la gestió de l’aeroport de Barcelo-
na - el Prat (tram. 302-00159/11).

Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un nou punt 4 bis

Ampliar el camp d’actuació del Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries de 
Barcelona, per tal d’incidir en tot allò que pugui incrementar l’interès de les compa·
nyies aèries per volar a Barcelona, fomentant especialment les connexions dels vols 
de llarga distància amb les destinacions europees i africanes.

Esmena 2
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un nou punt 4 ter

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a participar en els 
treballs que desenvolupa el Grupo Técnico de Trabajo sobre el Ruido de l’Aeroport 
de Barcelona·El Prat (GTTR) al qual va deixar d’assistir fa 3 anys i que està ela·
borant la Fase III del Mapa Estratégico de Ruido del Aeropuerto del Barcelona·El 
Prat.

Esmena 3
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un nou punt 4 quater 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a participar i im·
plicar·se activament en la Comissió de Seguiment Ambiental de l’Aeroport de Bar·
celona·El Prat.

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a presentar en el 
termini de 3 mesos un Informe d’Avaluació sobre el compliment i el nivell d’imple·
mentació: 

a) De les mesures contingudes al Pla de millora de mobilitat de persones i mer·
caderies per accedir a l’Aeroport de Barcelona·El Prat 

b) De les actuacions per l’ambientalització dels vehicles i equips de suport en ter·
ra que operen a l’Aeroport de Barcelona · el Prat.

c) De les mesures i nivell d’implementació del Pla de millora operativa en terra.

Palau del Parlament, 13 de juny de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Hortènsia Grau Juan, diputada, GP CSP
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GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 62426)

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Sergi Saladié Gil, diputat del Grup Parla-

mentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que 
estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes 
a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la planificació i la gestió de 
l’aeroport de Barcelona - el Prat (tram. 302-00159/11).

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

2. Mentre no s’assoleixi el traspàs, exigir a la delegació del Govern de l’Estat a 
Catalunya, que garanteixi els recursos necessaris, per tal que el temps per passar el 
control de passaports estigui dins els estàndards establerts (20 min d’entrada i 30 
minuts de sortida). Especialment sabent que durant els mesos d’estiu hi ha un gran 
increment de vols i usuaris a l’aeroport de El Prat.

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

b. Mentre no s’assoleixi el traspàs, exigir davant a l’Estat Espanyol, la immediata 
anul·lació que anul·li immediatament d’aquest acord entre l’estat Espanyol i Rússia, 
per tal que tots els aeroports catalans de l’actual territori de l’estat puguin gaudir de 
les mateixes oportunitats.

Palau del Parlament, 13 de juny de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Sergi Saladié Gil, diputat, GP CUP-CC

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 62439)

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 planificació i la gestió de l’aeroport de Barcelona - el Prat (tram. 
302-00159/11).

Esmena 1
GP Socialista
De modificació del punt 3

3. Reclamar i negociar amb el Govern de l’Estat a establir un nou model de 
gestió de l’aeroport de Barcelona · El Prat basat en els principis següents: la par·
ticipació determinant del govern català, i si s’escau, de les administracions locals i 
sectors econòmics en la presa de decisions estratègiques de l’aeroport de Barcelo·
na · El Prat.

Palau del Parlament, 12 de juny de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, diputat, GP SOC
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GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 62456)

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-
lació al Govern sobre la planificació i la gestió de l’aeroport de Barcelona - el Prat 
(tram. 302-00159/11).

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

1. Analizar en el marco del Comité de Coordinación Aeroportuaria de Cataluña, 
que tiene como principal función ‘velar por la adecuada calidad de los servicios 
aeroportuarios y la actividad de los aeropuertos’y del que forman parte Ministerio 
de Fomento, Generalitat de Cataluña, corporaciones locales, y otras organizaci·
ones económicas y sociales, las causas por las que en el aeropuerto de El Prat se 
produjeron colas excesivas con la entrada en vigor la nueva normativa europea a 
los controles de fronteras de la Unión Europea. Deberán analizarse entre otros si 
los recursos materiales eran adecuados, si los recursos humanos tanto de seguridad 
como de información se dimensionaron correctamente, si la formación recibida por 
los trabajadores era adecuada y suficiente y si se había informado convenientemente 
a los viajeros de la nueva situación.

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

2. Estudiar, en el marco del Comité de Coordinación Aeroportuaria de Cataluña 
y en coordinación con el Ministerio de Interior, las medidas a llevar a cabo para ga·
rantizar tiempos de espera aceptables dentro de los estándares europeos, y estable·
cer protocolos de actuación ante futuros cambios normativos, en especial de aque·
llos relativos a la seguridad, que permitan una adecuación coordinada de recursos 
con la suficiente antelación que evite en la medida de lo posible la generación de 
inconvenientes a los viajeros.

Esmena 3
GP de Ciutadans
De modificació del punt 4, que resta redactat de la següent manera

4. Continuar trabajando en el marco del Comité de Desarrollo de Rutas Aéreas 
de Barcelona (CDRA) en la promoción de nuevos en enlaces directos entre El Prat y 
las ciudades con las que tiene mayor tráfico indirecto, colaborando con el Gobierno 
de España en el establecimiento o la modificación de aquellos convenios de trans·
porte aéreo que sea necesario formalizar con terceros países para poder llevarlas 
a cabo.

Palau del Parlament, 13 de juny de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Marina Bravo Sobrino, diputada, GP Cs    
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Punt 15 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el metro a 
l’Hospitalet de Llobregat
302-00161/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 61562 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 07.06.2017

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 el metro a l’Hospitalet de Llobregat (tram. 300-00174/11).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a
1. Presentar en el plazo de un mes el calendario detallado de puesta en servicio 

de las estaciones Provençana e Ildefons Cerdà de la Línea 10 de metro a su paso por 
L’Hospitalet de Llobregat.

2. Hacer público el mecanismo de financiación de la ejecución de las obras de las 
paradas Provençana e Ildefons Cerdà en el plazo anunciado, mediante los Departa-
ments de Territori i Sostenibilitat i de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda.

3. Analizar la posibilidad de adelantar la entrada en funcionamiento de las es-
taciones de Provençana e Ildefons Cerdà a 2018. Para ello, presentar en el plazo de 
tres meses desde la aprobación de la presente moción un análisis del camino crítico 
de las obras pendientes para su puesta en servicio. En el informe resultado del análi-
sis deberá detallarse claramente si existen limitaciones técnicas, administrativas o 
cualquier otro motivo extra-presupuestario que impida su puesta en servicio antes 
del fin del próximo año.

4. Incluir en el ejercicio presupuestario de 2018 una partida suficiente para que las 
obras de la Línea 10 de metro en L’Hospitalet de Llobregat puedan llevarse a cabo sin 
que en ningún caso los motivos presupuestarios resulten limitantes para su ejecución.

5. Convocar una cumbre con representantes del Govern de la Generalitat, de los 
Grupos Parlamentarios y Municipales, de las Administraciones Locales, de la Ad-
ministración Central, de Asociaciones Vecinales y Entidades Sectoriales en la que 
se presente un plan de trabajo y un calendario para impulsar la finalización de la 
Línea 9/10, así como la creación de una Comisión de Seguimiento a tal efecto, for-
mada por representantes de todas estas instancias.

6. Presentar en el plazo de un mes el calendario detallado de la puesta en servicio 
del resto de las estaciones de la Línea 10 Sur de metro con las que se podrá conectar 
directamente desde L’Hospitalet de Llobregat, y en particular de las estaciones de 
Foneria i Foc Cisell en la Zona Franca de Barcelona.

7. Presentar en el plazo de tres meses un calendario de puesta en servicio de las 
estaciones del tramo central de la Línea 9/10, fundamental para la movilidad en la 
Región Metropolitana de Barcelona, y cuyas obras según el Plan Director de Infra-
estructuras 2011-2020 (Actuación X08. Metro L9/L10. Zona Universitària - La Sa-
grera) deberían estar finalizadas en 2020. El calendario deberá contemplar la puesta 
en servicio por fases y deberá acompañarse de la valoración de la asignación presu-
puestaria anual que será necesaria para ejecutarlo hasta su finalización.

8. Revisar y renegociar las condiciones de los contratos tanto de la propia Línea 
9/10 como de otras actuaciones ya ejecutadas, pero aún con pagos pendientes (Ciu-
dad de la Justicia, peajes a la sombra...) con el fin de liberar presupuesto en los 
próximos ejercicios, pues el pago de financiaciones estructuradas pasadas supone 
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una gran limitación de la capacidad inversora de la Generalitat de Cataluña (en 2017 
asciende a 1.031,9 M€).

