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Sessió 38, dimecres 28 de juny de 2017

Primera part

ORDRE DEL D IA

1. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el 28 de juny, a les 9.30 h).

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

3. Projecte de llei de l’arquitectura. Tram. 200-00003/11. Comissió de Territori. Debat 
i votació del dictamen de la Comissió (dictamen: BOPC 446).

4. Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis. 
Tram. 202-00090/10. Comissió de Salut. Debat i votació del dictamen de la Comissió 
(dictamen: BOPC 439, 82).

5. Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme. Tram. 202-
00029/11. Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transpa-
rència. Debat i votació del dictamen de la Comissió (dictamen: BOPC 448).

6. Proposició de llei de creació de la comarca del Lluçanès. Tram. 202-00045/11. Po-
nència conjunta. Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat (text elaborat 
per la Ponència: BOPC 281, 5).

7. Proposició de llei de reforma de la Llei del Consell de Garanties Estatutàries. Tram. 
202-00051/11. Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat de totalitat i vo-
tació de les esmenes a la totalitat (text presentat: BOPC 364, 12).

8. Interpel·lació al Govern sobre l’Agència Tributària de Catalunya. Tram. 300-00185/11. 
Grup Parlamentari Socialista. Substanciació.

9. Interpel·lació al Govern sobre el control de plagues als conreus. Tram. 300-00189/11. 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre la qualitat de l’aire. Tram. 300-00188/11. Grup Par-
lamentari Socialista. Substanciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre la segregació escolar. Tram. 300-00186/11. Grup 
Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Substanciació.

12. Interpel·lació al Govern sobre la situació de les residències de gent gran. Tram. 
300-00190/11. Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Substanciació.

13. Interpel·lació al Govern sobre una escola de qualitat i la igualtat d’oportunitats. 
Tram. 300-00187/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

14. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el turisme. Tram. 302-
00162/11. Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació.

15. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la coeducació. Tram. 302-
00163/11. Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació.

16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les subvencions públiques als 
mitjans de comunicació privats. Tram. 302-00164/11. Grup Parlamentari de la Candi-
datura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació.
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17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el model sanitari. Tram. 302-
00165/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els treballadors públics. Tram. 
302-00166/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les pràctiques democràti-
ques de la Generalitat. Tram. 302-00167/11. Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya. Debat i votació.
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Punt 1 | Substanciació

Relació de preguntes a respondre oralment en el Ple

SERAN SUBSTANCIADES EL DIA 28 DE JUNY DE 2017, A LES 9.30 H

Preguntes al president de la Generalitat
1. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre 

la situació política i social. Tram. 317-00167/11. Mireia Boya e Busquet, del Grup 
Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Substanciació.

2. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la 
situació política. Tram. 317-00166/11. Xavier García Albiol, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.

3. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre 
la situació política. Tram. 317-00168/11. Josep Lluís Franco Rabell, del Grup Parla-
mentari de Catalunya Sí que es Pot. Substanciació.

4. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la 
situació política. Tram. 317-00165/11. Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari 
Socialista. Substanciació.

5. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la 
situació política. Tram. 317-00164/11. Inés Arrimadas García, del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans. Substanciació.

6. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els 
darrers esdeveniments polítics. Tram. 317-00169/11. Jordi Turull i Negre, del Grup 
Parlamentari de Junts pel Sí. Substanciació.

Preguntes al Govern
7. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el projecte de llei de 

fórmules de gestió de l’assistència sanitària amb càrrec a fons públics. Tram. 310-
00248/11. Albano Dante Fachin Pozzi, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que 
es Pot. Substanciació.

8. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el servei de menjador 
escolar. Tram. 310-00247/11. Grup Parlamentari Socialista. Substanciació.

9. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’estat de l’atenció 
sanitària. Tram. 310-00252/11. Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de 
Ciutadans. Substanciació.

10. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el sistema impositiu. 
Tram. 310-00253/11. Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Substanciació.

11. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’ampliació de la 
línia 1 del metro. Tram. 310-00245/11. Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.

12. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Cos d’Agents 
Rurals. Tram. 310-00246/11. Mireia Boya e Busquet, del Grup Parlamentari de la 
Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Substanciació.

13. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les darreres actua-
cions en matèria d’LGTBI. Tram. 310-00249/11. Marta Rovira i Vergés, del Grup 
Parlamentari de Junts pel Sí. Substanciació.

14. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les actuacions re-
latives al Pacte nacional per a la universitat. Tram. 310-00250/11. Marta Rovira i 
Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Substanciació.

15. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les actuacions re-
latives al Pla de fosses 2017-2018. Tram. 310-00251/11. Marta Rovira i Vergés, del 
Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Substanciació.
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Punt 2 | Coneixement

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

Comissions legislatives (article 59.1 RPC)
Comissió de Justícia (CJ)
President:  Lluís Guinó i Subirós
Vicepresident:  Ferran Pedret i Santos
Secretària:  Maria Dolors Rovirola i Coromí

Comissions d’estudi
Comissió d’Estudi de l’Emprenedoria i dels Autònoms (CEEA)
President:  Joan Ramon Casals i Mata
Vicepresident:  Joan García González
Secretària:  Alícia Romero Llano
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Punt 3 | Debat i votació del dictamen de la Comissió

Projecte de llei de l’arquitectura
200-00003/11

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 446)

Al BOPC 446, pàgina 92
Dictamen de la Comissió. Article 19. Especificitats de la contractació dels ser-

veis del procés arquitectònic
On hi diu
«[...] la redacció de projectes i la direcció de les obres es pot licitar potestativa-

ment de manera conjunta.
2. La licitació s’ha d’efectuar amb la modalitat de concurs [...]»

Hi ha de dir
«[...] la redacció de projectes i la direcció de les obres es pot licitar potestativa-

ment de manera conjunta.
1 bis. La contractació del servei de direcció de l’execució de l’obra, i si escau el 

de la coordinació de seguretat i salut, s’han de licitar de manera independent de la 
contractació del projecte i de la direcció d’obra, establerta en l’apartat 1, sens per-
judici de la coordinació i col·laboració de tots els professionals que intervenen en el 
procés arquitectònic.

2. La licitació s’ha d’efectuar amb la modalitat de concurs [...]»
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Punt 6 | Debat de totalitat

Proposició de llei de creació de la comarca del Lluçanès
202-00045/11

TEXT ELABORAT PER LA PONÈNCIA

Reg. 43961 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.12.2016

El text ha estat publicat en el BOPC 281, pàgina 5, del 12 de desembre de 2016.

ESMENES A LA TOTALITAT

Reg. 47303; 49075; 49233 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 47303)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Eva Martínez Morales, diputada del Grup Par-

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 113 i següents del 
Reglament del Parlament, presenten la següent esmena a la totalitat a la Proposició 
de llei de creació de la comarca del Lluçanès (tram. 202-00045/11).

Esmena 1
GP Socialista
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 12 de gener de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Eva Martínez Morales, diputada, GP SOC 

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 49075)

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

amb el que estableixen els articles 113 i següents del Reglament del Parlament, pre-
senta la següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei de creació de la comarca 
del Lluçanès (tram. 202-00045/11).

Esmena 1
GP de Ciutadans
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 30 de gener de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP C’s
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GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 49233)

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 creació de la comarca del Lluçanès (tram. 202-00045/11).

Esmena 1
GP del Partit Popular de Catalunya
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu GP PPC
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Punt 7 | Debat de totalitat

Proposició de llei de reforma de la Llei del Consell de Garanties 
Estatutàries
202-00051/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 54175 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.03.2017

El text de la Proposició de llei ha estat publicat en el BOPC 364, pàgina 12, del 23 
de març de 2017.

