
PLE
DOSSIER

Sessió 40, dimarts 25 de juliol de 2017

Primera part

ORDRE DEL D IA

1. Composició de la Mesa del Parlament (tram. 398-00001/11). Elecció del vicepresi-
dent primer o vicepresidenta primera.

2. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el dia 26 de juliol, a les 10.00 h).

3. Compareixença del president de la Generalitat davant el Parlament per a donar 
compte de les modificacions en la composició del Govern. Tram. 350-00004/11. Presi-
dent de la Generalitat. Substanciació.

4. Proposta de reforma del Reglament del Parlament. Tram. 211-00001/11. Comissió de 
Reglament. Debat i votació del dictamen de la Comissió, de les esmenes reservades 
i de les esmenes subsegüents al dictamen del Consell de Garanties Estatutà ries (dic-
tamen: BOPC 431, 26; dictamen del Consell de Garanties Estatutàries: BOPC 462, 24).

5. Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, 
segon i tercer, relatius a l’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya. Tram. 
202-00039/11. Comissió d’Economia i Hisenda. Debat i votació del dictamen de la 
Comissió, de les esmenes reservades i, si escau, de les esmenes subsegüents al dic-
tamen del Consell de Garanties Estatutàries. (dictamen: BOPC 440, 3; dictamen del 
Consell de Garanties Estatutàries: BOPC 475).

6. Projecte de llei de comerç, serveis i fires. Tram. 200-00022/11. Comissió d’Empresa 
i Coneixement. Debat i votació del dictamen de la Comissió (dictamen: BOPC 477).

7. Projecte de llei del canvi climàtic. Tram. 200-00001/11. Comissió de Medi Ambient 
i Sostenibilitat. Debat i votació del dictamen de la Comissió (dictamen: BOPC 473, 3).

8. Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de despe-
nalització de l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi. Tram. 270-00005/11. Comissió de Justícia. 
Debat i votació del dictamen de la Comissió (dictamen: BOPC 469, 28).

9. Proposició de llei de regulació de la segona activitat d’aplicació al Cos de Bombers 
de la Generalitat de Catalunya, al de Mossos d’Esquadra i al de les policies locals. 
Tram. 202-00048/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat de totalitat i votació de 
l’esmena a la totalitat.

10. Proposició de llei d’espais agraris. Tram. 202-00062/11. Grup Parlamentari de 
Junts pel Sí. Debat de totalitat i votació, si escau, de les esmenes a la totalitat.

11. Proposta de resolució sobre el suport a les vies legals i segures d’accés al dret 
d’asil i sobre l’exercici del dret a la llibertat de circulació. Tram. 250-01127/11. Grup 
Parlamentari de Junts pel Sí, Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, Grup Par-
lamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació de 
la proposta de resolució i, si escau, de les esmenes presentades.

12. Informe de la Comissió d’Estudi de les Polítiques Industrials en el Sector de l’Au-
tomoció. Tram. 260-00003/11. Comissió d’Estudi de les Polítiques Industrials en el 
Sector de l’Automoció. Debat de l’informe de la comissió.
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13. Interpel·lació al Govern sobre el Consorci per a la Normalització Lingüística. Tram. 
300-00197/11. Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista. Substanciació.

14. Interpel·lació al Govern sobre els reptes de la política de seguretat. Tram. 300-
00198/11. Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.

15. Interpel·lació al Govern sobre el futur decret de menjadors escolars. Tram. 300-
00199/11. Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Substanciació.

16. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques d’habitatge. Tram. 300-00200/11. Grup 
Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Substanciació.

17. Interpel·lació al Govern sobre els mitjans de comunicació catalans. Tram. 300-
00201/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

18. Interpel·lació al Govern sobre la desprotecció social. Tram. 300-00202/11. Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’habitatge. Tram. 302-
00174/11. Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació.

20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la islamofòbia. Tram. 302-
00176/11. Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. 
Debat i votació.

21. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els abusos sexuals i la salut. 
Tram. 302-00175/11. Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació.

22. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política fiscal i la protec-
ció de dades. Tram. 302-00177/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.

23. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’acció del Govern de l’onze-
na legislatura. Tram. 302-00178/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.

24. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’acció exterior. Tram. 302-
00179/11. Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació.
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Punt 1 | Substanciació

Relació de preguntes a respondre oralment en el Ple

SERAN SUBSTANCIADES EL DIA 26 DE JULIOL DE 2017, A LES 10.00H

Preguntes al Govern
1. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’acord de reducció 

del transvasament del Ter. Tram. 310-00268/11. Marta Rovira i Vergés, del Grup 
Parlamentari de Junts pel Sí. Substanciació.

2. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les seves actuacions 
amb relació a l’Agenda 2030. Tram. 310-00269/11. Marta Rovira i Vergés, del Grup 
Parlamentari de Junts pel Sí. Substanciació.

3. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la seva estratègia 
amb relació al turisme. Tram. 310-00270/11. Marta Rovira i Vergés, del Grup Par-
lamentari de Junts pel Sí. Substanciació.

4. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els plans estratègics 
de les regions sanitàries. Tram. 310-00266/11. Mireia Boya e Busquet, del Grup 
Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Substanciació.

5. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’aturada cautelar de 
la prolongació de l’autopista C-32. Tram. 310-00267/11. Marc Vidal i Pou, del Grup 
Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Substanciació.

6. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’accés de la Genera-
litat a mecanismes de finançament. Tram. 310-00265/11. Alejandro Fernández Ál-
varez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.

7. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el cessament i el no-
menament del director general de la Policia. Tram. 310-00263/11. Eva Granados 
Galiano, del Grup Parlamentari Socialista. Substanciació.

8. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la malnutrició infan-
til. Tram. 310-00264/11. Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista. 
Substanciació.

9. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els Mossos d’Esqua-
dra. Tram. 310-00271/11. Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciuta-
dans. 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. 317-00179/11. 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. 317-00178/11. 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. 317-00180/11. 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. 317-00177/11. 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. 317-00176/11. Inés Arrimadas García, del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans. Substanciació.

15. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre 
els darrers esdeveniments polítics. Tram. 317-00181/11. Lluís M. Corominas i Díaz, 
del Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Substanciació.
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Punt 8 | Debat i votació del Dictamen de la Comissió

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

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ DE JUSTÍCIA

A la Mesa del Parlament
La Comissió de Justícia, en la sessió tinguda el dia 13 de juliol de 2017, ha es-

tudiat el text de la Proposta de resolució per la qual s’acorda de presentar davant la 
Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgàni-
ca 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de despenalització de l’eutanàsia i 
l’ajuda al suïcidi i l’Informe de la Ponència.

Finalment, d’acord amb l’article 173.1 i els concordants del Reglament del Parla-
ment, i recollint les modificacions aprovades, ha acordat d’establir el dictamen següent:

Exposició de motius
L’objectiu d’aquesta proposició de llei en defensa del dret a la mort digna, i 

d’acord amb la dignitat i la llibertat de la persona proclamades en l’article 10.1 de la 
Constitució, és la modificació de l’apartat 4 de l’article 143 del Codi Penal, que diu:

«Article 143
»1. El qui indueixi al suïcidi d’altri ha de ser castigat amb la pena de presó de 

quatre a vuit anys.
»2. S’ha d’imposar la pena de presó de dos a cinc anys a qui cooperi amb actes 

necessaris al suïcidi d’una persona.
»3. S’ha de castigar amb la pena de presó de sis a deu anys si la cooperació arriba 

fins al punt d’executar la mort.
»4. El qui causi la mort d’altri o hi cooperi activament amb actes necessaris i di-

rectes, per la seva petició expressa, seriosa i inequívoca, en el cas que la víctima pa-
teixi una malaltia greu que conduiria necessàriament a la seva mort, o que produeixi 
greus sofriments permanents i difícils de suportar, ha de ser castigat amb la pena 
inferior en un o dos graus a les assenyalades en els números 2 i 3 d’aquest article.»

La recomanació de la modificació d’aquest article del Codi penal ja es troba en 
l’Informe sobre l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi, elaborat pel Comitè Consultiu de Bi-
oètica de Catalunya l’any 2006 a petició del Departament de Salut de la Generalitat.

Aquest informe és l’estudi més rigorós i exhaustiu sobre el tema i, amb les actua-
litzacions necessàries, es pot considerar una base fonamental d’aquesta proposició.

Catalunya ha estat capdavantera en la legislació sobre els drets del pacient i el 
document de voluntats anticipades, i també en el desenvolupament de les cures pal-
liatives. La prova que ho continua essent és la Carta de drets i deures de la ciutada-
nia en relació amb la salut i l’atenció sanitària, elaborada el 2001 i revisada i apro-
vada pel Departament de Salut al juny de 2015, que en el capítol sobre autonomia i 
presa de decisions diu:

«5.1.8. Dret a viure el procés de final de vida, d’acord amb el seu concepte de 
dignitat

»La persona té dret a viure el procés que s’esdevingui fins al final de la vida se-
gons la seva concepció de dignitat. La persona té dret a rebutjar qualsevol tracta-
ment, malgrat que aquest sigui de suport vital i estigui ja instaurat, sempre que es 
tracti d’una decisió competent i ben informada.

