
PLE
DOSSIER

Sessió 39, dimecres 12 de juliol de 2017

Primera part

ORDRE DEL D IA

1. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el 12 de juliol, a les 10.00 h).

2. Compareixença del president de la Generalitat davant el Parlament per a donar 
compte de les modificacions en la composició del Govern. Tram. 350-00003/11. Presi-
dent de la Generalitat. Substanciació.

3. Projecte de llei de creació de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Tram. 200-
00010/11. Comissió d’Afers Institucionals. Debat i votació del dictamen de la Comis-
sió, de les esmenes reservades i de les esmenes subsegüents al dictamen del Consell 
de Garanties Estatutàries (dictamen: BOPC 420, 3; dictamen del Consell de Garanties 
Estatutàries: BOPC 458, 73).

4. Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya. Tram. 202-00009/10. Comissió de Treball. Debat 
i votació del dictamen de la Comissió (dictamen: BOPC 455, 98).

5. Decret llei 3/2017, del 27 de juny, de mesures urgents per a la celebració d’elec-
cions a les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya 
i constitució dels seus òrgans de govern. Tram. 203-00010/11. Govern de la Gene-
ralitat. Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei (text presentat: 
BOPC 459, 18).

6. Interpel·lació al Govern sobre els abusos sexuals i la salut. Tram. 300-00191/11. 
Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Substanciació.

7. Interpel·lació al Govern sobre la política fiscal i la protecció de dades. Tram. 300-
00192/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

8. Interpel·lació al Govern sobre l’acció del Govern de l’onzena legislatura. Tram. 300-
00193/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

9. Interpel·lació al Govern sobre l’habitatge. Tram. 300-00194/11. Grup Parlamentari 
Socialista. Substanciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre l’acció exterior. Tram. 300-00195/11. Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre la islamofòbia. Tram. 300-00196/11. Grup Parlamen-
tari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Substanciació.

12. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre una escola de qualitat i la 
igualtat d’oportunitats. Tram. 302-00168/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat 
i votació.

13. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la segregació escolar. Tram. 
302-00173/11. Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Consti-
tuent. Debat i votació.

14. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la qualitat de l’aire. Tram. 
302-00169/11. Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació.
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15. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’Agència Tributària de Cata-
lunya. Tram. 302-00170/11. Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació.

16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el control de plagues als con-
reus. Tram. 302-00171/11. Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat 
i votació.

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació de les residències 
de gent gran. Tram. 302-00172/11. Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. 
Debat i votació.
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Punt 1 | Substanciació

Relació de preguntes a respondre oralment en el Ple

SERAN SUBSTANCIADES EL DIA 12 DE JULIOL DE 2017, A LES 10.00 H

Preguntes al Govern
1. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el servei de metro a 

Barcelona. Tram. 310-00256/11. Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.

2. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la campanya fores-
tal per a l’estiu. Tram. 310-00254/11. Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari 
Socialista. Substanciació.

3. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la convocatòria de 
cinc-centes noves places de mossos d’esquadra. Tram. 310-00257/11. Marta Rovira 
i Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Substanciació.

4. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el desplegament i la 
implantació de l’Estratègia nacional d’atenció primària i salut comunitària. Tram. 
310-00258/11. Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Subs-
tanciació.

5. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els darrers resultats 
de les proves de competències bàsiques. Tram. 310-00259/11. Marta Rovira i Ver-
gés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Substanciació.

6. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els treballadors tem-
porers. Tram. 310-00262/11. Mireia Boya e Busquet, del Grup Parlamentari de la 
Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Substanciació.

7. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els treballadors pú-
blics. Tram. 310-00260/11. Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciu-
tadans. Substanciació.

8. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’aplicació del pres-
supost. Tram. 310-00261/11. Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de 
Ciutadans. Substanciació.

9. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el procés de venda de 
patrimoni de la Generalitat dels darrers anys. Tram. 310-00255/11. Joan Coscubiela 
Conesa, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Substanciació.

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

la situació política i social. Tram. 317-00175/11. 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. 317-00172/11. 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. 317-00173/11. 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. 317-00171/11. 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. 317-00170/11. Inés Arrimadas García, del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans. Substanciació.

15. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre 
la situació política. Tram. 317-00174/11. Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 
de Junts pel Sí. Substanciació.
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Punt 5 | Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei

Decret llei 3/2017, del 27 de juny, de mesures urgents per a la 
celebració d’eleccions a les cambres oficials de comerç, indústria, 
serveis i navegació de Catalunya i constitució dels seus òrgans de 
govern
203-00010/11

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 64257 / Coneixement: Mesa del Parlament, 04.07.2017

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 4 de juliol de 2017, 
ha pres coneixement del Decret llei 3/2017, del 27 de juny, de mesures urgents per 
a la celebració d’eleccions a les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i na-
vegació de Catalunya i constitució dels seus òrgans de govern, publicat al DOGC 
7401, i ha manifestat que el termini de 30 dies perquè el Parlament el controli pel 
procediment que estableix l’article 155 del Reglament del Parlament s’inicia el dia 
30.06.2017.

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

Certifico:
Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 27 de juny de 2017, s’ha 

pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:
«A proposta del conseller d’Empresa i Coneixement, s’aprova la iniciativa 

SIG17EMC0505 Projecte de decret llei de mesures urgents per a la celebració d’e-
leccions a les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalu-
nya i constitució dels seus òrgans de govern.»

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

Decret llei 3/2017, de 27 de juny, de mesures urgents per a la celebració 
d’eleccions a les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i 
navegació de Catalunya i constitució dels seus òrgans de govern.

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

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

Decret llei

Preàmbul
Amb data 21 d’abril de 2017 la Conferència sectorial de comerç interior con-

vocada pel Ministeri d’Economia i Competitivitat ha acordat l’obertura del procés 
electoral per elegir els membres dels òrgans de govern de les cambres, a realitzar 
entre els dies 2 d’octubre de 2017 i 30 de setembre de 2018.

L’article 10 de la Llei 4/2014, d’1 d’abril, bàsica de les cambres oficials de comerç, 
indústria, serveis i navegació (BOE 80, de 2.4.2014), estableix que el Ple d’aques-
tes corporacions ha d’estar compost per un número no inferior a 10 ni superior a 60 
vocals, dels quals, com a mínim, dos terços han de ser els representants elegits per 
sufragi de totes les empreses en atenció a la representativitat dels diferents sectors 
econòmics determinada segons els criteris que estableixi l’Administració tutelant.

L’altre terç dels representants ha d’estar format, en la forma que determini l’Ad-
ministració tutelant, no només per representants de les empreses i les persones de 
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prestigi reconegut en la vida econòmica dins la circumscripció de cada cambra, 
proposats per les organitzacions empresarials més representatives, sinó també per 
representants de les empreses de major aportació voluntària en cada demarcació.

El nombre de vocals que preveu l’article 22 de la Llei 14/2002, de 27 de juny, 
de les cambres oficials de comerç, indústria i navegació de Catalunya i del Consell 
General de les Cambres (DOGC 3671, de 5.7.2002), supera el nombre màxim de la 
norma bàsica, que estableix el nombre de representants de totes les empreses elegits 
per sufragi entre 10 i 60, els quals han d’elegir la resta de representants, en nombre 
entre el 10 i el 15% dels anteriors, entre les persones de reconegut prestigi en la vida 
econòmica de l’àmbit territorial de la cambra proposades per les organitzacions em-
presarials més representatives en l’àmbit territorial de la cambra corresponent.

Per tant, és necessari modificar abans de l’inici del procés electoral l’esmentada 
Llei 14/2002, de 27 de juny, per tal d’adaptar-la a la nova regulació del Ple que esta-
bleix l’article 10 de la Llei 4/2014, d’1 d’abril.

El Decret 397/1996, de 12 de desembre, sobre els censos electorals de les cam-
bres oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya (DOGC 2294, de 
18.12.1996), aprova la Instrucció que estableix els criteris de classificació del cens 
electoral de les cambres i l’assignació de vocals representants en els plens respec-
tius, i preveu –com una de les variables de la distribució dels vocals en categories– 
la seva aportació als recursos camerals permanents. Aquest és un indicador obsolet 
des de l’eliminació del recurs cameral permanent pel Reial decret llei 13/2010, de 3 
de desembre, d’actuacions en l’àmbit fiscal, laboral i liberalitzadores per fomentar 
la inversió i la creació d’ocupació (BOE 293, de 3.12.2010); d’altra banda, el Decret 
s’articula basant-se en la Classificació catalana d’activitats econòmiques (CCAE) de 
1993, que ha quedat superada per la CCAE vigent de 2009.

Per tot això exposat és necessari establir les adaptacions corresponents per tal 
de poder aplicar la Instrucció que aprova el Decret 397/1996, de 12 de desembre, 
abans esmentat, als censos electorals de les cambres oficials de Comerç, Indústria i 
Navegació de Catalunya.

La urgència de la modificació de la Llei 14/2002, de 27 de juny, per a l’adaptació 
de la Instrucció dels censos electorals de les cambres oficials de Comerç, Indústria 
i Navegació de Catalunya, es fonamenta en la seqüència d’actes jurídics necessaris 
que han de precedir l’obertura del procés electoral, el 2 octubre de 2017, data a par-
tir de la qual les cambres estan obligades a exposar públicament els censos, fet que 
requereix, prèviament, que les cambres hagin pogut adequar els seus reglaments de 
règim interior.