ESMENES A LA TOTALITAT

Reg. 57822; 58906 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 57822)

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

lamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el 
que estableixen els articles 113 i següents del Reglament del Parlament, presenten 
l’esmena a la totalitat següent, amb text alternatiu a la Proposició de llei de reforma 
de la Llei del Consell de Garanties Estatutàries (tram. 202-00051/11).

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

De retorn de la proposició de llei amb text alternatiu.

Text alternatiu a la Proposició de llei de reforma de la Llei del Consell 
de Garanties Estatutàries (tram. 202-00051/11)

Exposició de motius
El darrer Estatut d’autonomia de Catalunya va ser aprovat per referèndum el 

2006 per part de la ciutadania de Catalunya, en un text diferent del que havia estat 
votat al Parlament de Catalunya però que amb l’acord polític Mas-Zapatero va ser 
autoritzat per les Corts espanyoles. El juliol del 2010 el Tribunal Constitucional va 
modificar el text que havia estat objecte d’aprovació per referèndum en una sentèn-
cia històrica que va esmenar la voluntat popular. Des d’aquell moment es dóna la 
contradicció jurídica evident que el poble va aprovar un estatut que no és el que re-
geix a la comunitat autònoma de Catalunya. A més en els darrers anys un cicle de 
mobilització social i popular multitudinari ha demanat l’obertura d’un procés cons-
tituent no subordinat a Catalunya que pugui culminar, si així ho desitja el poble en 
un referèndum, en una República Catalana independent, tal com es va acordar en la 
resolució 1/XI d’aquest Parlament.

En aquesta demanda de procés constituent i de recuperació de sobiranies el Tri-
bunal Constitucional a l’Estat i el Consell de Garanties Estatutàries a Catalunya 
han acceptat assumir un paper censurador de la voluntat popular expressada en el 
darrer cicle electoral. Aquests organismes podrien haver quedat al marge d’aquests 
debats o fins i tot haver optat per un paper d’acompanyament des del dret a una visió 
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contrahegemònica de reconquesta de sobiranies i d’adquisició de drets individuals i 
col·lectius. Però l’executiu espanyol hàbilment ha traslladat la seva política de diàleg 
zero a aquests organismes que han anat reproduint una visió tancada i restrictiva del 
bloc de constitucionalitat reconvertint les normes fonamentals en autèntics taps a la 
sobirania popular.

La proposició de llei presentada per Catalunya Sí que Es Pot pretén reforçar aquest 
paper en un moment com l’actual augmentant els legitimats per acudir al Consell de 
Garanties Estatutàries i el termini per a l’emissió dels seus dictàmens. Per contra, 
per nosaltres, pel grup parlamentari que presenta aquesta esmena a la totalitat, ente-
nem que es fa difícil pensar que el Consell de Garanties Estatutàries que tenim avui, 
en el context polític actual (amb una jurisprudència del TC que el propi Consell apli-
ca) i amb un Estatut amputat servirà per garantir més feminisme, més ecologisme i 
més sobiranies energètiques, habitacionals, culturals etc.

Entenem que el que correspon a aquest moment d’anhel constituent és precisa-
ment un embat destituent cap aquelles institucions que han servit de cadena del que 
és establert i deixar el camp obert perquè corri el canvi de la mà de processos col-
lectius, des de baix i sobirans i que no neixin atenellats per una legalitat que no ens 
representa i que no ha estat avalada per la ciutadania. La demanda de les places i 
carrers de més democràcia real demana avui que quedin neutralitzats com a mínim 
fins a la culminació d’aquest procés de recuperació de sobiranies tant el Tribunal 
Constitucional com el Consell de Garanties Estatutàries. Sobre el segon versa la 
present proposició de llei.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - 
Crida Constituent presenta la següent: 

Proposició de llei

Article únic
S’afegeix una disposició transitòria cinquena a la llei 2/2009 de 12 de febrer del 

Consell de Garanties Estatutàries amb el següent redactat: 
Mentre la ciutadania de Catalunya no hagi aprovat en referèndum un nou status 

polític per a Catalunya, el Consell de Garanties Estatutàries no emetrà dictàmens 
atès que no disposa de norma legitimada popularment en relació a la qual desenvo-
lupar tasques de control.

Disposicions finals

Primera. Afectacions pressupostàries
Els preceptes que eventualment comportessin la realització de despeses amb 

càrrec als Pressupostos de la Generalitat, produirien efectes a partir de l’entrada en 
vigor de la llei de pressupostos corresponents a l’exercici pressupostari immediata-
ment posterior a l’entrada en vigor d’aquesta llei.

Segona. Entrada en vigor 
Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà d’haver estat publicada al Diari Oficial de 

la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Benet Salellas i Vilar, diputat, GP CUP-CC 
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 58906)

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

amb el que estableixen els articles 113 i següents del Reglament del Parlament, pre-
senta la següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei de reforma de la Llei del 
Consell de Garanties Estatutàries (tram. 202-00051/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 5 de maig 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 el turisme
302-00162/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 62817 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.06.2017

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 la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern so-
bre el turisme (tram. 300-00179/11).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Presentar al Parlament, en el termini de 3 mesos i en el sí de la Comissió 

d’Empresa i Coneixement: 
1.1. El Pla estratègic de Turisme 2017-2020, garantint en la seva elaboració la 

participació dels representants del sector, el món local i els grups parlamentaris.
1.2. El Pla territorial sectorial, garantint en la seva elaboració la participació dels 

representants del sector, el món local i els grups parlamentaris.
2. Elaborar i presentar, en coordinació amb els territoris que hagin triat el turis-

me com a àmbit d’especialització RIS3CAT, a través dels Projectes d’Especia lització 
i Competitivitat (PECT), un Pla pel foment coordinat de la innovació i l’emprenedo-
ria en el sector turístic i en les diferents activitats de la cadena de valor especialit-
zada que proveeixen de productes, serveis i solucions a les destinacions turístiques.

3. Dotar un Pla d’incentius i ajuts per a la modernització d’establiments i zones 
turístiques obsoletes.

4. Modificar i actualitzar les condicions que han de reunir els albergs turístics, 
especialment els ubicats en municipis amb una alta densitat turística.

5. Regular i garantir el compliment legal i fiscal dels nous fenòmens d’economia 
col·laborativa en el sector turístic i, en paral·lel, abordar l’anàlisi, discussió i abordat-
ge de les oportunitats i les amenaces de l’evolució del sector, junt amb les platafor-
mes col·laboratives i amb el sector tradicional.

6. Elaborar i aplicar un Pla de reforç de la inspecció de l’oferta turística il·legal i 
regularitzar l’economia submergida en aquests sector.

7. Elaborar i aplicar un pla de reforç i d’ampliació del nombre d’inspectors de 
treball per aflorar el frau i la precarietat laborals en el sector turístic.
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8. Impulsar un pacte per a la formació i l’ocupació de qualitat en el sector tu-
rístic, amb la col·laboració de tots els sectors implicats (empresaris, sindicats, món 
local, etc.).

Palau del Parlament, 14 de juny de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Rafel Bruguera Batalla, diputat, GP SOC

ESMENES PRESENTADES

Reg. 63900 i 63940, 63905, 63915, 63938 / Admissió a tràmit: Presidència del 

Parlament, 27.06.2017 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 63900 I 63940)

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 turisme (tram. 
302-00162/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
De modificació de l’encapçalament del punt 1

1. Presentar al Parlament durant el segon semestre i en el sí de la Comissió d’Em-
presa i Coneixement: 

[...]