»En aquest context, la persona té dret a rebre una atenció de qualitat que promo-
gui l’alleujament del patiment, sigui físic, psicològic, social o espiritual, proveïda en 
l’entorn idoni (domicili, hospital, etc.), i atenent les preferències de la persona.
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»Quan es donen situacions de patiment insuportable i la persona, en plena pos-
sessió de les seves facultats per decidir, expressa el seu desig de morir i sol·licita 
ajuda per fer-ho, té el dret a rebre un tracte respectuós i que se li doni una resposta 
proporcionada a la intensitat d’aquest patiment. Igualment, la persona té dret que els 
professionals sanitaris li facilitin les cures i els tractaments necessaris per facilitar-li 
una mort digna i sense patiment, sempre dins del marc legal vigent.»

L’article 143.4 del Codi penal és, precisament, el marc legal que impedeix que a 
Catalunya es faciliti una mort digna i sense patiment a la persona que, en situació 
de patiment insuportable i en plena possessió de les seves facultats per a decidir, ex-
pressa el seu desig de morir i sol·licita ajuda per a fer-ho.

Hi ha qui contraposa les cures pal·liatives amb el que demana aquesta proposició, 
i no és així. Avançar en el dret a la mort digna és disposar d’equips pal·liatius mul-
tidisciplinaris les vint-i-quatre hores del dia, set dies la setmana, per a atendre els 
malalts i les probables urgències. És reforçar la formació inicial i contínua dels pro-
fessionals de la medicina, la infermeria, el treball social i la psicologia clínica per-
què prenguin consciència que l’atenció al final de la vida és part de llur tasca profes-
sional. És promocionar el document de voluntats anticipades, facilitar-ne el registre i 
trencar el tabú de parlar sobre la pròpia mort. És crear un observatori per a saber de 
manera fefaent com es mor a Catalunya, que reculli la informació necessària, vetlli 
pel compliment de la legislació i proposi les mesures per a fer la mort tan digna com 
sigui possible. Finalment, és també la despenalització de l’ajuda a qui considera que 
la vida que li resta no mereix d’ésser viscuda i demana morir.

L’atenuació de penes reconeguda per l’article 143.4 és la resposta que, no sense 
contestació, es dóna l’any 1995, quan ja Ramón Sampedro havia sol·licitat l’eutanàsia 
a un jutjat de Barcelona, i amb què es va iniciar una reivindicació que ha anat crei-
xent fins avui. En aquell moment no hi havia referents internacionals. Avui, però, 
podem avaluar l’experiència de diversos països i estats:

– L’estat d’Oregon (EUA) va legalitzar el suïcidi mèdicament assistit el 1997, fa 
vint anys.

– A Suïssa, el Consell Nacional va confirmar la legalitat de l’assistència al suï-
cidi el 2001.

– Holanda i Bèlgica van legalitzar l’eutanàsia el 2002.
– L’estat de Washington (EUA) va legalitzar el suïcidi mèdicament assistit el 

2008.
– Luxemburg va aprovar una llei relativa a l’eutanàsia i l’assistència al suïcidi el 

2009.
– L’estat de Vermont (EUA) va legalitzar el suïcidi mèdicament assistit el 2013.
– El Quebec va aprovar una llei que legalitzava l’eutanàsia el 2014.
– Els estats de Montana i de Califòrnia (EUA) van aprovar el suïcidi mèdicament 

assistit el 2015.
– També el 2015 Colòmbia va publicar una resolució del Ministeri de Salut i Pro-

tecció Social en què s’estableix el dret fonamental a morir amb dignitat.
–El Canadà va aprovar la llei que permet el suïcidi assistit i l’eutanàsia el 17 de 

juny de 2016.
La tendència que cada cop més estats i països d’arreu del món regulin amb diver-

ses fórmules el dret sobre la pròpia vida, i per tant sobre la pròpia mort, es fa evident 
en la proposta recent del govern holandès de regular l’ajuda a morir a persones grans 
amb cansament vital.

L’opinió pública va molt endavant respecte de les decisions polítiques en aquesta 
qüestió. Totes les enquestes, també l’estudi núm. 2083 del Centre d’Investigacions 
Sociològiques, del 28 de maig de 2009, sobre l’atenció a pacients amb malalties en 
fase terminal, han donat una majoria àmplia i creixent a favor que es permeti l’euta-
nàsia i el suïcidi assistit. L’última enquesta, feta per The Economist a quinze països 
al juny del 2015, donava uns resultats per a l’Estat espanyol d’un 78% a favor, només 
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un 7% en contra i un 12% de NS/NC. Una gran quantitat de juristes, de professio-
nals de la bioètica, la salut, el periodisme, la filosofia i la literatura i altres personali-
tats destacades s’han manifestat públicament a favor de la regulació. El fet que dues 
de les pel·lícules més premiades i ben acollides els darrers anys siguin Mar adentro 
(2004) i Truman (2015) demostra també el sentiment favorable de la nostra societat 
vers la despenalització de l’eutanàsia.