Un cop fetes les adaptacions a l’ordenament jurídic general, cada cambra ha de 
modificar en conseqüència el seu reglament de règim interior i sol·licitar la seva 
aprovació a l’òrgan tutelar. Les modificacions al reglament de règim interior són, en 
resum, les següents: determinar el nombre total de vocals del Ple i el nombre de vo-
cals que correspon al grup de sufragi, al grup d’empreses aportadores i al grup de 
vocals de reconegut prestigi; determinar el sistema d’elecció dels vocals de cada un 
dels grups esmentats; en particular, i pel que fa als vocals de sufragi, determinar la 
classificació dels censos electorals i l’assignació de vocals de sufragi sectorial a cada 
sector, a partir dels criteris d’importància econòmica vigents; regular la constitució 
del Ple amb els tres grups de vocals, i regular la cobertura de les vacants.

Correspon a l’òrgan tutelar, com s’ha dit, l’aprovació, en un termini de tres me-
sos, dels reglaments de règim interior de les cambres i llurs modificacions (article 48 
de la Llei 14/2002, de 27 de juny, esmentada). Aquesta aprovació s’ha de fer efectiva 
abans de l’inici del període electoral (2 octubre de 2017). És per això que es conclou 
que el termini per adequar el marc normatiu esmentat i permetre així que les cam-
bres efectuïn les modificacions necessàries als seus reglaments de règim interior se 
situa a la primeria del mes de juliol de 2017.
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L’organització, la planificació i l’execució del procés electoral es regula al Decret 
19/2006, de 14 de febrer, sobre el règim electoral de les cambres oficials de comerç, 
indústria i navegació de Catalunya i la constitució dels òrgans de govern del Con-
sell General de les Cambres (DOGC 7599, de 16.2.2006). Aquest Decret no preveu 
la possibilitat del vot electrònic ni dels mitjans electrònics en general com a canal 
de comunicació entre cada cambra i els seus candidats i electors, tots ells empre-
ses. Tampoc inclou la incorporació dels vocals de l’article 10.2.c) de la citada Llei 
4/2014, d’1 d’abril, en la constitució del Ple de cada cambra, ni el sistema de pro-
visió de les vacants. Igualment, el Decret 19/2016, de 14 de febrer, preveu un siste-
ma d’elecció de vocals de reconegut prestigi en la vida econòmica de l’àmbit de la 
cambra, a proposta de les organitzacions empresarials, que difereix del sistema de 
la Llei 4/2014, d’1 d’abril.

Per tant, és necessari establir amb caràcter urgent, i en tot cas amb una anticipa-
ció suficient a la convocatòria pròpiament dita de les eleccions, una normativa actu-
alitzada als criteris que marca la legislació bàsica.

La necessitat d’una intervenció legislativa immediata que garanteixi la realitza-
ció del procés electoral en les dates previstes justifica que el Govern faci ús de la 
facultat legislativa excepcional del decret llei reconeguda a l’article 64 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya, ja que es dona el supòsit de fet que l’habilita, és a dir, la 
necessitat extraordinària i urgent.

Atès que el decret llei és un recurs extraordinari i que, per tant, se n’ha de fer un 
ús limitat a les situacions que realment mereixen la consideració d’urgents i conve-
nients, i que la present disposició abasta aquells aspectes estrictament necessaris per 
poder endegar el procés electoral; Vist que l’aprovació d’aquest Decret llei no exclou 
en cap cas la necessitat de fer una regulació completa de les cambres oficials de co-
merç, indústria, serveis i navegació de Catalunya que desenvolupi tots els aspectes 
normatius implicats en aquestes corporacions, més enllà del procés electoral i de la 
constitució dels seus òrgans de govern; En virtut del que preveu l’article 38 de la Llei 
13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern (DOGC 
5256, de 12.11.2008); Per tot això exposat, en ús de l’autorització que concedeix l’ar-
ticle 64 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, a proposta del conseller d’Empresa i 
Coneixement i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1. Composició del Ple de les cambres oficials de comerç, 
indústria, serveis i navegació
1.1 Es modifica l’apartat 1 de l’article 22 de la Llei 14/2002, de 27 de juny, que 

queda redactat de la manera següent:
«1 El Ple és l’òrgan suprem de govern i representació de la cambra en el qual te-

nen representació tots els electors. Està compost per un nombre d’entre 10 i 60 vo-
cals, d’acord amb el reglament de règim interior respectiu, mitjançant els membres 
següents:

»a) Un mínim de 2/3 (dos terços) dels vocals són elegits mitjançant sufragi lliure, 
igual, directe i secret entre tots els electors de la cambra. Aquests vocals s’han de 
distribuir en grups, categories i, si escau, subcategories, de manera que hi estiguin 
representats els interessos econòmics generals i hi tinguin una presència adequada 
les diverses modalitats comercials, industrials, de serveis i, si escau, navilieres dels 
àmbits territorials respectius, d’acord amb la importància econòmica relativa dels 
diferents sectors econòmics. Els sectors econòmics estan representats al Ple en fun-
ció de la seva contribució al PIB, l’ocupació i el nombre d’empreses. Si per un grup, 
categoria o, si escau, subcategoria només hi hagués un candidat proclamat, s’enten-
drà elegit sense necessitat de votació.
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»b) El 10% dels vocals són persones de reconegut prestigi en la vida econòmica 
de la circumscripció de la cambra, i els proposaran les organitzacions empresarials 
que, sent intersectorials i territorials alhora, tinguin reconeguda la condició de més 
representatives a Catalunya. Alternativament, les organitzacions empresarials inter-
sectorials implantades a l’àmbit territorial de cada cambra que estiguin afiliades, fe-
derades o confederades a les organitzacions empresarials més representatives poden 
proposar vocals, amb el consentiment previ de les més representatives.

»c) La resta de vocals són representants de les empreses de major aportació vo-
luntària a la cambra, d’acord amb el sistema d’elecció que estableixi el reglament de 
règim interior de la cambra. Aquestes empreses han de mantenir l’aportació durant 
tot el mandat, de manera que l’incompliment d’aquesta condició suposa la pèrdua de 
la condició de membre del Ple».

1.2 Es modifica l’apartat 3 de l’article 22 de la Llei 14/2002, de 27 de juny, que 
queda redactat de la manera següent:

«3 El Ple es constitueix dins el mes següent a la data de les eleccions. L’òrgan tu-
telar, prèvia consulta a les cambres, ha de fixar la data de la sessió constitutiva, que 
presidirà el titular de l’òrgan tutelar o la persona en qui delegui. Per a la constitució 
vàlida del Ple s’hi han d’incorporar tots els vocals que preveu l’article 22.1».

Article 2. El president o la presidenta
Es modifica l’apartat 1 de l’article 26 de la Llei 14/2002, de 27 de juny, que que-

da redactat de la manera següent:
«1 El president o la presidenta, elegit pel Ple d’entre els vocals que preveu l’arti-

cle 22.1 d’acord amb el que determini el reglament de règim interior de la cambra 
respectiva, exerceix la representació de la cambra i la presidència de tots els seus 
òrgans col·legiats, i és responsable de l’execució dels seus acords. El president o la 
presidenta és elegible per un màxim de 2 mandats consecutius».

Disposició addicional primera
L’exercici del vot es fa de manera presencial o amb l’emissió de vot electrònic, 

d’acord amb la regulació que s’estableixi.
Es podrà habilitar la possibilitat d’emetre el vot per correu postal si concorren 

circumstàncies que impedeixin la implementació del vot electrònic amb les garan-
ties que reconeix la legislació electoral.

Disposició addicional segona
Les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya han 

de formar i revisar els seus censos electorals d’acord amb l’article 17.3 de la Llei 
14/2002, de 27 de juny, de les cambres oficials de comerç, indústria i navegació de 
Catalunya i del Consell General de Cambres (BOE 177, de 25.7.2002).

En l’aplicació de la Instrucció sobre els censos electorals de les cambres ofi-
cials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya, aprovada pel Decret 
397/1996, de 12 de desembre, sobre els censos electorals de les cambres oficials de 
Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya (DOGC 2294, 18.12.1996), les cambres 
han de tenir en consideració que:

Cada cambra ha de determinar el nombre de vocals que compondran el Ple 
d’acord amb l’article 22.1 de la Llei 14/2002, de 27 de juny, esmentada, en la redac-
ció que dona l’article 1 d’aquest Decret llei.

La classificació en grups i categories de les empreses que integren el cens elec-
toral es farà aplicant la CCAE vigent. A aquests efectes, les cambres disposaran de 
les darreres dades facilitades per l’IDESCAT a instàncies de l’òrgan tutelar.

En la distribució dels vocals en categories no s’aplicarà com a variable l’aporta-
ció als recursos camerals permanents.
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Les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya han 
d’instar davant l’òrgan tutelar l’aprovació de les modificacions dels seus reglaments 
de règim interior, per tal d’adequar-los a les previsions d’aquest Decret llei, fins a un 
mes abans de l’obertura del procés electoral. En el cas que l’últim dia del termini 
sigui inhàbil, s’entén prorrogat al primer dia hàbil següent.

Disposició transitòria
Les persones que a l’entrada en vigor d’aquest Decret llei hagin exercit el càrrec 

de president o presidenta durant dos mandats consecutius, podran ser reelegides no-
més per un tercer mandat consecutiu.

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

de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui aplicable aquest Decret llei 
cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui el 
facin complir.

Barcelona, 27 de juny de 2017
Carles Puigdemont i Casamajó, president de la Generalitat de Catalunya; Jordi 

Baiget i Cantons, conseller d’Empresa i Coneixement

Antecedents del Decret llei
1. Carta de comunicació a la Secretaria del Govern de l’inici de la tramitació i 

justificant de tramesa.
2. Informe sobre la necessitat de la seva tramitació.
3. Informe jurídic.
4. Fitxa tècnica.