9. Establecer una línea de diálogo con el Gobierno de España centrada especí-
ficamente en avanzar conjuntamente en la búsqueda de soluciones para la financia-
ción de las obras pendientes de la Línea 9/10 de metro que incluya, entre otras, la 
propuesta de formalización de convenios de colaboración para la financiación o 
la solicitud de respaldo en posibles peticiones de crédito al Banco Europeo de In-
versiones.

10. Aumentar la transparencia y la información a los ciudadanos en relación a la 
financiación y ejecución de obras de la Línea 9/10, tanto completando la informa-
ción disponible vía web (que en la actualidad es escasa y poco actualizada) como 
presencialmente en los municipios afectados.

11. Presentar en el plazo máximo de tres meses desde la aprobación de la pre-
sente moción un informe del Departament de Territori i Sostenibilitat en el que se 
indiquen claramente: 

a. Los conceptos que han motivado los sobrecostes en las obras ejecutadas y por 
ejecutar, enumerándolos cronológicamente según se han producido y detallando es-
pecíficamente el importe correspondiente a cada uno de ellos hasta llegar a la cifra 
próxima a los 4.000 millones de desvío respecto al presupuesto inicial.

b. Los contratos asociados a las obras en los que se han utilizado fórmulas de fi-
nanciación diferida, especificando el detalle de las actuaciones ejecutadas mediante 
estos contratos, el importe correspondiente a las obras ejecutadas a través de ellos, 
los plazos de finalización de los mismos y los costes financieros asociados.

12. Dar cumplimiento sin más demora al punto 5 de la Moción 67/XI del Parla-
ment de Catalunya, de 20 de octubre de 2016, sobre las infraestructuras ferro viarias, 
que insta al Govern de la Generalitat a priorizar las actuaciones planificadas en in-
fraestructuras ferroviarias y presentar un plan de inversión para los próximos cinco 
años.

13. Establecer para la Línea 9/10 del metro un protocolo de buenas prácticas que 
limite las inauguraciones parciales al simple anuncio a la ciudadanía del inicio del 
servicio a fin de que las inauguraciones asociadas a esta obra no obedezcan ni sir-
van a fines electoralistas.

Palau del Parlament, 2 de juny de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Noemí de la Calle Sifré, diputada, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 62381, 62448 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 13.06.2017

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 62381)

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 el metro a l’Hospitalet de Llobregat (tram. 302-
00161/11).

Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’una nova lletra b bis al punt 11 

b bis. Els criteris que han motivat l’inici de les obres i l’apertura de la línia al 
servei pels extrems, entre Sagrera i Santa Coloma i Badalona, i entre Zona Univer·
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sitària i l’Aeroport i el Polígon de la Zona Franca, en lloc de per la zona central 
que es on es concentrava la demanda. Actualment en dia laborable, la L9 aporta 
50.000 validacions al total de 1.300.000 viatgers de la xarxa de metro de TMB, no·
més un 4%, mentre que el pes de la L9, en termes de longitud, sobre el total de la 
xarxa es del 25%.

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

Estudiar i cercar les fórmules de finançament necessàries per a incloure en els 
propers pressupostos de la Generalitat 2018 la millora de freqüència de les línies 1 
i 5 del metro.

Palau del Parlament, 13 de juny de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Hortènsia Grau Juan, diputada, GP CSP

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 62448)

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

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord 
amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les se-
güents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el metro a 
l’Hospitalet de Llobregat (tram. 302-00161/11).

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

2. Hacer público el mecanismo de financiación de la ejecución de las obras de las 
paradas Provençana e Ildefons Cerdà en el plazo anunciado així com de les parades 
de La Marina i Zona Franca, mediante los Departaments de Territori i Sostenibilitat 
i de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda.

Esmena 2
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió al punt 5

5. Convocar una cumbre con representantes del Govern de la Generalitat, de los 
Grupos Parlamentarios y Municipales, de las Administraciones Locales, de la Ad-
ministración Central, de Asociaciones Vecinales y Entidades Sectoriales en la que 
se presente un plan de trabajo y un calendario para impulsar la finalización de la 
Línea 9/10, así como la creación de una Comisión de Seguimiento a tal efecto, for-
mada por representantes de todas estas instancias.

Esmena 3
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió al punt 8

8. Revisar y renegociar las condiciones de los contratos tanto de la propia Línea 
9/10 como de otras actuaciones ya ejecutadas, pero aún con pagos pendientes (Ciu-
dad de la Justicia, peajes a la sombra...) con el fin de liberar presupuesto en los 
próximos ejercicios, pues el pago de financiaciones estructuradas pasadas supone 
una gran limitación de la capacidad inversora de la Generalitat de Cataluña (en 2017 
asciende a 1.031,9 M€).
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Esmena 4
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició al punt 11a

a. Los conceptos que han motivado los sobrecostes en las obras ejecutadas y por 
ejecutar, enumerándolos cronológicamente según se han producido y detallando es-
pecíficamente el importe correspondiente a cada uno de ellos hasta llegar a la cifra 
próxima a los 4.000 millones de desvío respecto al presupuesto inicial afegint·hi 
l’empresa o UTE adjudicatària corresponent.

Esmena 5
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació al punt 13

13. Establecer para la Línea 9/10 del metro tota l’obra pública un protocolo de 
buenas prácticas que limite las inauguraciones parciales al simple anuncio a la ciu-
dadanía del inicio del servicio a fin de que las inauguraciones asociadas a esta obra 
no obedezcan ni sirvan a fines electoralistas.

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

GP CUP-CC  
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Punt 16 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el model de 
turisme
302-00157/11

PRESENTACIÓ: GP CUP-CC

Reg. 61483 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 07.06.2017

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Sergi Saladié Gil, diputat del Grup Parla-

mentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que 
estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, sub-
següent a la Interpel·lació al Govern sobre el model de turisme (tram. 300-00178/11).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Anul·lar de manera immediata els Plans Directors Urbanístics del Circuit de 

Catalunya i de reordenació de l’àmbit del CRT de Vila-seca i Salou.
2. Retirar la proposta de Decret de reglament d’allotjaments turístics.
3. Establir immediatament una moratòria sobre noves construccions destinades 

a l’allotjament turístic en tot el territori.
4. Anul·lar la qualificació de municipi turístic.
5. Garantir la dignitat en els llocs de treball del sector turístic, impedint l’exis-

tència de treballadors i treballadores fora del conveni del sector al qual correspon 
l’activitat que realitzen efectivament.

6. Garantir que en les empreses públiques i en aquelles on l’administració hi 
participa directament o mitjançant concurs públic s’asseguri el compliment que els 
treballadors i treballadores estiguin adscrites al conveni al qual correspon l’activitat 
que efectivament realitzen.

7. Reduir a zero el pressupost destinat a promoció que prové de la recaptació de 
la taxa turística, i destinar la totalitat d’aquests ingressos a pal·liar els impactes ne-
gatius del turisme sobre la població, tot aplicant polítiques d’accés a l’habitatge, o 
destinar-los a la conservació del patrimoni natural i cultural.

8. Facilitar la participació dels municipis en la implementació i gestió de la taxa 
turística, tot possibilitant l’aplicació d’un recàrrec municipal, així com la participa-
ció en la gestió del 100% del fons.

9. Supressió immediata de l’Agència Catalana de Turisme i retorn de les funcions 
i de les treballadores a la Direcció General de Turisme.

10. Elaborar i implementar en el termini de sis mesos un sistema d’indicadors 
de pressió turística del que se’n derivi, al cap d’un any com a màxim, la implemen-
tació d’un pla d’actuació per a la minimització dels impactes negatius de l’activitat 
turística.

11. Realitzar en el termini de 6 mesos una auditoria pública de les estacions 
d’esquí rescatades per la Generalitat de Catalunya, des de la situació anterior a l’ad-
quisició pública fins a l’actualitat, amb especial èmfasi en els diferents processos de 
compra-venda en les s’han vist implicades, tot establint els mecanismes adients per 
a la depuració de responsabilitats.

12. Presentar propostes d’alternatives productives al turisme, basades en el 
desenvolupament de l’economia local, el respecte al medi ambient i la dignitat dels 
llocs de treball, abans de tornar a destinar recursos econòmics en infraestructures 
fallides econòmicament com el Circuit de Catalunya o les pistes d’esquí.
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13. No executar l’opció de compra de 110M€ que la Generalitat de Catalunya té 
sobre 150 hectàrees de terreny del CRT Vilaseca/Salou actualment propietat de La 
Caixa.

14. Deixar de subvencionar amb diners públics aquells esdeveniments dirigits 
als turistes, i destinar els recursos públics al foment i a l’accés a la cultura dirigida 
a les residents.