Estudis com el dut a terme per la Unitat de Cures Pal·liatives de l’Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau de Barcelona evidencien l’existència de la demanda d’euta-
nàsia. A més, la pràctica de l’eutanàsia és un fet, tal com mostra l’estudi d’aquesta 
unitat de cures pal·liatives del febrer del 2007, però pel fet d’estar prohibida no hi ha 
ni dades oficials ni una regulació establerta.

Una societat democràtica ha de vetllar perquè els que són vulnerables o estan 
afeblits no puguin ésser manipulats ni utilitzats per a atendre els interessos d’altres 
persones. Per això cal una llei de disposició i sobirania sobre la pròpia vida que ga-
ranteixi la lliure autonomia personal i, alhora, la protecció dels col·lectius més vul-
nerables. El desenvolupament d’aquesta llei es pot inspirar en la llei holandesa del 
2001 i sobretot en el capítol 10 de l’informe del Comitè Consultiu de Bioètica de 
Catalunya esmentat més amunt, i hauria de contenir almenys:

– Una definició clara dels conceptes.
– Les condicions que s’han de donar per a portar a terme l’eutanàsia i el suïcidi 

mèdicament assistit.
– Les característiques que ha de tenir el pacient.
– Els requisits que ha de complir el personal sanitari en la presa de decisions i 

en l’actuació.
– La composició, les tasques i les competències dels òrgans de supervisió i control.
Només el 2% dels pacients degudament atesos pel programa d’atenció domicilià-

ria i equips de suport (PADES) demanen anticipar la mort més enllà del que la llei 
permet avui. Un 2% sembla poc, però fa que, de les aproximadament seixanta mil 
persones que cada any moren a Catalunya, a unes mil dues-centes, com a mínim, 
se’ls estigui negant el dret a la llibertat individual i el dret al respecte de llur digni-
tat. Aquests drets no s’haurien de veure vulnerats pel fet que aquestes persones es 
trobin al final de la vida.

Certament, la llei reconeix el dret a retirar els suports vitals quan ho demani el 
malalt o els seus representants. Però, paradoxalment, ajudar Ramón Sampedro a 
morir seria encara avui un delicte.

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

Article únic
Es modifica l’apartat 4 de l’article 143 de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de no-

vembre, del Codi penal, que resta redactat de la manera següent:
«4. No obstant el que estableixen els apartats anteriors, resta exempt de respon-

sabilitat penal qui, per petició expressa, lliure i inequívoca d’una persona que pateix 
una malaltia greu que el conduirà necessàriament a la mort o una patologia incura-
ble que li provoca sofriment físic o psíquic greu i que es preveu que serà permanent, 
causi amb actes necessaris la mort segura, pacífica i sense dolor d’aquesta persona 
o hi cooperi, dins del marc legal establert.»

Palau del Parlament, 13 de juliol de 2017
La secretària de la Comissió, Maria Dolors Rovirola i Coromí; el president de 

la Comissió, Lluís Guinó i Subirós
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Lectura en el Ple

Declaració del Parlament de Catalunya d’homenatge als refugiats 
asturians de la Guerra Civil i al Centro Asturiano de Cataluña
Tram. 401-00029/11

A final d’agost del 1937 començà l’arribada a Catalunya dels primers contingents 
de refugiats de guerra asturians, organitzada pel Consejo Soberano de Asturias. 
A Catalunya va ésser el Centro Asturiano, entitat fundada el 1930, l’entitat encarre-
gada d’atendre les més de seixanta mil persones que hi van trobar refugi mentre va 
durar la guerra, sota la direcció del seu principal responsable, José Barreiro. En la 
seva tasca va tenir la col·laboració de les institucions republicanes i de les organitza-
cions polítiques i sindicals presents a Catalunya.

Avui, quan es compleixen vuitanta anys d’aquell esdeveniment, el Parlament de 
Catalunya vol retre homenatge a la memòria de les persones que van cercar i trobar 
refugi a Catalunya, al Centro Asturiano de Cataluña i a les institucions i entitats 
catalanes que, des del principi del conflicte, van atendre els milers de persones aco-
llides a Catalunya.

El Parlament de Catalunya els ret aquest merescut homenatge i convida la ciuta-
dania a conservar la memòria d’aquells esdeveniments i de la voluntat d’acollida de 
la societat catalana, que avui persisteix davant dels milions de persones que cerquen 
refugi fugint de la violència desfermada en llurs països d’origen.