N. de la r.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l’Arxiu del Par-
lament.
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Segona part

Punt 3 | Debat i votació

Projecte de llei de creació de l’Agència de Ciberseguretat de 
Catalunya
200-00010/11

ESMENES SUBSEGÜENTS AL DICTAMEN DEL CONSELL DE GARANTIES 

ESTATUTÀRIES

Esmena 1
GP Socialista
De supressió de la lletra g de l’apartat 4 de l’article 2

Esmena 2
GP de Ciutadans (1)
De supressió de la lletra g de l’apartat 4 de l’article 2

Esmena 3
GP del Partit Popular de Catalunya (2)
De supressió de la lletra g de l’apartat 4 de l’article 2

Esmena 4
GP de Junts pel Sí
De modificació de la lletra g de l’apartat 4 de l’article 2

«g) Investigar i analitzar tecnològicament els ciberincidents i ciberatacs, sobre 
infraestructures tecnològiques, sistemes d’informació, serveis de tecnologies de la 
informació i la comunicació o la mateixa informació, en els quals l’Agència inter-
vingui per raó de la seva competència.»

Esmena 5
GP del Partit Popular de Catalunya (1)
De modificació i addició de la lletra c de l’apartat 4 de l’article 2

«c) Exercir, en l’àmbit de les competències de l’Administració de la Generalitat, 
les funcions d’equip de resposta a emergències (CERT) d’acord amb el que estableix 
la legislació vigent, en particular la normativa de serveis de la societat de la infor-
mació, incloent-hi la relació amb altres organismes de ciberseguretat nacionals i in-
ternacionals, i la coordinació dels equips de resposta a incidents de ciberseguretat 
(CSIRT) i equips de resposta a emergències o entitats equivalents de l’Administració 
de la Generalitat. Així mateix, ha d’exercir aquestes funcions com a equip de res-
posta a emergències del Govern.»
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Addició de nous articles
Esmena 6
GP de Ciutadans (2)
D’addició d’un nou article 1 bis

«Article 1 bis. Marc d’actuació de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya
Sense perjudici de les competències i les facultats d’altres organismes nacionals 

i internacionals en matèria de ciberseguretat a Catalunya, les funcions de l’Agència 
de Ciberseguretat de Catalunya s’exerciran en el marc de l’autoprotecció i resposta 
a ciberincidents de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector pú-
blic, de conformitat amb el marc competencial previst de la Constitució Espanyola i 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya.»

Esmena 7
GP de Ciutadans (3)
D’addició d’un nou article 1 ter

«Article 1 ter. Garanties dels drets fonamentals dels ciutadans
Donada l’afectació als drets fonamentals dels ciutadans com són el dret a la inti-

mitat i el dret al secret de les comunicacions que l’exercici de les funcions de garan-
tia de la ciberseguretat en les xarxes electròniques i sistemes d’informació implica, 
l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya, per l’exercici de les seves funcions, haurà 
de comptar, en tot cas, amb la preceptiva autorització judicial.»  



plE 39
12 de juliol de 2017

3 Dossier

Punt 4 | Debat i votació

Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per 
l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
202-00009/10

ESMENES TÈCNIQUES

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, 

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 65574)

A la Mesa del Parlament
Chakir el Homrani Lesfar, diputat del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Noemí 

de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, Raúl Moreno Mon-
taña, diputat del Grup Parlamentari Socialista, Joan Coscubiela Conesa, diputat del 
Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, Marisa Xandri Pujol, diputada del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Mireia Vehí Cantenys, dipu-
tada del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, 
d’acord amb el que estableix l’article 116 del Reglament del Parlament, presenten 
les següents esmenes a l’articulat de la Proposició de llei de la renda garantida de 
ciutadania establerta (tram. 202-00009/10).

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, GP de la Candidatura d’Unitat Popular - 
Crida Constituent
D’addició

Article 7: Requisits per a tenir dret a la RGC: 
Punt 1.e: No ésser beneficiàries d’una prestació pública o privada de servei resi-

dencial permanent de tipus social, sanitari o sociosanitari i no estar internades en 
un centre penitenciari en règim ordinari o tancat.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí, GP de Ciutadans, GP Socialista, GP de Catalunya Sí que es 
Pot, GP del Partit Popular de Catalunya, GP de la Candidatura d’Unitat Popular - 
Crida Constituent
D’addició

Disposició addicional tercera. Prestacions complementàries: 
Punt 1.4: Són causes d’extinció de la prestació complementària, a més de les es-

tablertes amb caràcter general, les següents: 
a) Deixar de rebre la prestació objecte del complement.
b) Ésser usuari d’una prestació econòmica o de serveis d’acolliment residencial, 

sanitari o de naturalesa anàloga, sempre que aquesta prestació sigui finançada amb 
fons públics o estar internat en un centre penitenciari en règim ordinari o tancat.

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2017
Chakir el Homrani Lesfar, GP JS; Noemí de la Calle Sifré, GP Cs; Raúl More-

no Montaña, GP SOC; Joan Coscubiela Conesa, GP CSP; Marisa Xandri Pujol, GP 
PPC; Mireia Vehí Cantennys, GP CUP-CC, diputats



PLE
DOSSIER

Sessió 39, dimecres 12 de juliol de 2017

Tercera part

Punt 12 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre una escola de 
qualitat i la igualtat d’oportunitats
302-00168/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 64149 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.07.2017

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

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre una escola de qualitat i la igualtat d’oportunitats (tram. 300-00187/11).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a 
1. Realitzar en tres mesos un estudi i informe actualitzat de la situació actual 

d’habitabilitat dels centres educatius en les seves aules, per a conèixer aquells 
centres que disposen de climatització i ventilació adequada i quins tenen encara 
amiant.

2. Establir en els casos als quals que no existeix la climatització i ventilació 
adequades quines mesures són les més recomanables, prioritzant les més sosteni-
bles com la millora dels aïllaments, però sense excloure de les mesures possibles, la 
instal·lació d’aires condicionats, que hauria de començar a executar-se el segon se-
mestre de 2018, per tal de garantir la bona aclimatació dels centres escolars i poder 
donar compliment al Real Decret 486/199.

3. Treure l’amiant de tots els centres escolars en un període màxim de 3 anys.
4. Donar compliment als punts b i c de la Moció 56/XI per poder acabar amb el 

problema estructural dels barracons a Catalunya.
5. Augmentar el nombre de centres escolars que obren durant l’estiu per oferir 

activitats de lleure així com els seus menjadors.
6. Dotar de personal especialitzat en autisme i altres necessitats educatives els 

casals d’estiu i les colònies i donar beques a les famílies els fills dels quals, per les 
seves característiques especials, no poden gaudir de casals d’estiu i colònies ordi-
nàries.

7. Garantir que tots els centres docents d’educació primària i secundària obliga-
tòria de la xarxa pública que ho desitgin, en el marc de la seva autonomia, tindran 
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dret a establir un sistema de préstec de llibres de text gratuïts que sigui una alterna-
tiva efectiva a l’adquisició privada de la propietat dels mateixos.

8. Mantenir el software i la infraestructura necessària per a permetre als centres 
docents la prestació del servei de préstec de llibres de text conforme al principi de 
transparència.

Palau del Parlament, 29 de juny de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Sonia Sierra Infante, diputada, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 65410, 65453, 65567 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 11.07.2017 

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 65410)

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

Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament 
del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre una escola de qualitat i la igualtat d’oportunitats (tram. 302-
00168/11).

Esmena 1
GP Socialista
De supressió de part del punt 1

1. Realitzar en tres mesos un estudi i informe actualitzat de la situació actual 
d’habitabilitat deis centres educatius en les seves aules, per a conèixer aquells 
centres que disposen de climatització i ventilació adequada i quins tenen encara 
amiant.

Esmena 2
GP Socialista
D’addició d’un nou punt 1 bis

1 bis. Donar compliment a la Resolució 522/XI del Parlament de Catalunya, so-
bre la retirada del fibrociment de les instal·lacions escolars.

Esmena 3
GP Socialista
De modificació del punt 5

5. Augmentar el nombre de centres escolars que obren durant l’estiu per oferir 
activitats de lleure així com els seus menjadors i incrementar la partida destinada a 
ajuts per a poder participar d’aquestes activitats.

Esmena 4
GP Socialista
De modificació del punt 6

6. Garantir la plena inclusivitat de les activitats de lleure educatiu com els casals 
d’estiu o les colònies, reforçant la dotació de personal especialitzat per a una atenció 
adequada de l’alumnat amb necessitats educatives específiques.

Palau del Parlament, 6 de juliol de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, diputada, GP SOC
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GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 65453)

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 les següents esmenes a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre una escola de qualitat i la igualtat d’oportunitats 
(tram. 302-00168/11).

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

1. [...] tenen encara amiant. I garantir que els espais escolars a l’aire lliure tenen 
zones d’ombra suficients per donar cabuda a l’alumnat durant l’hora de l’esbarjo.

Esmena 2
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un punt 9

9. Publicar un protocol d’actuació davant l’onada de calor, destinat específica-
ment als centres educatius de Catalunya.

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Jéssica Albiach Satorres, diputada, GP CSP

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 65567)

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

amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre una escola de qua-
litat i la igualtat d’oportunitats (tram. 302-00168/11).

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

1. Realitzar un estudi i un informe de la situació actual d’habitabilitat dels cen-
tres educatius en les seves aules, per a conèixer aquells centres que disposen de cli-
matització i ventilació adequada i quins tenen encara amiant.

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

2. Una vegada finalitzat l’estudi caldrà incorporar en el pla d’actuacions del De-
partament d’Ensenyament aquelles mesures més urgents en relació a la climatització 
i ventilació dels centres, atenent a criteris de sostenibilitat.

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

3. El Parlament de Catalunya valora positivament la incorporació per primera 
vegada del criteri de prioritzar actuacions de retirada de fibrociment, de tal manera 
que finalitzar el 2017 s’hauran realitzat i/o previst més actuacions durant aquest any 
que en els darrers 15 anys.
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Esmena 4
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 4

4. Redactar un informe anual detallat, relatiu als mòduls en què constin els cen-
tres concrets, i fer efectiu un pla per a l’eliminació gradual dels barracons.