Palau del Parlament, 2 de juny de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Sergi Saladié Gil, diputat, GP CUP-CC

ESMENES PRESENTADES

Reg. 62380, 62423, 62480 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 13.06.2017

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 62380)

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 el model de turisme (tram. 302-00157/11).

Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió i addició a l’apartat 2

2. Retirar Revisar la proposta de Decret de reglament d’allotjaments turístics 
i incorporar, abans de ser formalment aprovat, elements substancials de diverses 
al·legacions presentades com: una major regulació i major concreció a l’hora de 
marcar requisits per als establiments turístics, una regulació i concreció del feno·
men dels habitatges d’ús turístic, una major clarificació dels requeriments adminis·
tratius diferents entre els establiments i els allotjaments turístics o una potenciació 
de les competències municipals en les normatives relacionades amb el turisme, entre 
d’altres.

Esmena 2
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió de l’apartat 3

3. Establir immediatament una moratòria sobre noves construccions destinades 
a l’allotjament turístic en tot el territori.

Esmena 3
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un nou apartat 3 bis

3 bis. Acompanyar, facilitar i promoure que els ajuntaments, en l’ús de les se·
ves competències, puguin establir plans urbanístics sobre allotjaments turístics que 
permetin regular la seva utilització i implantació, i col·laborar en el desplegament 
d’aquells plans ja elaborats en diferents municipis.

Esmena 4
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió i addició a l’apartat 7

7. Reduir a zero el pressupost destinat a promoció que prové de Destinar essen·
cialment la recaptació de la taxa turística, i destinar la totalitat d’aquests ingressos a 
pal·liar els impactes negatius del turisme sobre la població i el territori, tot aplicant 
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polítiques d’accés a l’habitatge, de foment de l’ocupació decent, de difusió cultural, 
de rehabilitació mediambiental, o destinar-los a la conservació del patrimoni natu-
ral i cultural.

Esmena 5
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició a l’apartat 11

11. Realitzar en el termini de 6 mesos una auditoria pública de les estacions 
d’esquí rescatades per la Generalitat de Catalunya, des de la situació anterior a l’ad-
quisició pública fins a l’actualitat, amb especial èmfasi en els diferents processos de 
compra-venda en les s’han vist implicades, tot establint els mecanismes adients per 
a la depuració de responsabilitats que s’hagin pogut produir.

Esmena 6
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió de l’apartat 14

14. Deixar de subvencionar amb diners públics aquells esdeveniments dirigits 
als turistes, i destinar els recursos públics al foment i a l’accés a la cultura dirigida 
a les residents.

Esmena 7
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un nou apartat 14 bis

14 bis. Prioritzar la inversió pública cap a un turisme responsable i sostenible, 
que reconegui els valors socials del lloc d’estada i que fomenti i faciliti l’accés a la 
cultura de manera compartida i respectuosa entre turistes i residents.

Palau del Parlament, 13 de juny de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Marc Vidal i Pou, diputat, GP CSP

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 62423)

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

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre el model de turisme (tram. 302-00157/11).

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

4. Modificar la qualificació de municipi turístic perquè es puguin acollir a aques·
ta consideració els municipis que reuneixin condicions de potencial turístic, cultu·
rals, històriques, naturals o d’oci que hagin contribuït tradicionalment al desenvo·
lupament econòmic del municipi i suposin un increment estacional acreditat de la 
població.

Esmena 2
GP de Ciutadans
De modificació del punt 7, que resta redactat de la següent manera

7. Destinar part de la recaptació de la taxa turística a polítiques d’accés a l’ha·
bitatge, i a millorar els recursos naturals i culturals que fonamenten les fórmules de 
turisme alternatiu i sostenible, claus per assolir els objectius d’equilibri territorial 
al que l’activitat turística pot ajudar.



PlE 37
14 de juny de 2017

Dossier 28

Esmena 3
GP de Ciutadans
De modificació del punt 9, que resta redactat de la següent manera

9. Supressió de la Direcció General de Turisme, integrant les seves funcions, els 
seus recursos i els treballadors a l’Agència Catalana de Turisme i a altres àrees i 
unitats administratives del Departament d’Empresa i Coneixement.

Palau del Parlament, 13 de juny de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Joan García González, diputat, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 62480)

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

amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el model de turis-
me (tram. 302-00157/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
D’addició al punt 6

6. Garantir que en les empreses públiques i en aquelles on l’administració hi 
participa directament o mitjançant concurs públic s’asseguri el compliment que els 
treballadors i treballadores estiguin adscrites al conveni al qual correspon l’activitat 
que efectivament realitzen si no disposen de conveni d’empresa propi.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí
De modificació al punt 11

11. Instar el Govern a incloure en el propers plans anuals d’activitats de control 
de la Intervenció General auditories financeres de les estacions d’esquí rescatades 
per la Generalitat de Catalunya, des de la situació anterior a l’adquisició pública 
fins a l’actualitat, amb especial èmfasi en els diferents processos de compra·venda 
en les s’han vist implicades.

Palau del Parlament, 13 de juny de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS    
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Punt 17 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de 
suport a les famílies nombroses
302-00156/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 61323 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 07.06.2017

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu, Marisa Xandri Pujol, 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 In-
terpel·lació al Govern sobre les polítiques de suport a les famílies nombroses (tram. 
300-00177/11).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Dinamitzar l’Observatori Català de les Famílies perquè sigui un veritable 

òrgan de diàleg entre les associacions familiars i la Generalitat, i s’inclogui a la 
FANOC (Famílies Nombroses de Catalunya) com a representants d’un col·lectiu que 
acull a més de 70.000 famílies.

2. Posar en marxa un institut català de la família, amb participació pública de 
caràcter independent, que elabori estudis, analitzi la realitat familiar a Catalunya i 
vetlli per la no discriminació de les famílies amb més càrregues.

3. Elaborar, en el marc de l’institut referit al punt 2, un informe consultiu sobre 
l’impacte familiar que sigui útil en el procés d’aprovació de les polítiques públiques 
que afectin les famílies, ja siguin socials, educatives, laborals, d’habitatge o d’altres.

4. Establir un acord entre la Generalitat i les entitats locals, amb participació de 
l’Observatori Català de les Famílies, per establir un pla de suport a les famílies en 
els municipis de Catalunya, que inclogui un paquet integral de compromisos en els 
àmbits competencials de les Corporacions Locals.

5. Elaborar una llei catalana de protecció a les famílies nombroses que com-
plementi la Llei 40/2003, de protecció a les famílies nombroses, i desplegar la Llei 
18/2003, de suport a les famílies, en la mateixa línia, tal com preveu la seva Dispo-
sició addicional tercera.

6. Facilitar l’adquisició d’habitatge per part de les famílies nombroses, establint 
una quota obligada d’habitatges d’una mida adient en totes les promocions de pro-
tecció oficial, públiques o privades, tenint en compte que actualment cap d’elles su-
pera els 90 metres quadrats.

7. Agilitzar la tramitació de l’expedició i renovació dels títols de família nom-
brosa, destinant-hi el personal i recursos necessaris per tal que els beneficiaris no 
perdin drets per manca del títol.

8. Recuperar, de forma progressiva, l’ajut universal a les famílies amb fills a càr-
rec, i mentre no sigui possible, revisar les prestacions existents establint el criteri de 
renda per càpita.

9. Establir una línia específica de suport per a les despeses d’inici de curs escolar 
2017–18 a les famílies nombroses, en forma de prestació directa, desgravació fiscal 
o xec vàlid per als comerços del municipi de residència.

10. Normativitzar, per a tota Catalunya, els descomptes en el preu de l’aigua per 
a les famílies nombroses, per tal de no penalitzar el seu consum més elevat.

11. Acomplir a la Llei 40/2003, de protecció a les famílies nombroses i a les sen-
tències del Tribunal Superior de Justícia pel que respecta a l’aplicació de descomptes 
en el transport públic.
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12. Estar present, com s’ha fet sempre, a través de la Direcció general de Famí-
lies, a la quarta edició del Saló de Famílies Nombroses de Catalunya que es celebra-
rà els propers 4 i 5 de novembre.

13. Dur a terme campanyes informatives en l’espai públic i mitjans de comunica-
ció sobre els drets de les famílies nombroses, tant pel que fa a descomptes i avantat-
ges fiscals, independentment de quina sigui l’administració que atorga aquests drets.

14. Sol·licitar al Govern d’Espanya a, d’acord amb les disponibilitats pressupos-
tàries, aplicar el tipus d’IVA reduït als bolquers.