Palau del Parlament, 26 de juliol de 2017
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Punt 4 | Debat i votació

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

ESMENES RESERVADES PER A DEFENSAR EN EL PLE I ESMENES 

SUBSEGÜENTS AL DICTAMEN DEL CONSELL DE GARANTIES ESTATUTÀRIES

Article 135. Requisits (modificació de l’apartat 2)
Esmena 1
GP Socialista (3)
De modificació de l’article 135, amb la redacció següent

«1. Un projecte de llei pot ésser tramitat directament i en lectura única pel Ple del 
Parlament o per una comissió, si la naturalesa del projecte ho aconsella o la simpli-
citat de la formulació ho permet. La tramitació en lectura única ha d’ésser acordada 
pel Ple del Parlament, a proposta del Govern, de la Mesa del Parlament, un cop es-
coltada la Junta de Portaveus o a iniciativa d’aquesta.

2. Una proposició de llei, a sol·licitud del grup parlamentari proposant, es pot 
tramitar directament en lectura única. L’acord de tramitar en lectura única una 
proposició de llei correspon al Ple del Parlament, per una majoria de dues terceres 
parts, un cop escoltada la Junta de Portaveus.

2.bis. Tant en els supòsits dels projectes de llei, com de les proposicions de llei, 
en cap cas poden ser tramitades pel procediment de lectura única: 

a) Les iniciatives que la seva naturalesa no ho aconselli o la seva formulació no 
ho permeti.

b) Les matèries que són objecte de desenvolupament bàsic de l’Estatut d’Autono-
mia, de conformitat amb l’article 62.

c) El projecte de llei de pressupostos.
d) Les matèries que són objecte de creació o modificació tributària.
e) La reforma de l’Estatut d’Autonomia.
f) Les matèries, que per la seva naturalesa, afectin l’estructura institucional de la 

Generalitat, llevat un acord per la unanimitat de la Cambra.
3. El debat de la iniciativa legislativa en lectura única se subjecta a les normes 

establertes per als debats de totalitat; finalment, el conjunt de la iniciativa se sotmet 
a una sola votació.»
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Esmena 1 bis (subsegüent al Dictamen del Consell de Garanties 
Estatutàries)
GP Socialista (1)
Modificació

«Article 135. Requisits
1. [...]
2. Una proposició de llei, a sol·licitud del grup parlamentari promotor, es pot 

tramitar en lectura única pel Ple del Parlament o per una comissió, si la naturalesa 
del projecte ho aconsella o la simplicitat de la formulació ho permet.

La tramitació en lectura única ha d’ésser acordada pel Ple del Parlament, a pro-
posta d’un o més grups parlamentaris, de la Mesa del Parlament, un cop escoltada 
la Junta de Portaveus o a iniciativa d’aquesta.

Un cop exercida la iniciativa i plantejada la petició perquè sigui tramitada en 
lectura única, la Mesa del Parlament ordena de publicar la proposició de llei i de 
trametre-la al Govern, d’acord amb el que disposa l’article 111.2.

3. La Mesa, d’acord amb la Junta de Portaveus obrirà un termini de 7 dies per tal 
que els grups parlamentaris puguin presentar esmenes a les iniciatives legislatives 
que es tramitin de conformitat amb el que estableix l’apartat 1 i 2.

4. El debat de la iniciativa legislativa en lectura única se subjecta a les normes 
establertes per als debats finals en Ple de conformitat amb l’article 121.»

Esmena 2
GP de Ciutadans (5)
De modificació de l’article 135 que passa a tenir el següent redactat

Article 135. Requisits 
1. Un projecte de llei o una proposició de llei pot ésser tramitat directament i en 

lectura única pel Ple del Parlament, només si la simplicitat de la formulació ho per-
met. La tramitació en lectura única ha d’ésser acordada pel Ple del Parlament amb 
el vot favorable de tres quartes parts dels diputats.

2. El debat de la iniciativa legislativa en lectura única se subjecta a les normes 
establertes per als debats de totalitat; finalment, el conjunt de la iniciativa se sotmet 
a una sola votació.

3. En cap cas poden tramitar-se per lectura única les iniciativa legislatives re-
ferides al desenvolupament o la reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, la 
reforma del Reglament del Parlament, el règim electoral, les formes de participació 
ciutadana i les lleis de naturalesa pressupostària.

Esmena 2 bis (subsegüent al Dictamen del Consell de Garanties 
Estatutàries)
GP del Partit Popular de Catalunya (1)
De modificació i addició a l’article 135

[...] o a iniciativa d’aquesta.
2. Una proposició de llei pot ésser tramitada directament i en lectura única pel 

Ple del Parlament, si la naturalesa de la proposició ho aconsella o la simplicitat de 
la formulació ho permet. La tramitació en lectura única ha d’ésser acordada pel Ple 
del Parlament, a proposta del grup parlamentari promotor, de la Mesa del Parla-
ment, un cop escoltada la Junta de Portaveus o a iniciativa d’aquesta.