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

2. Elaborar i presentar, en coordinació amb els territoris que hagin triat el tu-
risme com a àmbit d’especialització RIS3CAT, a través dels Projectes d’Especia-
lització i Competitivitat (PECT), les mesures pel foment coordinat de la innovació i 
l’emprenedoria en el sector turístic i en les diferents activitats de la cadena de valor 
especialitzada que proveeixen de productes, serveis i solucions a les destinacions 
turístiques.

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

3. Facilitar l’establiment d’una línia de crèdits amb condicions favorables per a 
la rehabilitació i modernització d’establiments turístics obsolets.

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

5. Presentar al Parlament de Catalunya les conclusions de la Comissió Interde-
partamental de l’Economia Col·laborativa i, en concret, les propostes d’adaptació a 
els nous fenòmens d’economia col·laborativa en el sector turístic.

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

6. Intensificar la inspecció de l’oferta turística il·legal i regularitzar l’economia 
submergida en aquests sector.
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Esmena 6
GP de Junts pel Sí
De modificació el punt 7

7. Impulsar l’actuació de la Inspecció de treball per seguir actuant contra el frau 
i la precarietat laborals en el sector turístic.

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

8. Intensificar l’oferta formativa adreçada als professionals del sector turístic per 
fomentar una ocupació de qualitat en aquest sector amb la col·laboració de tots els 
actors implicats (empresaris, sindicats, món local, etc.).

Esmena 8
GP de Junts pel Sí
De modificació i addició al punt 1 apartat 2

1.2. Intensificar els treballs del Pla territorial sectorial de turisme, garantint en la 
seva elaboració la participació dels representants del sector, el món local i els grups 
parlamentaris. Així mateix, presentar durant el segon semestre la calendarització 
del Pla.

Palau del Parlament, 27 de juny de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 63905)

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 esme-
nes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el turisme (tram. 302-
00162/11).

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

1. Presentar al Parlament, en el termini de 3 mesos i en el sí de la Comissió 
d’Empresa i Coneixement: 

1.1. El Pla estratègic de Turisme 2017-2020, garantint en la seva elaboració la 
participació dels representants del sector, el món local i els grups parlamentaris, a 
més dels sindicats i organitzacions socials que han sorgit arrel de la turistificació 
del país.

1.2. El Pla territorial sectorial, garantint en la seva elaboració la participació dels 
representants del sector, el món local i els grups parlamentaris, a més dels sindicats 
i organitzacions socials que han sorgit arrel de la turistificació del país.

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

5. Regular, controlar, inspeccionar, sancionar i garantir el compliment legal i 
fiscal dels nous fenòmens d’economia col·laborativa en el sector turístic i, en pa-
ral·lel, abordar l’anàlisi, discussió i abordatge de les oportunitats i les amenaces de 
l’evolució del sector, junt amb les plataformes col·laboratives i amb el sector tradi-
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cional, a més dels sindicats i organitzacions socials que han sorgit arrel de la turis-
tificació del país.

Esmena 3
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició al punt 6

6. Elaborar i aplicar un Pla de reforç de la inspecció sense avís previ de l’oferta 
turística il·legal i regularitzar l’economia submergida en aquests sector.

Esmena 4
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició al punt 7

7. Elaborar i aplicar un pla de reforç i d’ampliació del nombre d’inspectors de 
treball per aflorar el frau i la precarietat laborals en el sector turístic, que facin ins-
peccions sense avís previ.

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

8. Impulsar un pacte per a la formació i l’ocupació de qualitat en el sector tu-
rístic, amb la col·laboració de tots els sectors implicats (empresaris, sindicats, món 
local, a més dels sindicats i organitzacions socials que han sorgit arrel de la turisti-
ficació del país, etc.).

Palau del Parlament, 27 de juny de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Sergi Saladié Gil, diputat, GP CUP-CC

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 63915)

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 les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre el turisme (tram. 302-00162/11).

Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició d’un punt 1.1.bis 

1.1.bis. Les conclusions i recomanacions contingudes al Pla estratègic de Turis-
me 2013-2016, així com una avaluació de les mesures adoptades i els objectius as-
solits.

Esmena 2
GP de Ciutadans
D’addició d’un punt 1.1.ter

1.1.ter Donar compliment íntegre a la Resolució 341/XI del Parlament, apro-
vada a la Comissió d’Empresa i Coneixement el passat 27 d’octubre de 2016, re-
lativa a l’elaboració i l’execució d’un pla estratègic per al foment del turisme d’in-
terior i d’excel·lència, en el termini de quinze dies des de l’aprovació de la present 
Moció.
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Esmena 3
GP de Ciutadans
D’addició al punt 3

3. Dotar un Pla d’incentius i ajuts per a la modernització d’establiments i zones 
turístiques obsoletes. Aquest Pla es nodrirà també de projectes afectats pel Pla Espe-
cial Urbanístic d’Allotjaments Turístics (PEUAT) de la ciutat de Barcelona.

Esmena 4
GP de Ciutadans
D’addició al punt 5

5. Regular i garantir el compliment legal i fiscal dels nous fenòmens d’economia 
col·laborativa en el sector turístic i, en paral·lel, abordar l’anàlisi, discussió i abordat-
ge de les oportunitats i les amenaces de l’evolució del sector, junt amb les platafor-
mes col·laboratives i amb el sector tradicional, així com presentar al Parlament de 
Catalunya els treballs duts a terme per la Comissió Interdepartamental de l’Econo-
mia Col·laborativa.

Palau del Parlament, 27 de juny de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Laura Vílchez Sánchez, diputada, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 63938)

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 turisme (tram. 302-00162/11).

Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició al final del punt 3

3. Dotar un Pla d’incentius i ajuts per a la modernització d’establiments i zo-
nes turístiques obsoletes que es vulguin comprometre amb els objectius de la Car-
ta Mundial de Turisme Sostenible i obtenir la certificació de Turisme Responsable.

Esmena 2
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un punt 3 bis

3 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.

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

4 bis. Revisar la proposta de Decret de reglament d’allotjaments turístics de for-
ma que incorpori, entre d’altres, els següents elements: 

4.1. Una major regulació i major concreció a l’hora de marcar requisits per als 
establiments turístics.

4.2. Una regulació i concreció del fenomen dels habitatges d’ús turístic.
4.3. Una major clarificació dels requeriments administratius diferents entre els 

establiments i els allotjaments turístics.
4.4. Una potenciació de les competències municipals en les normatives relacio-

nades amb el turisme.
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Esmena 4
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un punt 5 bis

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

7. Elaborar i aplicar un pla de reforç i d’ampliació del nombre d’inspectors de 
treball per aflorar el frau i la precarietat laborals en el sector turístic i l’aplicació del 
conveni sectorial de l’activitat que desenvolupen en qualsevol cas, inclosos els tre-
balladors i les treballadores de les empreses subcontractades.

Palau del Parlament, 27 de juny de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Marc Vidal i Pou, diputat, GP CSP



PlE 38
28 de juny de 2017

7 Dossier

Punt 15 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la coeducació
302-00163/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 63040 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.06.2017

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Jéssica Albiach Satorres, diputada 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 Interpel-
lació al Govern sobre la coeducació (tram. 300-00182/11).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Fer complir, en la totalitat dels centres docents a través dels quals es presta el 

servei d’educació de Catalunya, el principi de coeducació a través de l’escolaritza-
ció mixta establert als articles 2.1.m) i 43.1.d) de la Llei d’Educació de Catalunya.