Palau del Parlament, 1 de juny de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu; Marisa Xandri Pujol, diputada, 

GP PPC

ESMENES PRESENTADES

Reg. 62422, 62425, 62438, 62451 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 

13.06.2017

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 62422)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Re-
glament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de suport a les famílies nombroses 
(tram. 302-00156/11).

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

1. Dinamitzar l’Observatori Català de les famílies perquè sigui un veritable òr·
gan de diàleg entre associacions familiars i Generalitat, que inclogui a associacions 
que compleixin criteris de pluralisme i diversitat familiar (associacions de famílies 
monoparentals, famílies LGTBI, famílies nombroses).

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

3. Elaborar un informe consultiu sobre l’impacte familiar que sigui útil en el pro·
cés d’aprovació de les polítiques públiques que afectin a les famílies, ja siguin so·
cials, educatives, laborals, d’habitatge o d’altres.

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

5. Incloure com a política pública l’evolució i anàlisi de la realitat familiar a Ca·
talunya a efectes de vetllar per a la no discriminació.

Esmena 4
GP de Ciutadans
De modificació del punt 8, que resta redactat de la següent manera

8. Recuperar, de forma progressiva, l’ajut universal a les famílies amb fills a 
càrrec, revisar els criteris existents establint criteris de renda per càpita i recolzar 
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iniciatives legislatives que tinguin com a objecte incorporar mesures legislatives de 
protecció a les famílies en situacions de vulnerabilitat.

Dotar pressupostàriament i de manera suficient aquelles iniciatives que tinguin 
com a objecte l’atorgament de concessions de prestacions directes a les famílies 
nombroses en situació de vulnerabilitat.

Esmena 5
GP de Ciutadans
De modificació del punt 9, que resta redactat de la següent manera

9. Establir una línia específica de suport per a les despeses d’inici de curs esco·
lar 2017·2018, a les famílies nombroses, en forma de prestació directa, desgravació 
fiscal o xec vàlid per a comerços del municipi de residència,en funció del nivell de 
renda familiar i atenent a criteris de vulnerabilitat socioeconòmica familiar.

Esmena 6
GP de Ciutadans
De modificació del punt 10, que resta redactat de la següent manera

10. Normativitzar, per a tota Catalunya, els descomptes en el preu de l’aigua per 
a les famílies nombroses, per tal de no penalitzar el seu consum més elevat, en fun·
ció del nivell de renda familiar i atenent a criteris de vulnerabilitat socioeconòmica 
familiar.

Esmena 7
GP de Ciutadans
De modificació del punt 11, que resta redactat de la següent manera

11. Complir amb la llei 40/2003 de protecció a les famílies nombroses i les sen·
tències del Tribunal Superior de Justícia pel que respecta a l’aplicació de descomp·
tes en el transport públic, prioritzant criteris de vulneració socioeconòmica familiar.

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

15. Garantir la igualtat efectiva als serveis bàsics com l’educació per a famílies 
nombroses en situació de vulnerabilitat, evitant així el cost de materials indispensa·
bles per a l’ensenyament, com per exemple llibres de text.

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

16. Donar recolzament des de la Generalitat de Catalunya a projectes per aten·
dre a menors amb intoleràncies i/ o al·lèrgies alimentàries en situació de vulnera·
bilitat.

Esmena 10
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt

17. Augmentar la inversió en l’ensenyament de 0 a 3 anys.

Palau del Parlament, 13 de juny de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada, GP Cs
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GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 62425)

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

Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb 
el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de 
suport a les famílies nombroses (tram. 302-00156/11).

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

1. Dinamitzar l’Observatori Català de les Famílies perquè sigui un veritable 
òrgan de diàleg entre les associacions familiars i la Generalitat, i s’inclogui a la 
FANOC (Famílies Nombroses de Catalunya) com a representants d’un col·lectiu que 
acull a més de 70.000 famílies i totes aquelles associacions que aborden la proble·
màtica de les famílies, com per exemple l’Associació de Famílies Lesbianes i Gais 
(FLG) i l’Associació de Famílies Monoparentals de Catalunya.

Esmena 2
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició del punt 1b

1.b. També s’inclourà la participació de la infància al Observatori, a través del 
Consell Nacional d’Infància i Adolescència de Catalunya, com a membres nats de 
l’OCF.

Esmena 3
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició al punt 10

10. Normativitzar, per a tota Catalunya, els descomptes en el preu de l’aigua per 
a les famílies nombroses, per tal de no penalitzar el seu consum més elevat, establint 
criteris per tal d’evitar el malbaratament.

Esmena 4
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició al punt 13

13. Dur a terme campanyes informatives en l’espai públic i mitjans de comunica-
ció promovent el coneixement de tots els drets socials sobre els drets de les famílies 
nombroses, tant pel que fa a descomptes i avantatges fiscals, independentment de 
quina sigui l’administració que atorga aquests drets.

Palau del Parlament, 13 de juny de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Gabriela Serra Frediani, diputada, GP CUP-CC

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 62438)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, 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 polítiques de suport a les famílies nombroses (tram. 302-
00156/11).
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Esmena 1
GP Socialista
De modificació del punt 1

1. Dinamitzar l’Observatori Català de les Famílies, convocant com a mínim una 
reunió semestral, i ampliant els seus membres per aconseguir una millor repre·
sentació dels diversos tipus de famílies existents a Catalunya com, per exemple, la 
FANOC (Famílies Nombroses de Catalunya) o la Federació Catalana de Famílies 
Monoparentals.

Esmena 2
GP Socialista
De supressió del punt 2

Esmena 3
GP Socialista
De modificació del punt 3

3. Encarregar a l’Observatori Català de les Famílies un informe consultiu sobre 
l’impacte familiar que sigui útil en el procés d’aprovació de les polítiques públiques 
que afectin les famílies, ja siguin socials, educatives, laborals, d’habitatge o d’altres.

Esmena 4
GP Socialista
D’addició en el punt 4

4. Establir un acord entre la Generalitat i les entitats locals, amb participació de 
l’Observatori Català de les Famílies, per establir un pla de suport a les famílies en 
els municipis de Catalunya, amb dotació pressupostària, tècnica i de personal sufi·
cient per als ens locals, que inclogui un paquet integral de compromisos en els àm-
bits competencials de les Corporacions Locals.

Esmena 5
GP Socialista
De modificació del punt 5

5. Donar a conèixer, en el termini de 3 mesos, un calendari de desplegament de la 
Llei 18/2003, de suport a les famílies, i dels recursos econòmics que s’hi destinaran.

Esmena 6
GP Socialista
De modificació del punt 9

9. Establir una línia específica de suport per a les despeses d’inici de curs esco-
lar, a partir del proper curs 2017·18, per a les famílies de Catalunya, en forma de 
prestació directa o desgravació fiscal, en funció de la renda de cadascuna de les fa·
mílies, com a primer pas per a recuperar els programes de reutilització de llibres de 
text a totes les escoles de Catalunya.

Esmena 7
GP Socialista
D’addició d’un nou punt 15

15. Incrementar la inversió en polítiques de suport a la família de la Generalitat 
de Catalunya fins a l’1,2% del PIB en els propers dos anys.

Palau del Parlament, 9 de juny de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP SOC
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GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 62451)

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 les polítiques de suport a les famílies 
nombroses (tram. 302-00156/11).

Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió i addició a l’apartat 9

9. Establir una línia específica de suport per a les despeses d’inici de curs esco-
lar 2017–18 a les famílies nombroses en risc d’exclusió social, en forma de prestació 
directa, desgravació fiscal o xec vàlid per als comerços del municipi de residència.

Esmena 2
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió i addició a l’apartat 10

10. Normativitzar, per a tota Catalunya, els descomptes en el preu de l’aigua per 
a les famílies nombroses en risc d’exclusió social, per tal de no penalitzar el seu 
consum més elevat.

Palau del Parlament, 13 de juny de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta, 

GP CSP     



PlE 37
14 de juny de 2017

35 Dossier

Punt 18 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la protecció de 
la infància i l’adolescència
302-00160/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 61561 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 07.06.2017

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Laura Vílchez Sánchez, 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 protecció de la infància i l’adolescència (tram. 300-0173/11).

Moció
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a
1. Rediseñar el aplicativo para los profesionales de la infancia y la adolescencia 

del Departament de Treball, Afers Socials i Families (SINI@) con el objetivo de in-
corporar datos elaborados de los cuales se puedan extraer las fortalezas y debilida-
des del sistema de protección de Cataluña.

2. Realizar estudios longitudinales y estudios de caso, apostando por nuevas 
metodologías de investigación social, sin perjuicio de mantener la necesaria cola-
boración de la investigación universitaria y los estudios que realizan las entidades 
del tercer sector.