2 bis. Només podran ser tramitats pel procediment de lectura única, els projec-
tes o proposicions de llei que no requereixin un extens procés deliberatiu de treball 
parlamentari per raó de l’escassa rellevància política o social del seu objecte o per 
la poca complexitat tècnica de la seva regulació. En aquest sentit, no podran tra-
mitar-se per lectura única les iniciatives legislatives que tinguin com a objecte la 
reforma de l’Estatut, les lleis considerades de desenvolupament bàsic, les lleis que 
requereixen una majoria qualificada per la seva aprovació d’acord amb l’Estatut, 
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o les que estableixin un règim jurídic excepcional, llevat una modificació puntual 
d’aquestes matèries. En aquest cas, la tramitació en lectura única haurà de ser 
acordada per unanimitat del Ple del Parlament.

2 ter. Exercida la iniciativa de les proposicions de llei i plantejada la petició 
perquè sigui tramitada per lectura única, la Mesa del Parlament ordena de pu-
blicar la proposició de llei i de trametre-la al Govern, d’acord amb el que disposa 
l’article 111.2.

2 quater. Publicat al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya la proposta 
de tramitar el projecte o la proposició de llei en lectura única, els diputats o grups 
parlamentaris poden sol·licitar un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries 
en els termes previstos en la seva llei.

2 quinquies. Acordada pel Ple del Parlament la tramitació directa i en lectura 
única de projectes i proposicions de llei, la Mesa obrirà un termini per a la presen-
tació d’esmenes a les iniciatives tramitades per lectura única.

3. Finit el termini d’esmenes de l’apartat anterior, el debat de la iniciativa legis-
lativa en lectura única i de les esmenes presentades se subjecta a les normes esta-
blertes per als debats de la tramitació final en Ple del procediment legislatiu comú.

Apartat 1
Esmena 3
GP de Catalunya Sí que es Pot (4)
D’addició d’un nou paràgraf a l’apartat 1 de l’article 135 del Reglament del 
Parlament de Catalunya

Entre l’acord del Ple per la tramitació de la lectura única i el debat en Ple o Co-
missió del Projecte o Proposició de llei ha de transcórrer un període mínim de 10 
dies, dins dels quals, els grups parlamentaris podran presentar esmenes al Projecte 
o Proposició de Llei, i el Govern fer ús de la prerrogativa prevista en l’article 111.2 
d’aquest Reglament.

Apartat 2
Esmena 4
GP de Catalunya Sí que es Pot (5)
De modificació de l’esmena 5 de la Proposta de reforma del Reglament del 
Parlament que modifica l’apartat 2 de l’article 135, que queda redactat de la 
manera següent

2. Les proposicions de llei signades per tots els grups parlamentaris poden ésser 
tramitades en lectura única pel Ple del Parlament o per una comissió, d’acord amb 
el que estableix l’apartat 1. Un cop exercida la iniciativa i plantejada la petició per-
què sigui tramitada en lectura única, la Mesa del Parlament ordena de publicar la 
proposició de llei i de trametre-la al Govern, d’acord amb el que disposa l’article 
111.2.

Esmena 4 bis (subsegüent al Dictamen del Consell de Garanties 
Estatutàries)
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació de l’apartat 2 de l’article 135

2. El grup parlamentari promotor d’una proposició de llei pot sol·licitar la 
seva tramitació pel procediment de lectura única. Correspon al Ple del Parlament 
acordar-la, a proposta de la Mesa, escoltada la Junta de Portaveus o a iniciativa 
d’aquesta, sempre que la proposició de llei compleixi els supòsits habilitants que es-
tableix l’apartat 1.
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Esmena 4 ter (subsegüent al Dictamen del Consell de Garanties 
Estatutàries)
GP de Catalunya Sí que es Pot (14)
De modificació de l’apartat 2 de l’article 135

«Article 135
2. El grup parlamentari promotor d’una proposició de llei pot sol·licitar la seva 

tramitació pel procediment de lectura única. Correspon al Ple del Parlament, a 
proposta de la Mesa, escoltada la Junta de Portaveus o a iniciativa d’aquesta acor-
dar-la, sempre que la proposició de llei compleixi els supòsits habilitants que esta-
bleix l’apartat 1, pel que fa a la naturalesa de la proposició o la simplicitat de la 
formulació. Si el Ple acorda la tramitació en lectura única, s’ha de procedir d’acord 
amb el que estableix l’apartat 3.»