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

5. Augmentar el nombre de centres escolars que obren durant l’estiu per oferir 
activitats de lleure així com els seus menjadors.

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

6. Impulsar el projecte Respir-Estiu amb la dotació de personal especialitzat en 
autisme i altres necessitats educatives.

Esmena 7
GP de Junts pel Sí
De modificació al punt 7

7. Continuar oferint ajuts per material escolar als centres amb un volum impor-
tant d’alumnes amb situació socioeconòmic desafavorida.

Esmena 8
GP de Junts pel Sí
De supressió del punt 8

8. Mantenir el software i la infraestructura necessària per a permetre als centres 
docents la prestació del servei de préstec de llibres de text conforme al principi de 
transparència.

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS   
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Punt 13 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la segregació 
escolar
302-00173/11

PRESENTACIÓ: GP CUP-CC

Reg. 64496 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.07.2017

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

lamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el 
que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten la següent mo-
ció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la segregació escolar (tram. 300-
00186/11).

Moció
Per tal de revertir els processos de segregació escolar a Catalunya i així contri-

buir a reduir la segregació social, el Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a: 

1. Pla de xoc per de-segregar les 101 escoles amb més del 50% de l’alumnat 
d’origen estranger, percentatge que no es correspon amb el del seu entorn immediat.

2. La posada en marxa immediata de l’Observatori de l’Equitat com a instru-
ment d’anàlisi, recerca i informació que ha de contribuir a la planificació, millora i 
impuls dels programes contra la segregació escolar que ara s’estan duent a terme a 
nivell local, però que estan mancats d’una visió global i unitària sobre tot el territori. 
Correspon a aquest organisme tècnic elaborar una estratègia rigorosa per augmentar 
l’equitat educativa i reduir la segregació escolar, estratègia que ha de liderar el De-
partament amb el suport del màxim consens social.

3. Recuperar i actualitzar el mapa escolar (article 8.2 LEC-2009), incloent-hi els 
ensenyaments post-obligatoris, com a instrument de planificació de les places esco-
lars i d’una zonificació equilibrada amb la participació dels municipis, de la comu-
nitat educativa i les comissions de garanties. Elaborar previsions d’escolarització i 
decidir l’obertura de grups o línies en funció de l’escolarització equilibrada.

4. Promoció i potenciació de les OME (oficines de matriculació escolar) per a 
planificar i distribuir la demanda d’escolarització en el territori corresponent, oferir 
una informació acurada sobre els drets d’elecció de centre que tenen les famílies i la 
garantia de gratuïtat que tenen en l’accés a centres concertats.

5. Combatre i fiscalitzar els fraus individuals en l’empadronament i els abusos 
de certes escoles concertades a l’hora d’evitar o dissuadir l’escolarització d’alumnes 
nouvinguts i/o amb baixes condicions sòcio-econòmiques i/o amb NEE. Fiscalitzar 
la xarxa concertada en el compliment de la voluntarietat de les quotes i de les acti-
vitats i serveis complementaris, obrint expedient de retirada del concert als centres 
infractors.

6. Impulsar polítiques d’innovació social i educativa en els 60 barris que acumu-
len major vulnerabilitat i necessitats socials, de forma coordinada amb els municipis 
i diferents programes interdepartamentals (Salut, Treball i Afers Socials, Cultura, 
Territori...) assajant noves experiències-pilot com els districtes educatius preferents 
en lloc d’individualitzar i etiquetar les escoles com a «centres d’alta complexitat».

7. Realitzar un estudi sobre els efectes de la gentrificació residencial sobre els 
processos de segregació escolar, i adoptar les mesures escaients per tal de rever-
tir-los.

8. Realitzar un estudi sobre els principis i criteris, homologacions, processos, 
fases, implicacions i conseqüències que comportaria la inclusió de centres escolars 
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concertats en la xarxa de titularitat pública, així com sobre un eventual procés pos-
terior de supressió dels concerts educatius en aquells centres que no assolissin els 
esmentats principis i criteris, o que, assolint-los, no volguessin ser-hi inclosos.

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Carles Riera Albert, diputat, GP CUP-CC

ESMENES PRESENTADES

Reg. 65452, 65511, 65568 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 11.07.2017 

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 65452)

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 les següents esmenes a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre la segregació escolar (tram. 302-00173/11).

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

1. Pla de xoc per desagregar, en un termini de 5 anys, les 101 escoles [...] imme-
diat.

Esmena 2
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició al punt 3

3. Recuperar i actualitzar [...]. Elaborar previsions d’escolarització a 5 i 10 anys 
vista i decidir l’obertura de grups o línies en funció de l’escolarització equilibrada i 
prioritzant en la preinscripció la conservació de les línies públiques.

Esmena 3
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició al punt 4

4. Promoció i potenciació [...] l’accés a centre concertats i públics, a partir del 
proper procés de preinscripció.

Esmena 4
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un incís al punt 5

5. [...] Fiscalitzar la xarxa concertada i pública en el compliment de la volunta-
rietat de les quotes i de les activitats i serveis complementaris, obrint expedient de 
retirada del concert als centres infractors.

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

7. Realitzar un estudi sobre els efectes de la gentrificació residencial sobre els 
processos de segregació escolar, que inclogui la planificació de mesures per rever-
tir-los en un termini de 5 anys.

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Jéssica Albiach Satorres, diputada, GP CSP
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GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 65511)

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 segregació escolar (tram. 302-00173/11).

Esmena 1
GP de Ciutadans
De supressió i addició al punt 5

5. Combatre i fiscalitzar els fraus individuals en l’empadronament i els abusos 
de certes escoles concertades a l’hora d’evitar o dissuadir l’escolarització d’alumnes 
nouvinguts i/o amb baixes condicions sòcio-econòmiques i/o amb NEE. Fiscalitzar 
la xarxa concertada en el compliment de la voluntarietat de les quotes i de les acti-
vitats i serveis complementaris, obrint expedient de retirada del concert als centres 
infractors a través de la Inspecció d’Educació, actuant en cas que es demostri una 
infracció de la normativa.

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Sonia Sierra Infante, diputada, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 65568)

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 segregació es-
colar (tram. 302-00173/11).

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

1. Continuar els treballs des del Departament d’Ensenyament amb el Síndic de 
Greuges per tal d’avançar de manera eficaç i avaluable en un repartiment més equi-
tatiu de l’alumnat de Catalunya que contribueixi a reduir la segregació social.

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

2. El Parlament de Catalunya valora positivament l’inici dels treballs del Govern 
per a la posada en marxa de l’Observatori de l’Equitat, un instrument de consulta i 
d’assessorament en equitat i igualtat d’oportunitats per aconseguir el màxim nivell 
d’excel·lència del sistema educatiu i dels seus alumnes.

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

3. Recuperar i actualitzar el mapa escolar (article 8.2 LEC-2009), incloent-hi els 
ensenyaments post-obligatoris, com a instrument de planificació de les places esco-
lars i d’una zonificació equilibrada amb la participació dels municipis, de la comu-
nitat educativa i les comissions de garanties. Elaborar previsions d’escolarització i 
decidir l’obertura de grups o línies en funció de l’escolarització equilibrada.
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Esmena 4
GP de Junts pel Sí
De modificació al punt 5

5. Prendre mesures per tal d’evitar els fraus individuals en l’empadronament i per 
tal que es compleixin els mandats de la moció 66/XI del Parlament de Catalunya, 
sobre les mesures per a evitar la segregació educativa, en especial en compliment de 
l’article 50.2 de la Llei d’educació de Catalunya, referent a les garanties de gratuïtat 
dels centres sostinguts amb fons públics.

Esmena 5
GP de Junts pel Sí
De modificació i de supressió al punt 6

6. Prioritzar polítiques educatives innovadores i compensatòries en els barris 
que acumulen major vulnerabilitat i necessitats socials, de forma coordinada amb 
els municipis i diferents programes interdepartamentals (Salut, Treball i Afers So-
cials, Cultura, Territori..) assajant noves experiències pilot com els districtes educa-
tius preferents en lloc d’individualitzar i etiquetar les escoles com a «centres d’alta 
complexitat».

Esmena 6
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 8

8. Complir l’Estatut i la Llei d’educació de Catalunya, que estableixen el model 
d’interès públic com a garantia del dret de totes les persones a una educació de qua-
litat i a accedir-hi en condicions d’igualtat. La LEC defineix el sistema educatiu de 
Catalunya com a comprès pel servei públic educatiu, entès com a servei d’interès ge-
neral d’acord amb l’Estatut, que ha de permetre que tots els centres sostinguts amb 
fons públics, que conformen centres públics i centres privats concertats, treballin 
junts amb uns objectius compartits des de la cooperació i la coresponsabilitat, tot 
respectant la naturalesa jurídica de les diverses institucions que el presten.

Palau del Parlament, 11 de juliol 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 qualitat de 
l’aire
302-00169/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 64488 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.07.2017

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 la qualitat de l’aire (tram. 300-00188/11).

Moció
El Parlament de Catalunya insta al Govern a: 
1. Aprovar en el termini de 3 mesos, d’acord amb la resta d’administracions pú-

bliques, el Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire a les zones de pro-
tecció especial horitzó 2020, per tal d’adequar els nivells de la qualitat de l’aire als 
nivells que determina la legislació europea, per tal que entri en funcionament a fi-
nals de 2017.

2. Revisar els criteris pels quals s’han fixat la delimitació de les zones de protec-
ció especial per a la millora de la qualitat de l’aire per tal de adequar-les a la realitat 
urbana de cada àmbit territorial a l’hora de desplegar els protocols d’actuació en cas 
d’avis preventiu o d’episodi de contaminació atmosfèrica.