2. Un cop finalitzi la vigència de l’actual període general de concertació edu-
cativa, no renovar ni concedir cap concert nou a cap centre que faci escolarització 
segregada per sexes.

3. Iniciar el curs escolar 2017-2018 desplegant les següents mesures, majoritària-
ment incloses en el Pla per a la Igualtat de Gènere en el Sistema Educatiu (Pla Anual 
d’Actuacions 2016-2017), però no implementades: 

3.1 Organitzar els espais, jocs i joguines dels centres escolars perquè el seu ús i 
la participació dels diferents sexes sigui equilibrada. En aquest sentit, l’espai d’es-
barjo hauran de contemplar tres àrees diferenciades: zona de tranquil·litat, zona de 
moviment i psicomotricitat i zona de contactes en la natura. A aquells centres on 
per motiu d’espai no hi pugui haver tres àrees diferenciades alhora, es redistribuiran 
segons els dies de la setmana.

3.2 Adaptar el llenguatge gràfic, escrit i oral, dels centres escolars i de la comu-
nitat educativa perquè sigui inclusiu i no sexista.

3.3 Introduir en els currículums de tots els nivell la perspectiva de gènere i la 
visibilitat de les aportacions de les dones en tots els àmbits del coneixement. S’ha 
de garantir la utilització de materials informàtics, didàctics i llibres de text coedu-
catius i que facin justícia de gènere, per tant, on la presència dels diferents sexes es-
tigui equilibrada i que no tinguin biaixos sexistes, androcèntrics ni amb binarisme 
de gènere.

3.4 Presentar un pla de formació específic per a docents i personal de suport edu-
catiu en coeducació, obligatori i presencial, recollint els eixos de formació que s’han 
treballat a la prova pilot del Programa Xarxa d’Escoles i Instituts per la Igualtat i la 
No Discriminació, que s’ha dut a terme a Barcelona. Entre d’altres: 

– Visualització positiva de la diversitat sexual, afectiva i de gènere, de la diversi-
tat funcional i de la diversitat ètnica i cultural.

– Prevenció de la discriminació en tots aquests àmbits, per tant desmuntatge de 
prejudicis, falses creences, estereotips, per a cada factor de diversitat.

– Prevenció de la violència masclista contra les nenes i les dones i visualització 
de les aportacions de les dones a la civilització, històricament i en temps present. 
Genealogia femenina.

– Ús d’un llenguatge inclusiu.
– Prevenció de les relaciones abusives en la parella. Amor romàntic i control.
– Resolució pacífica de conflictes en el marc de la cultura de pau.
– Identificació i rebuig de la violència i la discriminació en totes les seves formes
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En un termini de tres a cinc anys, tot el professorat i personal de suport educatiu 
de Catalunya haurà rebut aquesta formació, aplicant mesures compensatòries per no 
perjudicar en la sobrecàrrega de feina i les condicions laborals.

4. Iniciar el curs escolar 2018-2019 desplegant les següents mesures: 
4.1. Impartir com una assignatura obligatòria l’educació afectiu-sexual, en la lí-

nia del model danès, on s’abordi entre d’altres aspectes: la prevenció de l’assetjament 
i de les violències masclistes i la lgtbifòbia, la promoció de relacions afectives sanes, 
els mètodes anticonceptius, les malalties de transmissió sexual, els embarassos no 
desitjats... recollint les recomanacions de la ONU i la OMS.

5. Garantir l’assessorament acadèmic i professional i el suport a les expectatives 
individuals perquè l’alumnat esculli el seu futur lliure de biaixos sexistes i andro-
cèntrics.

6. Crear, en el termini de 3 mesos, una comissió de seguiment de les mesures 
aprovades i l’aplicació de les sancions a aquells centres on no es compleixi. L’esmen-
tada Comissió presentarà anualment un informe per avaluar estadísticament els can-
vis actitudinals entre l’alumnat dels diferents centres educatius així com l’impacte 
de la formació del professorat.

Palau del Parlament, 19 de juny de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Jéssica Albiach Satorres, diputada, GP CSP

ESMENES PRESENTADES

Reg. 63775, 63903, 63916, 63942 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 

27.06.2017 

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 63775)

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

del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la coeducació (tram. 302-
00163/11).

Esmena 1
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de l’apartat 3.2

3.2 Adaptar el llenguatge gràfic, escrit i oral, dels centres escolars i de la comu-
nitat educativa perquè respecti les normes gramaticals en relació a l’us del gènere 
feble com genèric, i, quan convingui, faci servir noms epicens i/o abstractes, tot amb 
l’objectiu d’evitar l’us sexista i/o segregador del llenguatge.

Esmena 2
GP del Partit Popular de Catalunya
De supressió a l’apartat 3.3

3.3 Introduir en els currículums de tots els nivell la perspectiva de gènere i la 
visibilitat de les aportacions de les dones en tots els àmbits del coneixement. S’ha 
de garantir la utilització de materials informàtics, didàctics i llibres de text coedu-
catius i que facin justícia de gènere, per tant, on la presència dels diferents sexes es-
tigui equilibrada i que no tinguin biaixos sexistes, androcèntrics ni amb binarisme 
de gènere.
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Esmena 3
GP del Partit Popular de Catalunya
De supressió a l’apartat 3.4

3.4 Presentar un pla de formació específic per a docents i personal de suport 
educatiu en coeducació, obligatori i presencial, recollint els eixos de formació que 
s’han treballat [...].

Esmena 4
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació a l’incís primer de l’apartat 3.4

– Visualització objectiva de la diversitat sexual, afectiva i de gènere, de la diver-
sitat funcional i de la diversitat ètnica i cultural.

Esmena 5
GP del Partit Popular de Catalunya
De supressió a l’incís segon de l’apartat 3.4

– Prevenció de la discriminació en tots aquests àmbits, per tant desmuntatge de 
prejudicis, falses creences, estereotips, per a cada factor de diversitat.

Esmena 6
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació i addició de l’incís tercer de l’apartat 3.4

– Prevenció de tot tipus de violència.
– bis. Visualització de les aportacions de les dones a la civilització, històrica-

ment i en temps present.

Esmena 7
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació a l’incís quart de l’apartat 3.4

– Ús d’un llenguatge correcte.

Esmena 8
GP del Partit Popular de Catalunya
De supressió de l’incís cinquè de l’apartat 3.4

– Prevenció de les relaciones abusives en la parella. Amor romàntic i control.

Esmena 9
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de l’incís sisè de l’apartat 3.4

– Resolució pacífica de conflictes en el marc de la cultura de la convivència i el 
respecte.

Esmena 10
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de l’apartat 3.4

[...] totes les seves formes
En un termini màxim de cinc anys, tot el professorat i personal de suport educa-

tiu de Catalunya haurà rebut aquesta formació, aplicant mesures compensatòries per 
no perjudicar en la sobrecàrrega de feina i les condicions laborals.
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Esmena 11
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de l’apartat 4.1

4.1 Promoure la formació afectiva i sexual als centres escolars, d’acord amb el 
projecte educatiu de cada centre, tot garantint l’adequació dels continguts de la for-
mació als nivell de maduresa dels alumnes en funció de l’etapa escolar.

Esmena 12
GP del Partit Popular de Catalunya
De supressió de l’apartat 6

6. Crear, en el termini de 3 mesos, una comissió de seguiment de les mesures 
aprovades i l’aplicació de les sancions a aquells centres on no es compleixi. L’esmen-
tada Comissió presentarà anualment un informe per avaluar estadísticament els can-
vis actitudinals entre l’alumnat dels diferents centres educatius així com l’impacte 
de la formació del professorat.