3. Realizar una auditoría externa (económica, de contrataciones, de procesos 
y educativa) en todos los centros residenciales de acción residencial educativa 
(CRAE), en todos los centros residenciales de educación intensiva (CREI), en todos 
los centros terapéuticos (CT) y en todos los centros de acogida (CA) del sistema de 
protección de Cataluña (propios, concertados y privados en los cuatro casos), con 
el objetivo de reunir la información económica en la que desarrollan su actividad. 
Las auditorías educativas se realizarán mediante equipos provinciales formados por 
educadores experimentados, dando preferencia a aquellos mayores de 55 años o 
aquellos con 25 años de trayectoria profesional, y atendiendo a las necesidades con-
cretas de cada provincia.

4. Determinar mediante Reglamento los estándares de calidad que deben cum-
plir los centros residenciales (CRAE, CREI, CT y CA), tanto propios como colabo-
radores, a partir de los mínimos establecidos en los documentos de Estándares de 
Calidad en Acogimiento Residencial (EQUAR) y Estándares de Calidad en Acogi-
miento Residencial Especializado (EQUAR-E). Dicho Reglamento se presentará en 
sede parlamentaria en el plazo de dos meses máximo a partir de la aprobación de 
esta moción e incluirá medidas, como mínimo, para 

a) Revisar, en un período no superior a seis meses, a contar a partir de la aproba-
ción de esta moción, de la adecuación de todos los centros residenciales del sistema 
de protección a la infancia y adolescencia, a dicho reglamento basado en los míni-
mos estándares EQUAR o EQUAR-E.

b) Presentar un informe semestral de cada centro, relativo a la adecuación al re-
glamento basado en los estándares de calidad EQUAR o EQUAR-E, en que se deta-
llen aquellos aspectos en que no se está dando cumplimiento, y qué medidas se van 
a poner en marcha para resolverlo, y en qué plazo.

c) Modificar, si fuese necesario, el Decret dels drets i deures dels infants i els 
adolescents en el sistema de protecció, i del procediment i les mesures de protecció a 
la infància i l’adolescència, para incluir lo contenido en el apartado 3.b.
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d) Mejorar las condiciones laborales y apostar por el fomento laboral y profesi-
onal de la figura de educador/tutor de manera que se revalorice su papel como re-
ferente estable del niño y adolescente, ampliando por lo tanto el horario máximo 
(fijado actualmente en 40 horas anuales) para la realización de tutorización, tanto en 
los centros propios como colaboradores, y para el análisis de los casos asignados.

e) Adoptar las medidas necesarias para que la posición del equipo educativo de 
los centros residenciales como agentes técnicos tenga más peso que actualmente 
respecto a las propuestas relativas a los menores. Modificar, si fuese necesario, el 
Decret dels drets i deures dels infants i els adolescents en el sistema de protecció, i 
del procediment i les mesures de protecció a la infància i l’adolescència, para incluir 
lo contenido en este apartado.

5. Ampliar las ratios educador/menor contenidas en la Cartera de Servicios, fle-
xibilizando dicha ratio en función de posibles cambios o necesidades propias o aje-
nas al centro, para dar atención a menores que presenten necesidades educativas 
específicas, alteraciones de la conducta, discapacidad, o cualquier otra singularidad 
que requiera de una especial atención y acompañamiento.

6. Calendarizar la implantación de las Cases d’infants en Catalunya para 2018 
como recurso comunitario prioritario para la prevención y la protección de situacio-
nes sociales de alto riesgo de los niños y adolescentes. Dicho calendario se presen-
tará en sede parlamentaria en el plazo de un mes a partir de la aprobación de esta 
moción.

7. Incluir en la Cartera de Serveis Socials los centros terapéuticos para niños y 
adolescentes que presenten un trastorno mental o patologías clínicas o patrones de 
consumo abusivo o dependencia a sustancias tóxicas.

8. Elaborar un plan estratégico para el acompañamiento terapéutico de la infancia 
y adolescencia tutelada, que incluya formación y supervisión de equipos educativos en 
materia clínica. Dicho plan estratégico deberá contemplar, asimismo, la eliminación 
de las actuales desigualdades territoriales, el aumento de los recursos e instrumentos 
para abordar el problema del volumen de la demanda, armonizando las diferentes op-
ciones terapéuticas y a su vez complementando el enfoque bio mé dico y social con la 
potenciación del enfoque psicoterapéutico que puedan darse en los diferentes territo-
rios en función de los entes prestadores del servicio, sin perjuicio de la libertad para el 
ejercicio profesional. Dicho plan calendarizado será presentado en sede parlamentaria 
en el plazo máximo de dos meses desde la aprobación de la presente moción.

9. Comprometerse a que, para dar cumplimiento al plan de choque de centros 
que consiste, entre otras medidas, en la creación de 23 nuevos centros residenciales 
y 332 nuevas plazas para menores en riesgo o desamparo, ninguno de estos nuevos 
centros comparta espacios con los ya existentes.

10. Aplicar deducciones en el tramo autonómico del IRPF para familias de aco-
gida (extensa, familia de urgencia y familia ajena).

11. Aplicar deducciones en el tramo autonómico del IRPF para las Unidades 
Convivenciales de Acción Educativa (UCAE), fomentando a su vez la búsqueda de 
estas familias como principal alternativa al centro residencial para niños con difi-
cultades especiales.

12. Homogeneizar territorialmente las condiciones de los agentes implicados en 
el sistema de protección (EAIA [Equips d’Atenció a la Infància i l’Adolescència], 
EFI [Equip Funcional d’Infància], ICAA [Institut Català de l’Acolliment i l’Adop-
ció], ICIF [Institucions Col·laboradores d’Integració familiar], EVAMI [Equips de 
Valoració de Maltractament Infantil], UDEPMI [Unitat de Detecció i Prevenció del 
Maltractament Infantil]) de manera que sus dinámicas de funcionamiento sean co-
munes eliminando agravios territoriales y orgánicos actuales.

Palau del Parlament, 2 de juny de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Laura Vílchez Sánchez, diputada, GP Cs



PlE 37
14 de juny de 2017

37 Dossier

ESMENES PRESENTADES

Reg. 62453, 62455 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 13.06.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 62453)

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 protecció de la 
infància i l’adolescència (tram. 302-00160/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
De modificació

1. Impulsar l’aplicatiu per als professionals de la infància i l’adolescència del De-
partament de Treball, Afers Socials i Famílies (SINI@) amb l’objectiu d’incorporar 
dades elaborades mitjançant les quals es puguin extreure les fortaleses i febleses del 
sistema de protecció de Catalunya.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí
De supressió i modificació

4. Determinar mitjançant Reglament els estàndards de qualitat que han d’acom-
plir els centres residencials (CRAE, CREI, CT i CA), tant propis com col·laboradors, 
a partir dels mínims establerts en els documents d’Estàndards de Qualitat en Aco-
lliment Residencial (EQUAR) i Estàndards de Qualitat en Acolliment Residencial 
Especialitzat (EQUAR-E). Aquesta eina es presentarà en seu parlamentària en el 
termini d’un màxim de dos mesos a partir de l’aprovació d’aquesta moció i inclourà 
mesures, com a mínim, per a: 

Esmena 3
GP de Junts pel Sí
De modificació

5. Actualitzar la Cartera de Serveis Socials i contemplar l’ampliació de les ratios 
educador/menor que conté, flexibilitzant·les en funció de possibles canvis o necessi-
tats pròpies o alienes al centre, per tal de donar atenció als menors que presentin ne-
cessitats educatives específiques, alteracions de conducta, discapacitat, o qualsevol 
altre singularitat que requereixi d’una especial atenció i acompanyament.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí
De modificació

6. Calendaritzar la implantació de les Cases d’infants a Catalunya per al 2018 
com a recurs comunitari prioritari per a la prevenció i la protecció de situacions 
socials d’alt risc dels nens i adolescents. Aquest calendari es presentarà en seu par-
lamentària en el termini de quatre mesos a partir de l’aprovació d’aquesta moció.

Esmena 5
GP de Junts pel Sí
De modificació

7. Que el Govern, en el marc del Pla integral d’atenció a les persones amb tras·
torn mental i addiccions, pel període 2017/19, i consensuat amb el sector de la salut 
mental, desenvolupi unitats terapèutiques residencials per a la infància i l’adoles·
cència amb trastorns mentals especialment vulnerables i incrementi el suport en sa·
lut mental en els centres residencials de la DGAIA.
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Esmena 6
GP de Junts pel Sí
De modificació i supressió 

8. Desenvolupar el pla de Salut Mental i Addiccions per tal que es contempli l’eli-
minació de les actuals desigualtats territorials, l’augment dels recursos i instruments 
per abordar el problema del volum de demanda, amortitzant les diferents opcions te-
rapèutiques i a la vegada complementant l’enfocament biomèdic i social amb la po-
tenciació de l’enfocament psicoterapèutic que puguin donar-se als diferents territoris 
en funció dels ens prestadors del servei, sense perjudici de la llibertat per a l’exercici 
professional. Dicho plan calendarizado será presentado en sede parlamentaria en el 
plazo máximo de dos meses desde la aprobación de la presente moción.