3. Incorporar en el Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire, un pro-
tocol d’actuació per minimitzar els efectes de contaminació per l’ozó troposfèric, a 
la comarca d’Osona.

4. Procedir en el termini de tres anys, a l’automatització de les dades que propor-
cionen totes les estacions de mesurament de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la 
contaminació atmosfèrica de tot el país, proporcionant dades horàries d’ozó, diòxid 
de nitrogen i PM10 i, específicament, d’aquells altres contaminants que sigui de re-
lleu recollir d’acord amb la situació específica de l’estació de control.

5. Aprovar abans de finals de 2017 el Reglament de la Llei de Finançament del 
Transport Públic.

Palau del Parlament, 29 de juny de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, diputat, GP SOC

ESMENES PRESENTADES

Reg. 65384, 65450, 65513, 65570, 65580 / Admissió a tràmit: Presidència del 

Parlament, 11.07.2017 

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 65384)

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

d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableix l’article 158 del 
Reglament del Parlament, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre la qualitat de l’aire (tram. 302-00169/11).
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Esmena 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou apartat al punt 2

2 (bis). Actualitzar els inventaris d’emissions de contaminants atmosfèrics a Ca-
talunya del Pla incorporant en les emissions del transport marítim les emissions pro-
vinents del Port de Tarragona i dels 45 ports de titularitat autonòmica adequant els 
escenaris de futur tendencials i del Pla a l’horitzó 2020.

Esmena 2
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou apartat al punt 3

3 (bis). Incorporar al Pla d’actuació per la millora de la qualitat de l’aire objec-
tius de reducció globals i sectorials de les emissions dels principals contaminants 
atmosfèrics amb caràcter vinculant.

Esmena 3
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació i supressió al punt 4

4. Procedir en el termini de tres anys, a l’automatització de les dades que propor-
cionen totes les estacions de mesurament de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la 
contaminació atmosfèrica de tot el país, proporcionant dades horàries 

d’ozó, diòxid de nitrogen i PM10 i, específicament, d’aquells altres contaminants 
que sigui de relleu recollir d’acord amb la situació específica de l’estació de control 
amb l’objectiu que totes les estacions de la xarxa el 2020 proporcionin dades horà-
ries de NO2, NO, SO2, CO, O3, benzè, PM10 i PM2,5.

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

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 65450)

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 qualitat de l’aire (tram. 302-00169/11).

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

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) A realitzar un nou estudi d’anàlisi i perillositat per la salut de la pols negra 

que afecta teulades, escales i cases del voltant de l’empresa Silvalac dels Pallaresos, 
per experts independents de prestigi, ja que l’anterior informe té l’autoria del CSIC 
i data de 2010. Donant resposta a la Subdirectora General de la Secretaria de Salut 
Pública el 18 d’octubre de 2016 on sol·licita: «...Atès que els hidrocarburs aromàtics 
policíclics tenen un potencial efecte carcinogènic i mutagènic i donada la curta dis-
tància que existeix entre l’empresa i els edificis habitats, s’ha sol·licitat a l’empresa 
Silvalac que faci una revisió exhaustiva dels processos de fabricació amb l’objectiu 
de reduir al màxim la formació d’aquestes partícules i, d’aquesta manera, reduir al 
mínim l’exposició de la població a aquests compostos».

b) Sol·licitar i informar al Parlament, de les actuacions que ha realitzat l’em-
presa Silvalac en relació al requeriment de la Subdirectora general de la Secretaria 
de Salut Pública, del 18/10/2016, en què exigia la revisió exhaustiva dels processos 
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de fabricació per tal de reduir al màxim la formació d’aquestes partícules i per tant 
el risc per a la població.

c) Exigir, entretant, a l’empresa la implementació de mesures preventives com 
nous filtres, scrubbers, disminució d’emissions difuses, control periòdic de COVs, 
CO i NOx, i que completi la informació del seu projecte en relació a les Fitxes de 
Dades de Seguretat de les substàncies o la informació sobre degradabilitat i persis-
tència de les substàncies.

d) No resoldre l’expedient de la sol·licitud de modificació substancial que ha fet 
l’empresa (Expedient TICS 150134) fins que no s’hagin assegurat els canvis i les me-
sures preventives per evitar l’emissió de la pols negra i els compostos perjudicials 
per a la salut de les persones treballadores i ciutadanes dels Pallaresos i la Secuita.

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Hortènsia Grau Juan, diputada, GP CSP

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 65513)

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 qualitat de l’aire (tram. 302-00169/11).

Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició al punt 2

2. Revisar els criteris pels quals s’han fixat la delimitació de les zones de protec-
ció especial per a la millora de la qualitat de l’aire per tal de adequar-les a la realitat 
urbana de cada àmbit territorial a l’hora de desplegar els protocols d’actuació en 
cas d’avis preventiu o d’episodi de contaminació atmosfèrica. Elaborar i presentar 
en el termini de sis mesos una nova planificació d’aparcaments de dissuasió (park 
and rides) adaptada a aquesta nova delimitació, amb la funció específica d’afavo-
rir la complementarietat del vehicle privat fora de les Zones de Protecció Especial 
de l’Ambient Atmosfèric amb el transport públic per accedir a elles. Aquests apar-
caments han de tenir fàcil accés des de les principals vies de comunicació i perme-
tre un intercanvi ràpid des del vehicle particular al ferrocarril o als serveis de bus 
ràpid.

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Marina Bravo Sobrino, diputada, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 65570)

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

del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la qualitat de l’aire (tram. 
302-00169/11).
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Esmena 1
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou punt 6

6. Promoure la resolució del conflicte laboral que afecta al Transport Metropoli-
tà de Barcelona, després de 10 jornades de vaga, mitjançant la seva intervenció com 
a àrbitre per aconseguir un acord que posi fi a la mateixa.

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu; Sergio Santamaría Santigosa, diputat, 

GP PPC

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 65580)

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 qualitat de l’aire 
(tram. 302-00169/11).

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

Aprovar Iniciar en el termini de 3 mesos, d’acord amb la resta d’administracions 
públiques, el Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire a les zones de pro-
tecció especial horitzó 2020 2025, per tal d’adequar els nivells de la qualitat de l’aire 
als nivells que determina la legislació europea, per tal que entri en funcionament a 
finals de 2017 a principis de 2019.

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

Adequar els protocols d’actuació en cas d’avís preventiu o episodi de contamina-
ció atmosfèrica a la realitat urbana de cada àmbit territorial més enllà de la delimi-
tació a les zones de protecció especial.

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

Incorporar en el Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire, un proto-
col d’actuació una estratègia per minimitzar reduir els efectes de contaminació per 
l’ozó troposfèric, a la comarca d’Osona.

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

Procedir Ampliar, en el termini de tres anys, a l’automatització de les dades que 
proporcionen totes algunes de les estacions de mesurament de la Xarxa de Vigilàn-
cia i Previsió de la contaminació atmosfèrica de tot el país a les zones de protecció 
especial, proporcionant dades horàries d’ozó, diòxid de nitrogen i de PM10 i, espe-
cíficament, d’aquells altres contaminants que sigui de relleu recollir d’acord amb la 
situació específica de l’estació de control.
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Esmena 5
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 5

Aprovar Iniciar abans de finals de 2017 el Reglament de la Llei de Fiançament 
del Transport Públic el procés de tramitació del projecte de decret relatiu a la crea-
ció de la taula social del transport públic de Catalunya.

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS    
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Punt 15 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’Agència 
Tributària de Catalunya
302-00170/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 64489 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.07.2017

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

mentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Par-
lament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre 
l’Agència Tributària de Catalunya (tram. 300-00185/11).

Moció
El Parlament insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Seguint les indicacions de l’art. 9.1.e de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, 

de transparència, accés a la informació pública i bon govern, publicar a la web cor-
responent les convocatòries i els resultats de cada una de les fases dels processos 
selectius de provisió i promoció del personal convocats per l’Agència Tributària de 
Catalunya.

2. Garantir que les persones que accediran a les places convocades per l’Agència 
Tributària de Catalunya en forma d’interinatge podran presentar-se a les convocatò-
ries posteriors per proveir definitivament les places.

3. Informar, abans del 31 d’agost, a tots els col·lectius professionals que treballen 
en l’àmbit de la fiscalitat del canvi en la gestió dels impostos cedits.

4. Garantir que el dia 1 de setembre l’Agència Tributària de Catalunya estarà pre-
parada per assumir les tasques que avui desenvolupen les oficines liquidadores dels 
registradors de la propietat: gestió dels impostos cedits i propis.

5. Comprometre i garantir que l’Agència Tributària de Catalunya comprovarà el 
100% dels expedients que es presentin a través de les oficines, com a mesura per 
lluitar contra el frau i l’elusió fiscal.

6. Presentar, durant el mes d’octubre a la Comissió d’Economia i Hisenda, un 
informe sobre el funcionament, durant el mes de setembre, de les noves tasques as-
sumides, en relació a la gestió dels impostos cedits, per l’Agència Tributària de Ca-
talunya que contindrà la següent informació: 

a. Nombre d’oficines obertes i personal adscrit a cadascuna
b. Nombre d’autoliquidacions presentades
c. Nombre d’assessoraments realitzats
d. Consultes telefòniques realitzades
7. Presentar, durant el mes d’octubre a la Comissió d’Economia i Hisenda, un 

informe sobre els expedients digitalitzats de l’1 de gener al 30 de setembre, i dels 
expedients pendents de digitalitzar. En el cas que n’hi hagi, també informar sobre el 
procés i calendari per resoldre dita situació.