Palau del Parlament, 26 de juny de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu; María José García Cuevas, diputada, 

GP PPC

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 63903)

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

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre la coeducació (tram. 302-00163/11).

Esmena 1
GP Socialista
D’addició en el punt 3.1

3.1 Organitzar els espais, jocs i joguines dels centres escolars perquè el seu ús i 
la participació dels diferents sexes sigui equilibrada. En aquest sentit, l’espai d’es-
barjo hauran de contemplar tres àrees diferenciades: zona de tranquil·litat, zona de 
moviment i psicomotricitat i zona de contactes en la natura. A aquells centres on 
per motiu d’espai no hi pugui haver tres àrees diferenciades alhora, es redistribuiran 
segons els dies de la setmana.

Cal que cada centre organitzi els diversos espais seguint la seva realitat escolar i 
pedagògica, prioritzant el principi d’equitat i d’igualtat d’oportunitats, abordant els 
diversos espais diferenciants donant valor els aspectes de gènere.

Esmena 2
GP Socialista
De modificació del punt 3.2

3.2 Adaptar el llenguatge gràfic, escrit i oral, dels centres escolars i de la comu-
nitat educativa perquè sigui inclusiu en tots els aspectes, utilitzant les paraules que 
ja tenim per enumerar els aspectes de gènere.

Esmena 3
GP Socialista
D’addició d’un nou paràgraf al punt 3.4

– Implementar obligatòriament la formació d’agents de gènere o agents d’igual-
tat, amb seminaris de relacions educatives que tractin del llenguatge, del material, 
del gènere, de les violències, etc.
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Esmena 4
GP Socialista
De modificació del punt 4.1

4.1. Impartir com una assignatura obligatòria l’educació afectiu-sexual, en la lí-
nia del model danès o suec, on s’abordi entre d’altres aspectes: la prevenció de l’as-
setjament i de les violències masclistes i la lgtbifòbia, la promoció de relacions 
afectives sanes, els mètodes anticonceptius, les malalties de transmissió sexual, els 
embarassos no desitjats... recollint les recomanacions de la ONU i la OMS, i reco-
llint i contextualitzant la realitat del model educatiu català.

Palau del Parlament, 23 de juny de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Marta Moreta Rovira, diputada, GP SOC

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 63916)

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 la coeducació (tram. 302-00163/11).

Esmena 1
GP de Ciutadans
De supressió al punt 3.4

3.4 Presentar un pla de formació específic per a docents i personal de suport edu-
catiu en coeducació, obligatori i presencial, recollint els eixos de formació que s’han 
treballat a la prova pilot del Programa Xarxa d’Escoles i Instituts per la Igualtat i la 
No Discriminació, que s’ha dut a terme a Barcelona. Entre d’altres: 

[...]

Esmena 2
GP de Ciutadans
De supressió al punt 4.1

4. Iniciar el curs escolar 2018-2019 desplegant les següents mesures: 
4.1. Impartir com una assignatura obligatòria l’educació afectiu-sexual, en la lí-

nia del model danès, on s’abordi entre d’altres aspectes: la prevenció de l’assetjament 
i de les violències masclistes i la lgtbifòbia, la promoció de relacions afectives sanes, 
els mètodes anticonceptius, les malalties de transmissió sexual, els embarassos no 
desitjats... recollint les recomanacions de la ONU i la OMS.

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

7. Elaborar i implementar un protocol concret per a tractar els alumnes trans-
gènere amb la participació de les associacions i plataformes LGTBI i els consells 
escolars.

Palau del Parlament, 26 de juny de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Sonia Sierra Infante, diputada, GP Cs
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 63942)

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 coeducació 
(tram. 302-00163/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
De modificació i addició al punt 3.1

3.1 Posar a l’abast del centres, orientacions per organitzar els espais, jocs i jo-
guines dels centres escolars perquè el seu ús i la participació dels diferents sexes 
sigui equilibrada. En aquests sentit, es promourà respectant l’autonomia de centres 
que l’espai d’esbarjo contempli tres àrees diferenciades: zona tranquil·la, zona de 
moviment i psicomotricitat i zona de contactes en la natura. A aquells centres on per 
motius d’espai no hi pugui haver tres àrees diferenciades alhora, es promourà que es 
dugui a terme una redistribució segons els dies de la setmana.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí
De modificació dels punts 3.3 i 4.1 (refosa dels dos punts)

3.3 Tractar de manera transversal la perspectiva de gènere i la visibilitat de les 
aportacions de les dones en tots els àmbits del coneixement i implantar una educa-
ció afectiva i sexual que afavoreixi la construcció d’una sexualitat positiva, saluda-
ble, que respecti la diversitat i eviti tot tipus de prejudicis per raó d’orientació se-
xual i afectiva, per tal que siguin unes competències més que els alumnes assoleixen. 
S’oferirà als centres educatius i a les editorials orientacions per a l’elaboració de 
material didàctic amb una perspectiva inclusiva i coeducadora, on la presència dels 
diferents sexes estigui equilibrada i que no tinguin biaixos sexistes, androcèntrics ni 
amb binarisme de gènere.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí
De modificació al punt 3.4

3.4 Presentar un pla de formació específic per a docents i personal de suport edu-
catiu en coeducació, que reculli els eixos que s’han treballat en diferents experièn-
cies d’èxit, entre d’altres: 

– Visualització positiva de la diversitat sexual, afectiva i de gènere, de la diversi-
tat funcional i de la diversitat ètnica i cultural.

– Prevenció de la discriminació en tots aquests àmbits, per tant desmuntatge de 
prejudicis, falses creences, estereotips, per a cada factor de diversitat.

– Prevenció de la violència masclista contra les nenes i les dones i visualització 
de les aportacions de les dones a la civilització, històricament i en temps present. 
Genealogia femenina.

– Ús d’un llenguatge inclusiu.
– Prevenció de les relaciones abusives en la parella. Amor romàntic i control.
– Resolució pacífica de conflictes en el marc de la cultura de pau.
– Identificació i rebuig de la violència i la discriminació en totes les seves formes
Garantir que en un termini de tres a cinc anys, tot el professorat i personal de 

suport educatiu de Catalunya hagi pogut rebre aquesta informació.
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Esmena 4
GP de Junts pel Sí
De modificació al punt 6

6. Tractar en la comissió departamental creada per al seguiment del Pla per a 
la igualtat de gènere en el sistema educatiu (aprovat el 2015) les iniciatives per a la 
implementació, el desenvolupament i aprofundiment del Pla, el seu procés de desple-
gament i les propostes de millora aprovades en aquesta moció, entre d’altes funcions 
de la comissió, com la d’elaborar una memòria de l’aplicació del Pla.

Palau del Parlament, 27 de juny de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS    
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Punt 16 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les subvencions 
públiques als mitjans de comunicació privats
302-00164/11

PRESENTACIÓ: GP CUP-CC

Reg. 63041 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.06.2017

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

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord 
amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten la següent 
moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre les subvencions públiques als 
mitjans de comunicació privats (tram. 300-00180/11).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern: 
1. A vetllar per la màxima transparència en l’accessibilitat a les dades sobre aju-

des directes, publicitat institucional i subscripcions que reben els mitjans de comu-
nicació.

a. Publicant en les memòries de la Comissió Assessora de Publicitat Institucio-
nal la quantitat que ha rebut cada mitjà de comunicació en concepte d’insercions de 
publicitat institucional, en tots els exercicis del període 2007-2016.

b. Publicant el número de subscripcions que cadascun dels Departaments i em-
preses públiques de la Generalitat mantenen amb cadascun dels mitjans de comu-
nicació.