Esmena 4 quater (subsegüent al Dictamen del Consell de Garanties 
Estatutàries)
GP de Ciutadans (1)
De modificació de l’apartat 2 de l’article 135 que passa a tenir el següent redactat 

2. El grup parlamentari promotor d’una proposició de llei pot sol·licitar la seva 
tramitació pel procediment de lectura única. Correspon al Ple del Parlament, amb 
el vot favorable d’almenys dos terços dels diputats de la cambra, a proposta de la 
Mesa, escoltada la Junta de Portaveus o a iniciativa d’aquesta acordar-la, sempre 
que la proposició de llei compleixi els supòsits habilitants que estableix l’apartat 1. 
Si el Ple acorda la tramitació en lectura única, s’ha de procedir d’acord amb el que 
estableix l’apartat 3

Apartat 3
Esmena 5
GP de Catalunya Sí que es Pot (6)
De modificació de l’apartat 3 de l’Article 135 del Reglament del Parlament de 
Catalunya que queda redactat de la manera següent

3. El debat de la iniciativa legislativa en lectura única es farà sens perjudici del 
dret dels grups parlamentaris a presentar esmenes al text del projecte o proposició 
de Llei presentat. El debat en el Ple d’una iniciativa legislativa en lectura única se 
subjectarà a les normes establertes pels debats a la totalitat. I finalment se sotmetran 
a votació les esmenes presentades i el conjunt de la iniciativa.

Esmena 5 bis (subsegüent al Dictamen del Consell de Garanties 
Estatutàries)
GP de Catalunya Sí que es Pot (15)
De modificació de l’apartat 3 de l’article 135 que queda redactat de la següent 
manera

«Article 135
3. El debat de la iniciativa legislativa en lectura única es farà sens perjudici del 

dret dels grups parlamentaris a presentar esmenes al text del projecte o proposició 
de Llei presentat.

Entre l’acord del Ple per la tramitació de la lectura única i el debat en Ple o Co-
missió del Projecte o Proposició de llei ha de transcórrer un període mínim de 10 
dies, dins dels quals, els grups parlamentaris podran presentar esmenes al Projecte 
o Proposició de Llei, i el Govern fer ús de la prerrogativa prevista en l’article 111.2 
d’aquest Reglament.

El debat en el Ple d’una iniciativa legislativa en lectura única se subjectarà a les 
normes establertes pels debats a la totalitat. I finalment se sotmetran a votació les 
esmenes presentades i el conjunt de la iniciativa.»
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Addició de nous apartats
Esmena 6
GP de Catalunya Sí que es Pot (7)
D’addició d’un nou apartat 4 a l’Article 135 del Reglament del Parlament de 
Catalunya

4. En qualsevol dels supòsits de tramitació d’una iniciativa legislativa per lectu-
ra única, aquesta es realitzarà respectant sempre el dret a sol·licitar el dictamen al 
Consell de Garanties Estatutàries, amb caràcter previ a la seva aprovació.

Esmena 6 bis (subsegüent al Dictamen del Consell de Garanties 
Estatutàries)
GP de Catalunya Sí que es Pot (16)
D’addició d’un apartat 4 a l’article 135

«Article 135
4. En qualsevol dels supòsits de tramitació d’una iniciativa legislativa per lectu-

ra única, aquesta es realitzarà respectant sempre el dret a sol·licitar el dictamen al 
Consell de Garanties Estatutàries, amb caràcter previ a la seva aprovació.»

Esmena 6 ter (subsegüent al Dictamen del Consell de Garanties 
Estatutàries)
GP de Ciutadans (2)
D’addició d’un nou apartat 4 a l’article 135 que quedaria redactat de la següent 
manera

4. En tot cas, la tramitació per lectura única d’una iniciativa legislativa ha de 
garantir les següents facultats dels grups parlamentaris i dels diputats: a) la presen-
tació d’esmenes a la totalitat i d’esmenes a l’articulat b) la facultat de sol·licitar dic-
tamen al Consell de Garanties Estatutàries c) la facultat de presentar esmenes sub-
següents al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries. La Mesa, de conformitat 
amb el previst en aquest Reglament i, en seu cas, la legislació aplicable, escoltada 
la Junta de Portaveus, haurà d’incloure en la proposta que faci al Ple, els termes en 
que es substanciarien els tràmits corresponents per a garantir l’exercici de les facul-
tats anteriorment esmentades.

Esmena 7
GP de Catalunya Sí que es Pot (8)
D’addició d’un nou apartat 5 a l’Article 135 del Reglament del Parlament de 
Catalunya

5. Queden expressament exclosos del procediment de lectura única els projectes 
de llei i les Proposicions de Llei següents: 

1. Els que comportin una reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, previs-
ta en l’article 132 del Reglament 

2. Els que comportin el desenvolupament bàsic de l’Estatut d’autonomia de Ca-
talunya a què es refereix l’article 122 del Reglament.