8. Presentar, durant el mes d’octubre a la Comissió d’Economia i Hisenda, un 
informe sobre qui i de quina manera es desenvoluparan les tasques d’assessorament 
als contribuents en relació als impostos cedits que, des de l’1 de setembre, gestionarà 
l’Agència Tributària de Catalunya.

9. Presentar, durant el mes d’octubre a la Comissió d’Economia i Hisenda, un 
informe sobre el calendari d’implantació de l’obligatorietat de presentar de forma 
telemàtica les autoliquidacions dels impostos cedits, per part dels contribuents.

10. Presentar, durant el mes d’octubre a la Comissió d’Economia i Hisenda, un 
informe sobre la voluntat i els plans del Govern en relació al futur de l’Agència Tri-
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butària de Catalunya, un cop hagi esgotat el marc que estableix l’autogovern en re-
lació a la gestió tributària.

11. Respectar el principi de seguretat jurídica garantint l’estabilitat i la claredat 
normativa en l’àmbit tributari per tal de no provocar dubtes en els ciutadans i les 
empreses en relació a l’actuació a realitzar.

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Alícia Romero Llano, diputada, GP SOC

ESMENES PRESENTADES

Reg. 65421, 65451, 65460, 65569 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 

11.07.2017 

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 65421)

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 l’Agència 
Tributària de Catalunya (tram. 302-00170/11).

Esmena 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició al punt 9

9. Presentar, durant el mes d’octubre a la Comissió d’Economia i Hisenda, un in-
forme sobre el calendari d’implantació de l’obligatorietat de presentar de forma tele-
màtica les autoliquidacions dels impostos cedits, per part dels contribuents, així com 
els mecanismes per garantir per part dels treballadors i treballadores de l’Agència 
Tributària de Catalunya l’assessorament i acompanyament a tots els contribuents 
per dur a terme l’autoliquidació de forma telemàtica.

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Eulàlia Reguant i Cura, portaveu adjunta, 

GP CUP-CC

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 65451)

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

es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, pre-
senta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
l’Agència Tributària de Catalunya (tram. 302-00170/11).

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

1. Seguint les indicacions [...] Tributària de Catalunya, fent pública la relació de 
persones que han participat i les que han superat el procés selectiu.
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Esmena 2
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un punt 12

12. Negociar amb els representants legals del personal i les organitzacions sin-
dicals representatives aquells aspectes del procés de desplegament de l’Agència Tri-
butària de Catalunya que afecten als drets i condicions de treball dels treballadors 
i treballadores.

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu GP CSP

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 65460)

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’Agència Tribu-
tària de Catalunya (tram. 302-00170/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
D’addició al punt 2

2. Garantir que les persones que accediran a les places convocades per l’Agència 
Tributària de Catalunya en forma d’interinatge podran presentar-se a les convoca-
tòries de selecció posteriors per proveir definitivament les places, sempre que reu-
neixin els requisits establerts per la normativa vigent en matèria de funció pública.

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

5. Comprometre i garantir que l’Agència Tributària de Catalunya comprovarà els 
expedients que es presentin a través de les oficines, com a mesura per lluitar contra 
el frau i l’elusió fiscal, d’acord amb els criteris recollits al Pla de Control Tributari.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 6

6. Presentar, durant el mes de desembre a la Comissió d’Economia i Hisenda, 
un informe sobre el funcionament, durant els mesos de setembre, octubre i novem-
bre, de les noves tasques assumides, en relació a la gestió dels impostos cedits, per 
l’Agència Tributària de Catalunya que contindrà la següent informació: 

a. Nombre d’oficines i personal adscrit a cadascuna
b. Nombre d’autoliquidacions presentades
c. Nombre d’assessoraments realitzats
d. Consultes telefòniques realitzades

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

10. Presentar, durant el mes de desembre a la Comissió d’Economia i Hisenda, 
un informe sobre la voluntat i els plans del Govern en relació al futur de l’Agència 
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Tributària de Catalunya, un cop hagi esgotat el marc que estableix l’autogovern en 
relació a la gestió tributària.

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 65569)

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’Agència Tributària de Catalunya 
(tram. 302-00170/11).

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

1. Seguint les indicacions de l’art. 9.1.e de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, 
de transparència, accés a la informació pública i bon govern, publicar a la web cor-
responent les convocatòries i els resultats de cada una de les proves realitzades, dels 
mèrits assolits i de la puntuació total de cada candidat dels processos selectius de 
provisió i promoció del personal convocats per l’Agència Tributària de Catalunya.

Esmena 2
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou punt 1 bis

1 bis. Negociar amb els sindicats a la Taula de Negociació la totalitat de la rela-
ció de llocs de treball de l’Agència Tributària de Catalunya que no ha estat negoci-
ada i que es troba pendent de contenciós als tribunals.

Esmena 3
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició al punt 3

3. Informar, abans del 31 d’agost, als ciutadans i a tots els col·lectius professio-
nals que treballen en l’àmbit de la fiscalitat del canvi en la gestió dels impostos ce-
dits, així com de la nova estructura tributària territorial.

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

4 bis. Informar al grups parlamentaris, abans del 31 d’agost, del nombre de li-
quidacions, devolucions d’ofici i liquidacions complementàries practicades pels òr-
gans de gestió dels tributs propis de la Generalitat de Catalunya en l’exercici 2017 
fins la data d’elaboració de l’informe. Es detallarà, com a mínim, de l’evolució per 
mesos, impostos, oficines i delegacions, tot diferenciant les de l’Agència Tributària 
de Catalunya i les Oficines Liquidadores.

Esmena 5
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició al punt 9

9. Presentar, durant el mes d’octubre a la Comissió d’Economia i Hisenda, un in-
forme sobre el calendari d’implantació de l’obligatorietat de presentar de forma tele-
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màtica les autoliquidacions dels impostos cedits, per part dels contribuents garantint 
que el programa informàtic estigui a punt i que es podrà fer el pagament electrònic.

Esmena 6
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou punt 12

12. Presentar un estudi, durant el proper període de sessions, del cost adminis-
tratiu de la recaptació tributària en termes absoluts, relatius i comparatius amb 
d’altres administracions tributàries de l’entorn nacional i internacional.

Esmena 7
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou punt 13

13. Establir les mesures necessàries per tal que dotar a l’Agència Tributària de 
Catalunya d’una dimensió adequada a la massa tributària gestionada quin objectiu 
prioritari sigui la eficiència en l’ús dels recursos públics excloent, explícitament, els 
objectius mediàtics i partidistes en el disseny de l’Agència.

Esmena 8
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou punt 14

14. Dur a terme una auditoria externa sobre els processos de liquidació dels tri-
buts propis de la Generalitat de Catalunya, des del punt de vista del contribuent, i 
implantar les mesures correctores conduents a la seva facilitació.

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu; María José García Cuevas, diputada, 

GP PPC   
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Punt 16 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el control de 
plagues als conreus
302-00171/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 64491 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.07.2017

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 el control de plagues als conreus (tram. 300-00189/11).

Moció
1. El Parlament de Catalunya, amb l’objectiu d’eradicar i contenir la propagació 

del cargol poma, insta el Govern de la Generalitat a: 
a) Intensificar els mecanismes de control de la plaga, liderant les actuacions que 

siguin necessàries, de forma integral, i tenint en compte tots els agents implicats.
b) Coordinar les actuacions amb la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre amb 

l’objectiu d’evitar la propagació del cargol poma a d’altres zones de Catalunya i de 
la resta de l’Estat.

c) Implementar les campanyes de sensibilització en el territori, a través de pa-
nells informatius i publicitat als mitjans de comunicació de les Terres de l’Ebre, 
on s’expliquin els riscos d’aquesta espècie depredadora als ebrencs i visitants de la 
zona.

2. El Parlament de Catalunya, en relació al finançament de les actuacions neces-
sàries per a erradicar la plaga del cargol poma, insta el Govern de la Generalitat a: 

a) Efectuar, abans finalitzar el mes juliol d’enguany, el pagament de les subven-
cions de les collites 2015 i 2016 als agricultors que es van acollir a l’ajut per l’admi-
nistració de saponines en els seus conreus.

b) Doblar en els pressupostos de la Generalitat per al 2018, la dotació pressupos-
tària destinada a la lluita contra el cargol poma, a banda del que ja està previst en el 
cofinançament de la Unió Europea i els ajusts estatals.

3. El Parlament de Catalunya, per a millorar la transparència en la gestió, insta 
el Govern de la Generalitat a: 

a) Informar al Parlament, en un termini d’un mes, i tenint en compte els convenis 
de col·laboració entre la Generalitat i les entitats socioeconòmiques del Delta (Pro-
delta), de quin és l’impacte de l’aigua de mar sobre les infraestructures.

b) Informar al Parlament, en un termini d’un mes, de les conclusions de l’Infor-
me elaborat pel Grup d’Experts –i presentat a Amposta el passat 30 de maig– sobre 
els efectes dels tractaments amb aigua de mar. Així mateix, informar de qui va en-
carregar l’estudi, sota quins criteris es va escollir els experts, qui l’ha supervisat, el 
cost del mateix i qui l’ha sufragat.

c) Presentar els estudis duts a terme pel DARP a la zona pilot de l’Illa de Mar, 
durant els anys 2011-2017 sobre els efectes que podria causar la salinitat als camps 
d’arròs.

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu; Marisa Xandri Pujol, diputada, GP PPC
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 65411, 65512, 65571, 65579 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 

11.07.2017 

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 65411)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parla-

mentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Par-
lament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre el control de plagues als conreus (tram. 302-00171/11).

Esmena 1
GP Socialista
D’addició d’un nou apartat d al punt 1

d) Garantir que els tractaments i productes utilitzats per eradicar el cargol poma 
no generen problemes, o els mínims possibles, als productors de mol·luscos del Del-
ta de l’Ebre.