Esmena 7
GP de Junts pel Sí
De supressió

9. Comprometre’s a que, per donar compliment al pla de xoc de centres que con-
sisteix, entre altres mesures, en la creació de 23 nous centres residencials i 332 noves 
places per a menors en risc o desempara, cap d’aquests nous centres comparteixi 
espais amb els ja existents.

Esmena 8
GP de Junts pel Sí
De modificació

10. Instar el Govern de l’estat a aplicar deduccions al tram estatal de l’IRPF per 
a famílies d’acollida (extensa, família d’urgència i família aliena).

Esmena 9
GP de Junts pel Sí
De modificació

11. Instar el Govern de l’estat a aplicar deduccions al tram estatal de l’IRPF per 
a les Unitats Convivencials d’Acció Educativa (UCAE), fomentant a la vegada la 
cerca d’aquestes famílies com a principal alternativa al centre residencial per a nens 
amb dificultats especials.

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

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 62455)

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

Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb 
el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la protecció de la 
infància i l’adolescència (tram. 302-00160/11).

Esmena 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició al punt 6 

6. Calendarizar la implantación de las Cases d’infants en Catalunya para 2018 
como recurso comunitario prioritario para la prevención y la protección de situaci-
ones sociales de alto riesgo de los niños y adolescentes. Controlar l’aplicació dels 
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criteris de contratacció per a aquestes cases. Dicho calendario se presentará en sede 
parlamentaria en el plazo de un mes a partir de la aprobación de esta moción.

Esmena 2
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició al punt 7

7. Actualitzar la Cartera de Serveis Socials a data del 2017, incloent Incluir en 
la Cartera de Serveis Socials los centros terapéuticos para niños y adolescentes que 
presenten un trastorno mental o patologías clínicas o patrones de consumo abusivo 
o dependencia a sustancias tóxicas.

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

b) Garantitzar que tots els centres residencials d’acció educativa, centres d’aco·
lllida i cases d’Infants que actualment no compleixen amb l’art. 132 de la Llei 
14/2010 de drets i oportunitats de la infància «que els centres siguin oberts, inte·
grats en un barri o comunitat i que s’organitzin sempre en unitats que permetin un 
tracte efectiu, una vida quotidiana personalitzada», compleixen en un termini no 
superior a dos anys.

Esmena 4
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició al punt 9 

c) Garantir que les dimensions, nombre de places, infraestructura i recursos dels 
centres residencials (CRAE, Centre Acollida i Cases d’infants) existents, siguin els 
mateixos independentment del tipus de centre, la seva titularitat per a garantir 
els mateixos drets a tots els infants. Garantir un mínim del 50% d’aquestes places i 
recursos del pla de xoc siguin públics.

Palau del Parlament, 13 de juny de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Gabriela Serra Frediani, diputada, GP CUP-CC  
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Punt 19 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la llibertat 
d’expressió dels càrrecs electes i la separació de poders al Regne 
d’Espanya
302-00158/11

PRESENTACIÓ: GP JS

Reg. 61553, 61647 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 07.06.2017 

Reg. 61761 / Coneixement: Presidència del Parlament, 09.06.2017

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

amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta la següent 
moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la llibertat d’expressió dels 
càrrecs electes i la separació de poders al Regne d’Espanya (tram. 300-00175/11).

Moció
En les darreres setmanes per part de representants del Govern de l’Estat espa-

nyol s’han produït manifestacions i amenaces de manera explicita sobre «l’ús de la 
força» per impedir l’exercici democràtic de celebració d’un referèndum sobre el fu-
tur polític de Catalunya per acord d’aquest Parlament. Posar les urnes mai ha de ser 
considerat un delicte i l’ús de la força per impedir donar la veu a la ciutadania con-
travé els principis i les dinàmiques més elementals de tota democràcia.

Tanmateix –també per de representants del Govern de l’Estat– s’ha iniciat 
una escalada de declaracions acusant als representants polítics i institucionals 
compromesos amb fer efectiu el Referèndum, «de ser uns colpistes i voler per-
petrar un cop d’Estat». Aquest tipus d’amenaces i acusacions provinents per part 
de representants institucionals són del tot menyspreables i impròpies en les de-
mocràcies avançades, ja que suposen un clar intent de voler alarmar i intimidar 
a la ciutadania i als seus legítims representants, alhora que són per elles matei-
xes una clara contradicció, ja que posar les urnes i donar la veu a la ciutadania 
per que decideixi és aprofundir en la democràcia, cosa radicalment oposada a 
la naturalesa dels sempre reprovables sense matís cops d’Estat i l’ús de la força 
per impedir-ho.

Per altre part, aquest Parlament es víctima d’un temps ençà, d’un intent de blo-
queig de la seva activitat i debat en forma d’atac –del Govern central via instancies 
judicials– contra allò que és arreu el més sagrat del parlamentarisme i que és la in-
violabilitat dels seus membres. Diputats i diputades han de poder exercir de manera 
lliure, sense coaccions ni coercions, llurs opinions i vots per la seva naturalesa re-
presentativa. Prova evident d’aquest atacs és el judici contra la Presidenta del Parla-
ment, el Vicepresident Primer i tres secretaries de la Mesa per –en compliment del 
Reglament– haver facilitat un debat sol·licitat per la majoria absoluta de la Cambra, 
com a conseqüència d’una querella instada pel propi Estat.

El propi síndic de Greuges en un informe molt recent alertava sobre la regressió 
democràtica que s’està produint com a conseqüència de diferents iniciatives per part 
de l’Estat que suposen un clar afebliment de la separació de poders, una judicialit-
zació de la política i una persecució de càrrecs electes.

Es per tot això que el Parlament de Catalunya fa avinent a la ciutadania i tras-
llada al Govern: 

1. Manifesta el seu rebuig més enèrgic a l’escalada d’amenaces i d’accions per 
part de representants institucional i polítics de l’Estat que suposen una clara regres-
sió democràtica i que tenen per objecte més immediat la intimidació a represen-
tants electes i ciutadans per impedir el que és un dels exercicis essencials de tota 
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democràcia com és el de donar la veu, mitjançant les urnes, a la ciutadania per que 
decideixi.

2. Ratifica el compromís actiu dels seus diputats en la defensa d’aquesta institu-
ció, el Parlament de Catalunya, seu de la sobirania del poble de Catalunya, davant 
els atacs i accions per part de l’Estat que tenen per objectiu manllevar la seva natu-
ralesa i funcions, per tal de garantir que els diputats i diputades a través de llurs opi-
nions i vots, puguin exercir en llibertat, sense coaccions ni coercions, la seva tasca 
de representativitat i de defensa dels seus compromís amb els ciutadans, i insta el 
Govern a que, en la defensa dels representants polítics del poble de Catalunya que 
són perseguits per exercir la llibertat d’expressió, exhaureixi totes les instàncies ju-
dicials amb l’objectiu d’arribar fins el TEDH.

3. Demana que es consideri la llibertat d’expressió dels càrrecs electes com a dret 
fonamental de la democràcia, tal i com reconeix l’article 19è de la Declaració Uni-
versal del Drets Humans, declaració signada per l’estat espanyol.

4. Constata que: 
a) d’acord al principi democràtic de la llibertat d’expressió, els càrrec electes te-

nen el dret a debatre, a defensar les seves posicions ideològiques, a votar sobre totes 
les qüestions i a impulsar tota mena d’iniciatives que responguin al seu programa 
electoral o al seu propi pensament ideològic, sense que per aquest motiu es pugui 
emprendre actuacions judicials contra ells.

b) per garantir el principi de llibertat d’expressió és imprescindible que la justícia 
del Regne d’Espanya accepti i actuï respectant el principi d’inviolabilitat parlamen-
tària que empara l’opinió, la iniciativa i el vot dels càrrec electes que exerceixen en 
representació del poble.