2. A garantir que els mitjans que accedeixen tant als ajuts directes com a la pu-
blicitat institucional de la Generalitat i les seves empreses públiques: 

a. Compleixen la Llei 17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes, que en l’apar-
tat primer del seu article 25 especifica les obligacions dels mitjans de comunicació 
en matèria d’igualtat.

b. Respecten els drets laborals dels seus treballadors i per tant apliquen un con-
veni digne.

c. Respecten els drets professionals, gaudint d’estatut de redacció o estatut pro-
fessional, i fan públiques les condicions econòmiques dels seus col·laboradors.

d. Es comprometen amb el foment de la participació democràtica en el referèn-
dum del proper 1 d’octubre, acceptant la publicitat institucional d’allò que el Govern 
necessiti comunicar a la ciutadania en relació a la convocatòria.

e. Indiquen, tant en les seves edicions escrites com digitals, que en la viabilitat 
del mitjà hi col·labora la Generalitat de Catalunya ja sigui a través d’ajuts directes o 
de publicitat institucional.

3. Redactar i fer públiques les mesures del punt anterior en un codi de bones 
pràctiques i obligacions dels mitjans de comunicació que reben diners públics, que 
serveixi de base per a les convocatòries de publicitat institucional de la Comissió 
Assessora de Publicitat Institucional.

Palau del Parlament, 19 de juny de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Albert Botran i Pahissa, portaveu adjunt, 

GP CUP-CC
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 63813, 63939 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 27.06.2017 

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 63813)

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Marta Ribas Frias, diputada del Grup Par-

lamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 del 
Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre les subvencions públiques als mitjans de comunica-
ció privats (tram. 302-00164/11).

Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un apartat c bis al punt 2

2.c bis Compleixen els respectius codis deontològics professionals.

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

2.d Es comprometen a fer una informació veraç, i uns continguts que respectin 
la dignitat de les persones i el pluralisme polític, social, cultural i religiós, tal i com 
dicta l’article 52 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya per tal de garantir el dret a 
la informació de la ciutadania.

Palau del Parlament, 26 de juny de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Marta Ribas Frias, diputada, GP CSP

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 63939)

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 les subvencions 
públiques als mitjans de comunicació privats (tram. 302-00164/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
De modificació

1. A vetllar per la màxima transparència en l’accessibilitat a les dades sobre sub-
vencions, publicitat institucional i subscripcions que reben els mitjans de comuni-
cació.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí
De modificació

1. a. Publicant en les memòries de la Comissió Assessora de Publicitat Instituci-
onal la quantitat que ha rebut cada mitjà de comunicació en concepte d’insercions 
de publicitat institucional, a partir de l’edició de 2017 en endavant.
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Esmena 3
GP de Junts pel Sí
De modificació

2. A garantir que els mitjans que accedeixen tant a les subvencions com a la pu-
blicitat institucional de la Generalitat i les seves empreses públiques: 

Esmena 4
GP de Junts pel Sí
De modificació

2. d. Mitjançant l’acceptació de la publicitat institucional del Govern els mitjans 
es comprometen a acceptar totes les campanyes que porta a terme el govern.

Esmena 5
GP de Junts pel Sí
De modificació i supressió

e. Indiquen, tant en les seves edicions escrites com digitals, que en la viabilitat 
del mitjà hi col·labora la Generalitat de Catalunya ja sigui a través de les subven-
cions.

Esmena 6
GP de Junts pel Sí
De modificació

3. Incloure les mesures del punt anterior en la convocatòria del proper Acord 
marc de serveis de gestió i inserció de publicitat institucional en els mitjans de co-
municació.

Palau del Parlament, 27 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 el model sanitari
302-00165/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 63042 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.06.2017

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Jorge Soler González, diputat del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern so-
bre el model sanitari (tram. 300-00183/11).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a 
1. Contractar i facilitar la realització d’una auditoria externa exhaustiva que com-

provi la concordança de la data d’inclusió en llista d’espera amb la indicació i con-
sulta de l’especialista o de les proves diagnòstiques, així com les incidències sorgi-
des durant el temps d’espera, les que hagin tingut com a conseqüència la sortida de 
la llista d’espera o la interrupció del còmput d’espera.

2. Incorporar a l’auditoria externa observadors representants dels sectors socials.
3. Crear un portal de la transparència de la llista d’espera del sistema sanitari 

públic català que permeti conèixer mensualment les visites realitzades per centre i 
servei de tot Catalunya.

4. Facilitar de forma mensual i automàtica al portal de la transparència sanitària 
el nombre de pacients (incorporant-hi la perspectiva d’edat i gènere) que esperen per 
a cada prova i consulta, desagregada per serveis i centres de tot Catalunya.

5. Conèixer de forma mensual i amb exactitud quants pacients que són atesos al 
sistema sanitari públic (incorporant-hi la perspectiva d’edat i gènere) són derivats i 
atesos a centres concertats i/o privats per realitzar-s’hi proves, visites i/o interven-
cions, desagregada per serveis i centres de tot Catalunya.

6. Facilitar al Parlament les dades relacionades amb la llista d’espera sanitària 
catalana, de forma periòdica i transparent.

7. Fer públic al portal de la transparència sanitària de forma anual el contingut de 
les Direccions per Objectius (DPO) de tots els directius, així com fer públic el seu 
grau de compliment de cadascun dels indicadors inclosos.

8. Apoderar l’Atenció Primària perquè sigui la veritable gestora de la llista d’es-
pera.

Palau del Parlament, 19 de juny de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jorge Soler González, diputat, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 63902, 63913, 63941 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 27.06.2017 

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 63902)

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

el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el model sanitari 
(tram. 302-00165/11).
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Esmena 1
GP Socialista
D’addició al punt 2

2. Incorporar a l’auditoria externa observadors representants dels sectors socials, 
així com encomanar al Consell Consultiu de Pacients el seguiment de l’auditoria i 
l’anàlisi dels resultats i propostes de millora.

Esmena 2
GP Socialista
D’addició al punt 8

8. Apoderar l’Atenció Primària perquè sigui veritable epicentre del sistema sa-
nitari i la veritable gestora de la llista d’espera, dotant-la dels instruments de gestió 
necessaris com la gestió de les agendes hospitalàries de proves diagnòstiques i de 
visites a especialistes als hospitals de referència.

Palau del Parlament, 22 de juny de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 63913)

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 model 
sanitari (tram. 302-00165/11).

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

1. Contractar i facilitar la realització d’una auditoria externa exhaustiva que com-
provi la concordança de la data d’inclusió en llista d’espera amb la indicació i con-
sulta de l’especialista o de les proves diagnòstiques, així com les incidències sorgi-
des durant el temps d’espera, les que hagin tingut com a conseqüència la sortida de 
la llista d’espera o la interrupció del còmput d’espera.

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

2. Incorporar a l’auditoria externa observadors representants dels sectors socials, 
tals com col·lectius d’usuaris, treballadors i treballadores del sistema sanitari pú-
blic,...

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

4. Facilitar de forma mensual i automàtica al portal de la transparència sanitària 
el nombre de pacients (incorporant-hi la perspectiva d’edat, i gènere i origen cultu-
ral) que esperen per a cada prova i consulta, desagregada per serveis i centres de 
tot Catalunya.
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Esmena 4
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició al punt 5

5. Conèixer de forma mensual i amb exactitud quants pacients que són atesos al 
sistema sanitari públic (incorporant-hi la perspectiva d’edat, i gènere i origen cultu-
ral) són derivats i atesos a centres concertats i/o privats per realitzar-s’hi proves, vi-
sites i/o intervencions, desagregada per serveis i centres de tot Catalunya.