Esmena 2
GP Socialista
D’addició d’un nou apartat e al punt 1

e) Seguir invertint en recerca, desenvolupament i innovació, a través dels centres 
universitaris i de recerca públics, per cercar un tractament el més eficaç possible 
i amb els mínims efectes adversos pel medi ambient i pels productors del territori.

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP SOC

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 65512)

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

del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del 
Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre el control de plagues als conreus (tram. 302-00171/11).

Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició al punt 1.a

1.a) Intensificar els mecanismes de control de la plaga, liderant les actuacions 
que siguin necessàries, de forma integral, i tenint en compte tots els agents impli-
cats, per tal de garantir que s’apliquin els millors criteris tècnics en temps i forma.

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

1.a.bis) Liderar els estudis i recerca en tot allò relacionat amb el cargol poma, 
tant des del vessant d’implementar noves pràctiques agrícoles com des del vessant de 
les afectacions a les comunitats de regants, productors de mol·luscs, fauna salvatge, 
parc natural i qualsevol altre.
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Esmena 3
GP de Ciutadans
D’addició al punt 1.b

1.b) Establir comunicació permanent amb totes les administracions per tal de 
millorar el control de la plaga a l’àmbit del riu Ebre i especialment coordinar les 
actuacions amb la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre amb l’objectiu d’evitar la 
propagació del cargol poma a d’altres zones de Catalunya i de la resta de l’Estat.

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

1.c) Augmentar significativament la difusió i el coneixement de la plaga, els seus 
riscos i l’esforç pel seu control a tota la societat i especialment als ebrencs i visitants 
de la zona, mitjançant, entre d’altres campanyes de sensibilització, panells informa-
tius i publicitat als mitjans de comunicació i xarxes socials.

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

1.d) Mantenir l’objectiu d’eradicació de la plaga en tot el territori del Delta de 
l’Ebre, prioritzant l’eradicació a l’hemidelta dret.

Esmena 6
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou apartat al punt 2

2.0) Millorar la compensació als principals perjudicats per l’aplicació de me-
sures de control de la plaga, agricultors i comunitats de regants, sense descartar 
altres col·lectius potencialment perjudicats com ara els productors de mol·luscs de 
les badies.

Esmena 7
GP de Ciutadans
De supressió i addició al punt 2.b

2.b) Doblar Millorar significativament en els pressupostos de la Generalitat per al 
2018, la dotació pressupostària destinada a la lluita contra el cargol poma, a banda 
del que ja està previst en el cofinançament de la Unió Europea i els ajusts estatals.

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

3.d) Informar al Parlament, en el termini màxim d’un mes des de l’aprovació de 
la present resolució, tenint en compte els estudis existents amb relació a les badies 
del Fangar i dels Alfacs, de les mesures que es poden dur a terme per a mantenir la 
qualitat de l’aigua de les badies i assegurar així la viabilitat dels vivers de musclos, 
ostres i cloïsses i conservar-ne la biodiversitat. 

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Francisco Javier Domínguez Serrano, dipu-

tat, GP Cs
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 65571)

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 control de pla-
gues als conreus (tram. 302-00171/11).

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

«a) Intensificar els mecanismes de control de la plaga acordats en el marc de la 
Comissió de Seguiment del cargol poma al Delta de l’Ebre liderant les actuacions 
pròpies i fent el seguiment de les que correspongui dur a terme als altres que siguin 
necessàries, de forma integral, i tenint en compte tots els agents implicats.»

Esmena 2
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 1 b

b) Instar al Govern de l’Estat a clarificar les competències al riu Ebre amb l’ob-
jectiu que les diferents institucions i organismes, com la Confederació Hidrogràfica 
de l’Ebre, les executin per tal d’evitar la propagació del cargol poma a d’altres zones 
de Catalunya i de la resta de l’Estat.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 1 c

c) Implementar Continuar impulsant les campanyes de sensibilització en el terri-
tori, a través de la difusió de fulls i panells informatius, jornades informatives i pu-
blicitat als mitjans de comunicació de les Terres de l’Ebre, on s’expliquin els riscos 
d’aquesta espècie depredadora als ebrencs i visitants de la zona; com també seguir 
fent jornades de formació als professionals agraris.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 2 a

«a) Informar als beneficiaris, abans d’acabar l’estiu de 2017, de les resolucions 
de concessió dels ajuts en forma de subvenció de l’Ordre d’ajudes per als agricultors 
per la compra de productes a base de saponines efectuada entre l’1 de juny de 2015 
i el 31 de maig 2016.»

Esmena 5
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 2 b

«b) Mantenir el compromís de finançament per a les actuacions de lluita contra 
el cargol poma als pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2018 en el 
marc de la mesura de cooperació del Programa de Desenvolupament Rural 2014-
2020 i seguir treballant per aconseguir el màxim de cofinançament possible i asse-
gurant la màxima eficiència i transparència en l’ús dels recursos públics i la seva 
justificació.»
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Esmena 6
GP de Junts pel Sí
De supressió dels punts 3 a, 3 b, 3 c 

Esmena 7
GP de Junts pel Sí
D’addició d’un nou punt 

«Informar al Parlament de Catalunya, a l’acabament de la collita d’arròs 2017, 
les conclusions de l’estudi sobre els efectes de la salinització en els cultius d’arròs, 
al sòl i a les infraestructures, en base a les dades recollides fins a la data que han 
estat valorades pel Grup d’Experts sobre els efectes dels tractaments amb aigua de 
mar per a l’eradicació del cargol poma al delta de l’Ebre. »

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 65579)

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 control de plagues als conreus (tram. 302-00171/11).

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

1. El Parlament de Catalunya, amb l’objectiu d’eradicar i contenir la propagació 
del cargol poma, insta el Govern de la Generalitat a: 

a) Intensificar els mecanismes de control de la plaga,., establint més mitjans ma-
terials i humans de control i fent complir la Llei de Sanitat Vegetal respecte l’incom-
pliment de les actuacions obligatòries.

b) Demanar responsabilitats al MAPAMA i a la Confederació Hidrogràfica 
de l’Ebre respecte la recent contaminació per cargol del pantà de Miravet, i re-
querir-los un control exhaustiu de totes les vies de propagació del cargol al riu Ebre.

c) Continuar implementant campanyes de sensibilització en el territori, a tra-
vés de panells informatius i publicitat als mitjans de comunicació de les Terres de 
l’Ebre, on s’expliquin els riscos d’aquesta espècie depredadora als ebrencs i visitants 
de la zona.

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

2. El Parlament de Catalunya, en relació al finançament de les actuacions neces-
sàries per a eradicar la plaga del cargol poma, insta el Govern de la Generalitat a: 

a) Efectuar el pagament, en els propers 2 mesos i abans de setembre de 2016 de 
les compensacions als agricultors que van comprar saponines per la lluita contra el 
cargol de juny del 2015 al maig del 2016.

b) Aprovar el destí de fons propis i demanar al Govern de l’Estat que n’aprovi 
també d’estatals per dur a terme totes les línies de lluita, recerca, investigació,... 
contra el cargol que es considerin necessàries i que no puguin ser recollides al pla 
d’actuació del Grup Ad hoc.
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c) En cas que la plaga del cargol provoqui pèrdues de collita significatives als 
pagesos, a aprovar una línia d’ajut d’Estat que compensi econòmicament aquestes 
pèrdues.

d) Assegurar un pressupost suficient, dins o fora del Grup Ad hoc, per investiga-
ció de línies de lluita biològica contra el cargol poma.

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

3. El Parlament de Catalunya, per a millorar la transparència en la gestió, insta 
el Govern de la Generalitat a: 

a) Informar al Parlament, en un termini d’un mes, de quin és l’impacte de l’aigua 
de mar sobre les infraestructures.

b) Informar al Parlament, en un termini d’un mes, de les conclusions de l’Informe 
elaborat pel Grup d’Experts sobre els efectes dels tractaments amb aigua de mar.

c) Presentar els estudis duts a terme pel DARP a la zona pilot de l’Illa de Mar, 
durant els anys 201 1-2017 sobre els efectes que podria causar la salinitat als camps 
d’arròs.

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

3 bis. Presentar un Pla d’eradicació de la plaga per a l’hemidelta esquerra a 5 
anys amb el pressupost suficient plurianual i que combini les diferents mesures que 
s’han demostrat efectives: sectorització real i efectiva, combinació guarets, tracta-
ments saponines, inundació aigua de mar i descontaminació desguassos, neteja i ús 
exclusiu de maquinària per zones.

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Hortènsia Grau Juan, diputada, GP CSP    
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Punt 17 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació de 
les residències de gent gran
302-00172/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 64492 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.07.2017

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 la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació 
al Govern sobre la situació de les residències de gent gran (tram. 300-00190/11).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1) Disposar d’uns nous plecs que permetin convocar, durant aquest mes de ju-

liol, un nou concurs per l’any 2018 a les 5 residències públiques gestionades per la 
UTE Ingesan Asproseat amb les ràtios de personal gerocultor adequades a la situa-
ció real del avis i àvies.

2) Mentre no s’adjudiqui el nou concurs a les 5 residències públiques, obligar a 
la UTE Ingesan Asproseat a resoldre de manera immediata totes les deficiències de-
nunciades pels familiars: 

a) Restablint el nombre de gerocultor/es (personal d’atenció directa) que hi havia 
abans que l’empresa fes reducció de personal.

b) Garantint uns nivells adequats de neteja, material, qualitat alimentària, aten-
ció mèdica i substitució del personal en cas de vacances/absències, etc.