5. Manifesta que davant de qualsevol actuació política o judicial que vulneri o 
pretengui vulnerar la llibertat d’expressió i el principi d’inviolabilitat dels càrrecs 
electes, actuarà en defensa d’aquest principi fonamental donant suport als polítics 
que, per aquest motiu, puguin ser encausats. Així mateix, en cas que la justícia 
del Regne d’Espanya actuï en contra d’aquests principis suara exposats, traslladarà 
queixa formal al Consell d’Europa, al Consell de Drets Humans de l’ONU, al Co-
missari/a de Justícia de la Unió Europea, al Tribunal Europeu dels Drets Humans i 
al Tribunal Internacional de Justícia de La Haia.

6. Condemna la investigació oberta a la Presidenta del Parlament, al vicepresi-
dent i a tres secretaris per haver permès el debat de totes les idees i per haver exercit 
les seves funcions com a membres de la Mesa. El sol fet d’haver admès a tràmit la 
querella, vulnera la separació de poders, suposa una intromissió del poder executiu 
i del poder judicial a la tasca dels representants dels ciutadans i contra la llibertat 
d’expressió i el dret de participació política. En aquest sentit, el Parlament insta el 
Govern de la Generalitat a fer costat al Parlament de Catalunya i denunciar aquesta 
intromissió a la tasca del Parlament en tots els àmbits, especialment en les institu-
cions europees i internacionals que vetllen per a garantir els drets fonamentals i les 
llibertats individuals i comunitàries.

7. Manifesta l’evident vulneració dels drets democràtics que fa el Regne d’Es-
panya que exposa i argumenta el Síndic de Greuges de Catalunya en el seu informe 
«Retrocessos en matèria de drets humans: llibertat d’expressió i separació de poders 
al Regne d’Espanya». Aquest informe posa en evidència: 

a) Que el Regne d’Espanya és part de nombrosos tractats internacionals en l’àm-
bit dels drets humans, entre els quals hi ha el Conveni Europeu per a la salvaguarda 
dels drets humans i de les llibertats fonamentals (Roma, 1950), i també la major part 
dels seus protocols facultatius, i els Pactes internacionals de drets civils i polítics i 
de drets econòmics, socials i culturals (Nova York, 1966).



PlE 37
14 de juny de 2017

Dossier 42

b) Que malgrat que el Regne d’Espanya està sotmès a la jurisdicció del tribunal 
Europeu de Drets Humans del Consell d’Europa i ha acceptat la competència de di-
ferents comitès de drets humans de l’ONU, es detecten regressions democràtiques 
que afecten els drets i les llibertats fonamentals.

c) Que les regressions democràtiques que recull l’informe esmentat del Síndic de 
Greuges, tenen el seu origen en: 

– En lleis aprovades pel Parlament espanyol (és el cas de la darrera reforma de la 
Llei Orgànica de seguretat ciutadana o el Codi penal).

– En la interpretació que es fa de les lleis en seu judicial.
– En la vaguetat i falta de concreció d’alguns tipus penals.
– En la utilització del Codi Penal com a instrument dissuasiu.
d) Que en els darrers temps hi ha clars exponents que posen en relleu un afebli-

ment de la separació de poders d’Espanya; essent-ne un dels més rellevants la refor-
ma de la Llei Orgànica del Tribunal Constitucional, que permet que el TC apliqui 
mesures executives per obligar la resta de poders a complir les seves sentències.

e) Que al Regne d’Espanya hi ha casos clarament il·lustratius de l’ús despropor-
cionat que es fa del Codi penal per coartar el lliure exercici del dret a la llibertat 
d’expressió i per intentar castigar penalment les veus discordants amb el discurs ofi-
cial de les instàncies governamentals.

f) Que el Regne d’Espanya erosiona el principi de separació de poders atès que 
cap de les 11 mesures proposades pel Grup d’Estats Contra la Corrupció (GRECO) 
per combatre millor la corrupció entre els parlamentaris, els jutges, i els fiscals han 
tingut una resposta satisfactòria, i sis ni tan sols s’han posat en marxa. Aquestes 
mesures recomanades per GRECO se centren a aconseguir una major independèn-
cia del poder judicial, de la Fiscalia i a dotar de més transparència l’activitat parla-
mentària.

8. Demana al món internacional el seu suport per aconseguir que la demanda 
expressada pel poble català en manifestacions reiterades de centenars de milers 
de persones i en el procés participatiu del 9N, sigui resposta per part de l’executiu 
central de l’única manera possible: permetent i facilitant la celebració d’un refe-
rèndum.

Palau del Parlament, 6 de juny de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

ESMENES PRESENTADES

Reg. 62372, 62447 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 13.06.2017

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 62372)

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 subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre la llibertat d’expressió dels càrrecs electes i la se-
paració de poders al Regne d’Espanya (tram. 302-00158/11).

Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació

1. Manifesta el seu rebuig més enèrgic a l’escalada d’amenaces i d’accions per 
part del Govern del Partit Popular i d’altres representants institucionals i polítics 
de l’Estat que suposen una clara regressió democràtica i que tenen per objecte més 
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immediat la intimidació a representants electes i ciutadans per impedir la cele·
bració d’un Referèndum efectiu. el que és un dels exercicis essencials de tota de-
mocràcia com és el de donar la veu, mitjançant les urnes, a la ciutadania per que 
decideixi.

Palau del Parlament, 13 de juny de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Joan Josep Nuet i Pujals, diputat, GP CSP

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 62447)

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Anna Gabriel i Sabaté, portaveu del Grup 

Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb 
el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la llibertat d’ex-
pressió dels càrrecs electes i la separació de poders al Regne d’Espanya (tram. 302-
00158/11).

Esmena 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició al punt 2

2. Ratifica el compromís actiu dels seus diputats en la defensa d’aquesta institu-
ció, el Parlament de Catalunya, seu de la sobirania del poble de Catalunya, davant 
els atacs i accions per part de l’Estat que tenen per objectiu manllevar la seva na-
turalesa i funcions, per tal de garantir que els diputats i diputades a través de llurs 
opinions i vots, puguin exercir en llibertat, sense coaccions ni coercions, la seva 
tasca de representativitat i de defensa dels seus compromís amb els ciutadans, i ins-
ta el Govern a que, es refermi en la defensa dels representants polítics del poble de 
Catalunya que són perseguits per exercir la llibertat d’expressió, exhaureixi totes les 
instàncies judicials amb l’objectiu d’arribar fins el TEDH.

Esmena 2
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió al punt 3

3. Demana que es consideri la llibertat d’expressió dels càrrecs electes com a dret 
fonamental de la democràcia, tal i com reconeix l’article 19è de la Declaració Uni-
versal del Drets Humans, declaració signada per l’estat espanyol.

Esmena 3
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició al punt 4.a

a) d’acord al principi democràtic de la llibertat d’expressió, reconegut a tota 
la ciutadania, els càrrec electes tenen el dret a debatre, a defensar les seves po-
sicions ideològiques, a votar sobre totes les qüestions i a impulsar tota mena 
d’iniciatives que responguin al seu programa electoral o al seu propi pensament 
ideològic, sense que per aquest motiu es pugui emprendre actuacions judicials 
contra ells.

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

5. Manifesta que davant de qualsevol actuació política o judicial que vulneri 
o pretengui vulnerar la llibertat d’expressió i el principi d’inviolabilitat dels càr-
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recs electes, actuarà en defensa d’aquest principi fonamental donant suport als 
polítics a aquelles persones que, per aquest motiu, puguin ser encausats. Així 
mateix, en cas que la justícia del Regne d’Espanya actuï en contra d’aquests prin-
cipis suara exposats, traslladarà queixa formal al Consell d’Europa, al Consell 
de Drets Humans de l’ONU, al Comissari/a de Justícia de la Unió Europea, al 
Tribunal Europeu dels Drets Humans i al Tribunal Internacional de Justícia de 
La Haia.

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

6. Condemna Reprova la investigació oberta a la Presidenta del Parlament, al vi-
cepresident i a tres secretaris per haver permès el debat de totes les idees i per haver 
exercit les seves funcions com a membres de la Mesa. El sol fet d’haver admès a 
tràmit la querella, vulnera la separació de poders, suposa una intromissió del poder 
executiu i del poder judicial a la tasca dels representants dels ciutadans i contra la 
llibertat d’expressió i el dret de participació política. En aquest sentit, el Parlament 
insta el Govern de la Generalitat a fer costat al Parlament de Catalunya i denunciar 
aquesta intromissió a la tasca del Parlament en tots els àmbits, especialment en les 
institucions europees i internacionals que vetllen per a garantir els drets fonamen-
tals i les llibertats individuals i comunitàries.