Palau del Parlament, 27 de juny de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Eulàlia Reguant i Cura, portaveu adjunta, 

GP CUP-CC

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 63941)

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 sanitari 
(tram. 302-00165/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
De modificació al punt 2

2. Incorporar a l’auditoria externa un període d’al·legacions per part d’observa-
dors provinents, entre d’altres, de moviments socials i entitats de pacients, per tal 
de completar l’auditoria tècnica amb una auditoria ciutadana, previ a l’aprovació 
final de l’auditoria.

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

5. Conèixer de forma trimestral i amb exactitud quants pacients que són atesos 
al sistema sanitari públic (incorporant-hi la perspectiva d’edat i gènere) són derivats 
i atesos a centres concertats i/o privats per realitzar-s’hi proves, visites i/o interven-
cions, desagregada per serveis i centres de tot Catalunya.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí
D’addició al punt 7

7. Fer públic al portal de la transparència sanitària de forma anual el contingut de 
les Direccions per Objectius (DPO) de tots els directius del sector públic, així com 
fer públic el seu grau de compliment de cadascun dels indicadors inclosos.

Palau del Parlament, 27 de juny de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS  
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Punt 18 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els treballadors 
públics
302-00166/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 63043 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.06.2017

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, 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 els treballadors públics (tram. 
300-00184/11).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a 
1. Mostrar el seu reconeixement envers tots els servidors públics, l’element més 

valuós dels serveis públics, els quals en els últims anys, tot i les retallades en les se-
ves retribucions, molt sovint han hagut d’esmerçar un sobreesforç personal per com-
pensar les retallades de mitjans materials amb què treballen.

2. Actuar sota el principi que la defensa de l’Estat de Dret és un deure que vin-
cula tots els poders públics i tots els treballadors públics, sense excepció, i que la 
noció d’obediència deguda ha estat sortosament eliminada del nostre ordenament 
jurídic pel seu manifest desencaix amb la moderna concepció de l’Estat de Dret i 
dels drets humans.

3. Complir amb el mandat democràtic creat per la Resolució 7/XI sobre la recu-
peració de la paga extraordinària del 2012 i d’altres drets laborals dels treballadors 
públics i la Moció 121/XI sobre l’oferta pública d’ocupació i les condicions laborals 
del personal de l’Administració de la Generalitat, pel que fa al retorn de la part de la 
paga extraordinària de 2012 que resta pendent de ser abonada i de la totalitat de les 
pagues extraordinàries de 2013 i 2014.

4. Garantir el bon funcionament dels serveis públics i la seguretat jurídica dels 
treballadors públics, recordant que la Constitució i l’Estatut d’Autonomia són la font 
del marc jurídic en què treballen, sense que pugui haver-hi cap mena de dubte sobre 
quina norma cal aplicar en cada moment i situació, i comprometre’s a que l’Admi-
nistració en cap cas podrà demanar responsabilitats personals a cap treballador pú-
blic pels seus actes per aquest motiu.

5. Establir un calendari de reunions de la Mesa General de la Funció Pública i in-
formar-ne dels resultats a la Comissió de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge, i comprometre’s a incorporar a l’ordre del dia de les reunions tots aquells 
punts que proposin els representants sindicals dels treballadors públics que en for-
men part i a proporcionar-los tota la informació que necessiten per valorar adient-
ment les propostes que es negocien.

6. No crear cap registre de funcionaris dependents d’altres administracions i ob-
tenir qualsevol informació que sigui precisa per al millor funcionament de l’acció 
pública a través de les administracions de les quals depenguin els corresponents 
cossos de funcionaris, tot recordant que la cooperació i la lleialtat són principis fo-
namentals de les relacions entre les diferents administracions públiques.

Palau del Parlament, 19 de juny de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP Cs



PlE 38
28 de juny de 2017

21 Dossier

ESMENES PRESENTADES

Reg. 63843, 63901, 63904, 63912 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 

27.06.2017 

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 63843)

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

del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la 
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els treballadors públics (tram. 
302-00166/11).

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

1. Mostrar el seu reconeixement envers tots els servidors públics, l’element més 
valuós dels serveis públics, els quals en els últims anys, tot i les retallades en els 
seus drets, en les seves retribucions i en general en la seves condicions de treball 
han hagut d’esmerçar un sobreesforç personal per compensar la mancança de mit-
jans materials amb què treballen.

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

2. Declarar que la defensa de l’Estat de Dret és un deure que vincula tots els po-
ders públics i per tant tots els treballadors públics, no vinculats al concepte d’obe-
diència deguda sortosament eliminat del nostre ordenament jurídic pel seu manifest 
desencaix amb la moderna concepció de l’Estat de Dret i dels drets humans.

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

2 bis. Reconèixer i garantir que la seva actuació quedarà supeditada, sempre, al 
compliment del marc legal vigent, sota els principis de seguretat jurídica, jerarquia 
normativa i lleialtat institucional.

Esmena 4
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou apartat 2 ter

2 ter. Reconèixer i admetre que una llei o norma anul·lada o suspesa pel Tribunal 
Constitucional no té vigència ni pot emparar cap ordre ni actuació administrativa.

Esmena 5
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de l’apartat 3

3. Complir amb el mandat democràtic derivat de: 
– La Resolució 7/XI del Parlament de Catalunya sobre la recuperació de la paga 

extraordinària del 2012 i d’altres drets laborals dels treballadors públics.
– La Moció 121/XI del Parlament de Catalunya sobre l’oferta pública d’ocupació 

i les condicions laborals del personal de l’Administració de la Generalitat.
En aquest sentit s’insta el Govern a que en el termini d’un mes declari la volun-

tat de retornar la totalitat de la paga de 2013 durant el 2018, juntament amb el que 
queda pendent de la paga de 2012, i la de 2014 durant el 2019, comprometent-se a 
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fer efectiu l’interès de demora vigent a cada moment des de que es meritaren les dites 
pagues i fins el moment que es facin efectives.

Esmena 6
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de l’apartat 4

4. Declarar que tant el bon funcionament dels serveis públics com la seguretat 
jurídica dels treballadors públics suposen que no pugui haver-hi cap mena de dubte 
sobre quina norma cal aplicar a cada moment i situació, recordant que tota norma 
ha de ser compatible amb la Constitució i l’Estatut d’Autonomia, tot comprome-
tent-se explícitament a que l’Administració en cap cas demanarà responsabilitats 
personals a cap treballador públic que es negui a acatar una norma contrària a l’or-
denament jurídic vigent.

Esmena 7
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de l’apartat 5

5. Restituir immediatament els drets laborals del personal de l’Administració de 
la Generalitat en les condicions en què estaven amb anterioritat a l’any 2012 i a 
obrir negociacions immediates per al seu eixamplament i millora.

Esmena 8
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de l’apartat 6

6. No crear cap registre de treballadors públics amb intencionalitats polítiques 
o partidistes.

Palau del Parlament, 27 de juny de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu; María José García Cuevas, diputada, 

GP PPC

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 63901)

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

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre els treballadors públics (tram. 302-00166/11).

Esmena 1
GP Socialista
D’addició al punt 1

1. Mostrar el seu reconeixement envers tots els servidors públics, l’element més 
valuós dels serveis públics, els quals en els últims anys, tot i les retallades en les se-
ves retribucions i altres drets laborals, molt sovint han hagut d’esmerçar un sobrees-
forç personal per compensar les retallades de mitjans materials i personals amb què 
treballen, per oferir el millor servei als ciutadans.