3) En el marc de l’actualització de la Cartera de Serveis Socials, congelada des 
de 2010: 

3.1) Iniciar un procés de revisió de les ràtios de personal, especialment d’atenció 
directa, que han de complir els centres residencials d’atenció a les persones grans de 
tots els centres amb fiançament públic, especialment pel que fa a cobertura de per-
sonal, i a les seves condicions professionals i laborals.

3.2) Millora de les tarifes públiques dels serveis d’atenció a persones grans, in-
corporant clàusules que condicionin que almenys un 60% d’aquest increment anirà 
destinat a la millora del salari dels treballadores/res.

3.3) Suspendre l’Acord de flexibilització de ràtios signat entre l’ICASS i les prin-
cipals patronals d’atenció residencial i diürna l’any 2012.

4) Prendre les iniciatives necessàries, com a Autoritat Laboral, per a facilitar la 
signatura del Conveni de Dependència Català, que inclogui una significativa digni-
ficació de les condicions laborals i professionals del personal del sector.

5) Establir en el marc de la contractació pública de serveis a les persones, els se-
güents condicionants: 

5.1) Prohibir les baixes temeràries, que el preu econòmic en cap cas pugui ser 
determinant a l’hora de l’adjudicació.

5.2) Les penalitzacions i sancions adequades a la importància del servei públic 
que es vol contractar i als danys sobre les persones fràgils que es causen per una 
mala execució del contracte.

5.3) Que es tingui en compte, a l’hora de l’adjudicació del servei, la necessitat de 
garantir la qualitat, la continuïtat, l’accessibilitat, l’assequibilitat, la disponibilitat i 
la exhaustivitat dels serveis, i les necessitats específiques de les distintes categories 
d’usuaris, inclosos els grups desafavorits i vulnerables.
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5.4) L’establiment d’estàndards per a la millora de la qualitat del servei, també 
pel que fa a les condicions de treball en que es presten, així com la implantació d’in-
dicadors de seguiment dels processos d’atenció a les persones usuàries.

5.5) La responsabilitat d’inversió en el manteniment de les infraestructures i ins-
tal·lacions.

5.6) Fer complir l’obligació de realitzar i presentar una auditoria econòmica sig-
nada i validada de les entitats i empreses concessionàries.

5.7) La prevalença de les entitats dels tercer sector, sense afany de lucre i de ca-
ràcter associatiu, en la prestació de serveis d’atenció a les persones.

6) Avaluar, en el termini d’un mes, la qualitat i l’eficiència del servei que es pres-
ta a les residencies de titularitat pública de tot Catalunya

7) Incrementar els mecanismes de vigilància i control de l’execució de la pres-
tació de serveis.

8) Reforçar les inspeccions als centres, sense avisar, i incloent-hi entrevistes amb 
les treballadores sense la direcció al davant.

9) Posar en funcionament mecanismes democràtics de participació de familiars, 
veïns i veïnes en el funcionament dels centres.

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Marta Ribas Frias, diputada GP CSP

ESMENES PRESENTADES

Reg. 65383, 65412, 65510, 65573 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 

11.07.2017 

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 65383)

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 situació de les 
residències de gent gran (tram. 302-00172/11).

Esmena 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició al punt 3.2

3.2) Millora de les tarifes públiques dels serveis d’atenció a persones grans, in-
corporant clàusules que condicionin que almenys un 60% d’aquest increment anirà 
destinat a la millora del salari dels treballadores/res, en un percentatge sensiblement 
superior en favor dels salaris més baixos.

Esmena 2
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició a l’article 5.1

5.1) Prohibir les baixes temeràries, que el preu econòmic en cap cas pugui ser 
determinant a l’hora de l’adjudicació. Incorporar als Plecs quan hi hagi diferents cri-
teris d’adjudicació paràmetres que comportaran que una oferta sigui considerada 
anormal o desproporcionada.
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Esmena 3
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició al punt 5.2

5.2) Les penalitzacions i sancions adequades a la importància del servei públic 
que es vol contractar i als danys sobre les persones fràgils que es causen per una 
mala execució del contracte. Així com la determinació al Plec o contracte com a 
condicions essencials d’una manera clara, precisa i inequívoca: el número mínim 
de treballadors i treballadores que hauran de fer efectiu el servei; el número mínim 
d’hores de treball que significa el servei i les condicions retributives mínimes que 
formen part del mateix.

Esmena 4
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició al punt 5.4

5.4) L’establiment d’estàndards per a la millora de la qualitat del servei, també 
pel que fa a les condicions de treball en que es presten, així com la implantació d’in-
dicadors de seguiment dels processos d’atenció a les persones usuàries. Es determi-
narà al Plec el número mínim de treballadors i les treballadores que hauran de fer 
efectiu el servei durant tota l’execució; el número mínim d’hores de treball que signi-
fica el servei; les condicions laborals que seran d’aplicació durant tota l’execució. Al 
respecte resultarà d’aplicació l’article 2.3 de la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre capitalisme, treball i vida aprovada pel present Parlament.

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

6) Avaluar, en el termini d’un mes abans de finalitzar 2017, la qualitat i l’eficièn-
cia del servei que es presta a les residencies de titularitat pública de tot Catalunya.

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Gabriela Serra Frediani, diputada, GP CUP-CC

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 65412)

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·lació 
al Govern sobre la situació de les residències de gent gran (tram. 302-00172/11).

Esmena 1
GP Socialista
De modificació del punt 3.1

3.1. Iniciar un procés de revisió de les ràtios de personal, especialment d’atenció 
directa, que han de complir els centrés residencials d’atenció a les persones grans i 
centres de dia de tots els centres amb fiançament públic, especialment pel que fa a 
cobertura de personal, i a les seves condicions professionals i laborals.

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

Garantir que en els equipaments residencials, es compleixin les obligacions dels 
gestors de residències públiques i/o concertades establertes en el contracte d’adju-
dicació de la gestió del centre.



PlE 39
12 de juliol de 2017

Dossier 28

Esmena 3
GP Socialista
De modificació del punt 6

6. Avaluar, en el termini d’un mes, la qualitat i l’eficiència del servei que es pres-
ta a les residencies i centres de dia per a la gent gran de titularitat pública de tot 
Catalunya.

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

10. Garantir un punt d’atenció presencial d’atenció a les persones grans usuàries 
de residències i llurs famílies, on es doni atenció personalitzada per tal de recollir 
les queixes, propostes de millora i suggeriments d’aquestes persones.

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

11. Donar compliment als acords aprovats en la Moció 46/XI del Parlament de 
Catalunya, sobre les polítiques per a la gent gran, de juliol de 2016.

Palau del Parlament, 6 de juliol de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP SOC

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 65510)

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 la situació de les residències de gent gran (tram. 302-
00172/11).

Esmena 1
GP de Ciutadans
De modificació del punt 3.2, que resta redactat de la següent manera

3.2. Millora de les tarifes públiques dels serveis d’atenció a persones grans, que 
es tradueixin en una millora de les condicions laborals dels treballadors i del servei 
que es presta als usuaris.

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

4.bis) Exercir de forma efectiva les competències en matèria d’inspecció laboral 
que corresponen a la Generalitat de Catalunya a efectes de comprovació i vigilància 
de compliment en matèria de condicions laborals.

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

10) Establir mecanismes per a tenir en consideració la opinió dels treballadors 
del sector en el processos de licitació.

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada, GP Cs
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 65573)

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 situació de les 
residències de gent gran (tram. 302-00172/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
De modificació

2. a) Augmentar el nombre de gerocultors/es d’acord amb la referencia de ràtio 
1 a 10 que hi havia abans d’aplicar reduccions de personal d’atenció directa en el 
contracte vigent.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí
De supressió

3.2) Millora de les tarifes públiques dels serveis d’atenció a persones grans, in-
corporant clàusules que condicionin que almenys un 60% d’aquest increment anirà 
destinat a la millora del salari dels treballadores/res.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí
De modificació

5.1) Preveure i anticipar les baixes temeràries, que el preu econòmic en cap cas 
pugui ser determinant a l’hora de l’adjudicació.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí
De modificació

5.3) Que es tingui en compte, a l’hora de l’adjudicació del servei, la necessitat de 
garantir la qualitat, la continuïtat, l’accessibilitat i l’assequibilitat, la disponibilitat i 
la exhaustivitat dels serveis, atenent a les disponibilitats pressupostàries i l’aplicació 
dels drets dels ciutadans que contempla la llei de la dependència.

Esmena 5
GP de Junts pel Sí
De supressió

5.4) L’establiment d’estàndards per a la millora de la qualitat del servei, també 
pel que fa a les condicions de treball en que es presten, així com la implantació d’in-
dicadors de seguiment dels processos d’atenció a les persones usuàries.

Esmena 6
GP de Junts pel Sí
De supressió

5.6) Fer complir l’obligació de realitzar i presentar una auditoria econòmica sig-
nada i validada de les entitats i empreses concessionàries.

Esmena 7
GP de Junts pel Sí
D’addició

5.7) La prevalença de les entitats del tercer sector, sense afany de lucre i de ca-
ràcter associatiu, en la prestació de serveis d’atenció a les persones, d’acord amb els 
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canvis normatius que estan en elaboració referents a la transposició de les directives 
de serveis socials.

Esmena 8
GP de Junts pel Sí
De supressió

6) Avaluar, en el termini d’un mes, la qualitat i l’eficiència del servei que es pres-
ta a les residencies de titularitat pública de tot Catalunya.

Esmena 9
GP de Junts pel Sí
De supressió

8) Reforçar les inspeccions als centres, sense avisar, i incloent-hi entrevistes amb 
les treballadores sense la direcció al davant.

Esmena 10
GP de Junts pel Sí
De modificació

9) Seguir potenciant mecanismes democràtics de participació de familiars, veïns 
i veïnes en el funcionament dels centres.

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS    
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