Esmena 6
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou punt 9

El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra 
alguns articles de la Llei orgànica 4/2015, de protecció de la seguretat ciutadana, re·
curs que fou admès a tràmit el 21 de juliol de 2015. En aquesta impugnació, avalada 
pel dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, s’argumentava que els preceptes 
impugnats de la dita llei orgànica són contraris a drets fonamentals emparats per 
textos internacionals com la Declaració universal dels drets humans o el Conveni eu·
ropeu dels drets humans i per la jurisprudència del Tribunal Europeu dels Drets Hu·
mans. En coherència amb aquest recurs, el Govern ha de vetllar en la seva actuació 
en matèria de seguretat ciutadana per la plena vigència i el respecte dels drets fona·
mentals esmentats, evitant aplicar els preceptes denunciats per part del cos de Mossos 
d’Esquadra.

Esmena 7
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou punt 10

El Parlament referma la voluntat de consolidar l’autotutela dels drets de llibertat 
d’expressió, llibertat de participació política i dret de vot de la ciutadania davant la 
negativa de l’Estat espanyol, perquè garantir entre tothom els drets de cadascú és 
un exercici de sobirania.

Esmena 8
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou punt 11

El Parlament mostra el seu suport a totes aquelles persones que han estat vio·
lentades en l’exercici dels drets de manifestació, expressió i participació polítiques, 
especialment aquelles que han estat colpejades, detingudes o processades en exerci·
ci de la defensa de les llibertats públiques i els drets socials, laborals i democràtics.
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Esmena 9
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou punt 12

El Parlament pren el compromís polític que en la construcció de la República 
catalana establirà una indemnitat democràtica entesa com a garantia que en el futur 
mai més ningú serà perseguida, detinguda, processada ni condemnada per les seves 
idees ni l’exercici dels drets polítics de protesta.

Palau del Parlament, 13 de juny de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Anna Gabriel i Sabaté, portaveu, GP CUP-CC  
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Debat i votació

Proposta de resolució sobre la mineria del Bages
250-01079/11

PRESENTACIÓ: GP JS, GP CS, GP SOC, GP CSP, GP PPC

Reg. 62443 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.06.2017

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

Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, Eva Granados Ga-
liano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, Joan Coscubiela Conesa, portaveu 
del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, Alejandro Fernández Álvarez, 
portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que 
estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta 
de resolució sobre la mineria del Bages, per tal que sigui substanciada amb caràcter 
d’urgència extraordinària davant el Ple del Parlament, amb el text següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Treballar per garantir la continuïtat de l’activitat de la conca minera al Bages 

i al manteniment dels llocs de treball que en depenen, fent alhora efectiu el compli-
ment de la normativa mediambiental vigent.

2. Donar suport a les mesures transitòries necessàries que promou la indústria 
minera i que s’ajustin a dret consensuades amb el territori per a garantir els llocs 
de treball actuals i possibilitar un tancament ordenat de l’activitat a Sallent i el seu 
trasllat a Súria.

3. Per tal de garantir els llocs de treball i en el marc de l’incident de l’execució de 
la sentència en tràmit, adoptar aquelles mesures que siguin necessàries per perme-
tre l’abocament provisional, temporal, transitori i limitat del material salí provinent 
de l’activitat extractiva al dipòsit del Cogulló i sempre dins dels límits, perímetre, 
superfície i la cota alçada màxima fixada en l’actualitat. I a la vegada, compensant 
l’impacte ambiental de la continuïtat dels abocaments amb l’avançament del calen-
dari d’execució dels plans de restauració dels runams de Sallent. Per tal de garantir 
el caràcter temporal i limitat de les mesures s’establiran terminis clars i volums de 
residu concrets per a la reducció progressiva dels abocaments.

Aplicar les mesures i els mecanismes de control i de seguiment que es requerei-
xen per al compliment estricte de tota la normativa mediambiental existent i de les 
mesures transitòries en particular.

La mesura temporal s’articularia amb els canvis normatius en matèria urbanís-
tica que permeti la llei.

4. Constituir una Comissió de Seguiment integrada pel propi Govern i els grups 
municipals amb representació a l’Ajuntament de Sallent, que haurà de vetllar pel 
compliment del pla i el cronograma de trasllat de l’activitat de Sallent a Súria.

5. Recuperar el Fòrum de la Mineria del Bages, amb representació de les insti-
tucions del territori, els grups polítics comarcals, els agents econòmics i socials i 
les entitats ecologistes del territori com a espai ampli de diàleg i seguiment, per tal 
d’acordar totes les accions a desenvolupar per a la consolidació i permanència de 
l’activitat; desenvolupar i posar en marxa un pla d’acció que permetin en un futur 
reconvertir les actuals instal·lacions mineres desenvolupades a Sallent en un actiu 
pel territori, i al mateix temps, per cercar solucions a la necessària reconversió de 
Cardona, després del possible tancament de la seva indústria minera.
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6. Tramitar amb urgència tots els processos administratius i normatius per fer 
possible d’una banda, la pròpia activitat industrial, i d’altra, els projectes de restau-
ració i la reconversió industrial a Sallent i Cardona.

7. Defensar i garantir la necessitat de preservació del medi natural, de les condi-
cions de sostenibilitat associades a una activitat econòmica, vetllant per la soste-
nibilitat ambiental, econòmica i socials de la zona i el conjunt del país.

8. Requerir a la filial Iberpotash, SA i a l’empresa ICL a dur a terme totes aque-
lles actuacions necessàries conduents a la preservació i restauració del medi, garan-
tint la continuïtat i l’expansió de l’activitat minera al Bages.

Palau del Parlament, 13 de juny de 2017
Marta Rovira i Vergés, GP JS; Carlos Carrizosa Torres, GP Cs; Eva Granados 

Galiano, GP SOC; Joan Coscubiela Conesa, GP CSP; Alejandro Fernández Álva-
rez, GP PPC, portaveus 

TRAMITACIÓ PEL PROCEDIMENT D’URGÈNCIA EXTRAORDINÀRIA I ACORD DE 

REDUCCIÓ DELS TERMINIS

Sol·licitud: GP JS, GP Cs, GP SOC, GP CSP, GP PPC (reg. 62443).
Acord: Mesa del Parlament, 14.06.2017.

TRAMESA AL PLE

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.06.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Finiment del termini: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 
15.06.2017; 10:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.06.2017.



PLE
DOSSIER

Sessió 37, dimecres 14 de juny de 2017

Tercera part

Debat i votació

Proposta de resolució sobre la mineria del Bages
250-01079/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 62665, 62666 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 15.06.2017

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 62665)

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 164 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Pro-
posta de resolució sobre la mineria del Bages (tram. 250-01079/11).

Esmena 1
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de l’apartat 7

7. Defensar i garantir la necessitat de preservació del medi natural, de les condi-
cions de sostenibilitat associades a una activitat econòmica, vetllant per la sosteni-
bilitat ambiental, econòmica i socials de la zona i el conjunt del territori.

Palau del Parlament, 14 de juny de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu; María José García Cuevas, diputada, 

GP PPC

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ, GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS, 

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA, GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ 

QUE ES POT, GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA 

(REG. 62666)

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

Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, Eva Granados Ga-
liano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, Joan Coscubiela Conesa, portaveu 
del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, Alejandro Fernández Álvarez, 
portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que 
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estableix l’article 164 del Reglament del Parlament, presenten la següent esmena 
tècnica a la Proposta de resolució sobre la mineria del Bages (núm. 250-01079/11)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí, GP de Ciutadans, GP Socialista, GP de Catalunya Sí que es 
Pot, GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació al punt 3

3. Per tal de garantir els llocs de treball i en el marc del procediment judicial 
en curs, adoptar aquelles mesures que siguin necessàries per permetre l’abocament 
provisional, temporal, transitori i limitat del material salí provinent de l’activitat ex-
tractiva al dipòsit del Cogulló i sempre dins del límits, perímetre, superfície i la cota 
alçada màxima fixada en l’actualitat. I a la vegada, compensant l’impacte ambiental 
de la continuïtat dels abocaments amb l’avançament del calendari d’execució dels 
plans de restauració dels runams de Sallent. Per tal de garantir el caràcter temporal 
i limitat de les mesures s’establiran terminis clars i volums de residu concrets per a 
la reducció progressiva dels abocaments.

Aplicar les mesures i els mecanismes de control i de seguiment que es requerei-
xen per al compliment estricte de tota la normativa mediambiental existent i de les 
mesures transitòries en particular.

La mesura temporal s’articularia amb els canvis normatius en matèria urbanís-
tica que permeti la llei.

Palau del Parlament, 14 de juny de 2017
Marta Rovira i Vergés, GP JS; Carlos Carrizosa Torres, GP Cs; Eva Granados 

Galiano, GP SOC; Joan Coscubiela Conesa, GP CSP; Alejandro Fernández Álva-
rez, GP PPC, portaveus 
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