Esmena 2
GP Socialista
De modificació de tot el punt 2

2. Garantir per part dels poders públics i dels treballadors públics el compliment 
de l’ordenament jurídic, és a dir de la Constitució Espanyola i les lleis, tal i com es-
tableix l’Estat de Dret.
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Esmena 3
GP Socialista
De modificació al punt 3

3. Complir amb el mandat democràtic establert creat per la Resolució 7/XI sobre 
la recuperació de la paga extraordinària del 2012 i d’altres drets laborals dels treba-
lladors públics i la Moció 121/XI sobre l’oferta pública d’ocupació i les condicions 
laborals del personal de l’Administració de la Generalitat, pel que fa al retorn de la 
part de la paga extraordinària de 2012 que resta pendent de ser abonada i de la tota-
litat de les pagues extraordinàries de 2013 i 2014, així com en relació amb la resta 
d’acords aprovats.

Esmena 4
GP Socialista
De modificació del punt 4

4. Garantir el bon funcionament dels serveis públics i la seguretat jurídica dels 
treballadors públics, recordant que la Constitució Espanyola i l’Estatut d’Autonomia 
són les fonts del dret al nostre ordenament jurídic la font del marc jurídic en què tre-
ballen, sense que pugui haver-hi cap mena de dubte sobre quina norma cal aplicar 
en cada moment i situació, i comprometre’s a que l’Administració pública en cap cas 
demanarà podrà demanar responsabilitats personals a cap treballador públic pels 
seus actes per aquest motiu pel compliment de l’ordenament jurídic.

Palau del Parlament, 26 de juny de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Alícia Romero Llano, diputada, GP SOC

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 63904)

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

amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els treballadors 
públics (tram. 302-00166/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 5

«Convocar, sempre que ho demani alguna de les parts, la Mesa General de Ne-
gociació dels Empleats Públics, amb el compromís d’incorporar a l’ordre del dia 
de cada reunió tots aquells punts que proposin els representants sindicals, sempre 
que es tracti de matèries comunes objecte de negociació d’acord amb el que dispo-
sa l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, a proporcionar la informació necessària per 
a valorar les propostes que es negociïn i a informar el Parlament, d’acord amb els 
mecanismes de control establerts pel seu Reglament».

Palau del Parlament, 27 de juny de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 63912)

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

mentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 del 
Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre els treballadors públics (tram. 302-00166/11).
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Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió i addició del punt 2

2. Actuar sota el principi que la defensa de l’Estat de Dret és un sistema insti-
tucional en què un estat garanteix els drets individuals a partir de l’aplicació de la 
llei, d’acord amb la dignitat de les persones i fent que la sanció de les conductes il·le-
gals recaigui exclusivament sobre els seus autors deure que i aquest sistema vincula 
tots els poders públics i tots els treballadors públics, sense excepció, i que la noció 
d’obediència deguda ha estat sortosament eliminada del nostre ordenament jurídic 
pel seu manifest desencaix amb la moderna concepció de l’Estat de Dret i dels drets 
humans.

Esmena 238
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió i addició del punt 4

4. Garantir el bon funcionament dels serveis públics i la seguretat jurídica dels 
treballadors públics, recordant que la Constitució i l’Estatut d’Autonomia i les lleis 
aprovades pel Parlament de Catalunya són la font del marc jurídic en què treballen, 
sense que pugui haver-hi cap mena de dubte sobre quina norma cal aplicar en cada 
moment i situació, i comprometre’s a que l’Administració en cap cas podrà demanar 
responsabilitats personals a cap treballador públic pels seus actes per aquest motiu.

Esmena 3
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió i addició del punt 6

6. No crear cap registre de funcionaris dependents d’altres administracions i ob-
tenir qualsevol informació que sigui precisa per al millor funcionament de l’acció 
pública a través de les administracions de les quals depenguin els corresponents 
cossos de funcionaris, tot recordant Recordar i reclamar a les diferents administra-
cions que la cooperació i la lleialtat són principis fonamentals de les relacions entre 
les diferents administracions públiques.

Palau del Parlament, 26 de juny de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Marc Vidal i Pou, diputat, GP CSP   
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Punt 19 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les pràctiques 
democràtiques de la Generalitat
302-00167/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 63048 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.06.2017

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu, Andrea Levy Soler, 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 pràctiques democràtiques de la Generalitat (tram. 
300-00181/11).

Moció
1. El Parlament de Catalunya constata que: 
a) Les forces polítiques independentistes, en les darreres eleccions al Parlament, 

van perdre el plebiscit que van plantejar sobre la independència de Catalunya.
b) Les forces polítiques independentistes, tot i no obtenir una majoria social fa-

vorable al trencament amb la resta d’Espanya, han impulsat iniciatives polítiques i 
parlamentàries que es situen fora del marc legal i democràtic.

c) Determinades iniciatives parlamentàries impulsades per les forces polítiques 
independentistes per iniciar el procés separatista, han vulnerat, i en dos ocasions, 
els drets fonamentals de la majoria dels diputats d’aquesta Cambra, tal i com ho ha 
acordat el Tribunal Constitucional.

d) Reiteradament s’ha obviat el criteri del màxim òrgan consultiu de la Genera-
litat, el Consell de Garanties Estatutàries, quan s’ha imposat l’aprovació de lleis que 
contenen aspectes que són manifestament contraris al marc estatutari.

e) La majoria dels catalans són contraris al trencament de Catalunya amb la res-
ta d’Espanya, per això, i com a societat democràtica, cal garantir els drets d’aquesta 
majoria front als que volen imposar un projecte independentista manca de legitimi-
tat democràtica.

2. El Parlament de Catalunya manifesta: 
a) El seu comprimís amb els principis democràtics i la seva irrenunciable cerca 

d’enteniment, consens i del bé comú.
b) Que les institucions representatives i de govern en els règim democràtics han 

de respectat, sempre i en tot cas, el marc legal del que reben la seva legitimitat de-
mocràtica, i en conseqüència, és fonamental per a garantir els drets el ple respecte a 
les normes de funcionament de les institucions.

c) Que en democràcia totes les opcions polítiques hi tenen cabuda sempre que 
respectin el marc democràtic del que ens hem dotat i les seves accions es portin a 
terme d’acord amb els procediments legalment previstos.

d) Que la Constitució i l’Estatut d’Autonomia contemplen mecanismes suficient-
ment amplis per reformar qualsevol dels aspectes que hi contemplen, però que no-
més seran vàlids i tindran legitimitat democràtica i legal aquelles iniciatives de re-
forma que es plantegin per les vies previstes.

e) Que la Comissió Europea per la Democràcia pel Dret ha manifestat la neces-
sitat que qualsevol referèndum ha de complir amb la Constitució i la llei aplicable, 
normes que han estat creades i acceptades amb consens i totes les garanties demo-
cràtiques.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
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a) Garantir sempre que tota la seva actuació compleix amb la Constitució, l’Es-
tatut d’Autonomia, les sentències i els pronunciaments dels tribunals, especialment 
pel que fa als processos i procediments democràtics.

b) Millorar la qualitat democràtica de les seves actuacions, donant la màxima 
informació, transparència i garanties als projectes normatius, plans i actuacions del 
Govern, especialment aquells que tenen per objectiu modificar el marc fixat a l’Es-
tatut d’Autonomia de Catalunya.

Palau del Parlament, 19 de juny de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu; Andrea Levy Soler, diputada, GP PPC
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