3. Els que afectin al Títol Preliminar o al Títol Primer de Drets, Deures i Princi-
pis Rectors de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

En aquests supòsits el procediment legislatiu serà el previst en el procediment 
legislatiu comú.
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Esmena 7 bis (subsegüent al Dictamen del Consell de Garanties 
Estatutàries)
GP de Catalunya Sí que es Pot (17)
D’addició d’un apartat 5 a l’article 135

«Article 135
5. Queden expressament exclosos del procediment de lectura única els projectes 

de llei i les Proposicions de Llei següents: 
5.1. Els que comportin una reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, pre-

vista en l’article 132 del Reglament 
5.2. Els que comportin el desenvolupament bàsic de l’Estatut d’autonomia de Ca-

talunya a què es refereix l’article 122 del Reglament.
3. Els que afectin al Títol Preliminar o al Títol Primer de Drets, Deures i Princi-

pis Rectors de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.
En aquests supòsits el procediment legislatiu serà el previst en el procediment 

legislatiu comú.»

Esmena 7 ter (subsegüent al Dictamen del Consell de Garanties 
Estatutàries)
GP de Ciutadans (3)
D’addició d’un nou apartat 5 a l’article 135 que quedaria redactat de la següent 
manera

5. En cap cas poden tramitar-se per lectura única les iniciativa legislatives re-
ferides al desenvolupament o la reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, la 
reforma del Reglament del Parlament, el règim electoral, les formes de participació 
ciutadana i les lleis de naturalesa pressupostària.

Altres Propostes de Reforma del Reglament
Article 12. Drets econòmics i règim dels drets
Apartat 2
Esmena 12
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (3)
D’addició a l’article 12.2

2. La quantitat i les modalitats de les assignacions dels diputats són fixades per la 
Mesa, dins els límits de la consignació pressupostària corresponent i sense que mai 
superin tres vegades el salari mínim interprofessional.

Article 25. Causes de suspensió
Addició de nous apartats
Esmena 13
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (23)

D’addició d’un punt 4t a l’article 25 
4. La mera condició d’investigat en un procediment penal per part d’un òrgan 

judicial de l’àmbit penal per un delicte de l’àmbit de corrupció política provocarà 
immediatament la suspensió de la condició de diputat per un període de tres me-
sos. Finalitzat aquest període la Comissió de l’Estatut del Diputat resoldrà sobre la 
pròrroga d’aquesta suspensió o sobre el seu alçament. En qualsevol moment que es 
produeixi el dictat d’una resolució d’arxiu ferma d’aquest procediment, aquest fet 
comportarà la recuperació automàtica de la plenitud de la condició de diputat prè-
viament suspès.
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Article 37. Les funcions de la Mesa del Parlament
Apartat 3
Lletra f
Esmena 14
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (17)
D’addició a l’article 37.3 lletra f

3. Corresponen a la Mesa les funcions següents: 
f) Aplicar els Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament, i elaborar les 

propostes de modificació que correspongui. En tot cas, respecte els serveis de nete-
ja, manteniment i restauració aquests seran desenvolupats directament per personal 
propi del Parlament no sent-ne possible l’adjudicació a un tercer.

Article 48. Composició de les comissions 
Esmena 14 bis (subsegüent al Dictamen del Consell de Garanties 
Estatutàries)
GP de Catalunya Sí que es Pot (1)
De modificació del punt 5 de l’article 48

«Article 48 
5. En els treballs de les comissions els diputats poden ésser assistits per especia-

listes, tècnics o representants d’entitats ciutadanes, en un nombre no superior al dels 
diputats, sense excedir en cap cas el nombre de dos assistents per grup.»

Article 55 bis. Assistència i publicitat de les reunions
Esmena 14 ter (subsegüent al Dictamen del Consell de Garanties 
Estatutàries)
GP de Catalunya Sí que es Pot (2)
De modificació de l’article 55 bis

«Article 55 bis. Assistència i publicitat de les reunions dels grups de treball
1. Les reunions dels grups de treball poden ser públiques si aquests ho acorden.
2. Els grups de treball poden acordar que assisteixin i participin en les reunions 

especialistes i tècnics».

Article 56. Compareixences i sol·licituds d’informació
Esmena 14 quater (subsegüent al Dictamen del Consell de Garanties 
Estatutàries)
GP de Catalunya Sí que es Pot (3)
De supressió del punt 1 bis de l’article 56

Article 67. Regulació de les compareixences davant les comissions 
d’investigació 
Esmena 14 quinquies (subsegüent al Dictamen del Consell de Garanties 
Estatutàries)
GP de Catalunya Sí que es Pot (4)
De supressió al punt 1 de l’article 67

«Article 67
1. Les compareixences de testimonis davant les comissions d’investigació es re-

geixen per les normes següents:»
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Article 70. Intergrups
Esmena 14 sexies (subsegüent al Dictamen del Consell de Garanties 
Estatutàries)
GP de Catalunya Sí que es Pot (5)
De modificació del punt 7 de l’article 70

«Article 70
7. Les reunions dels intergrups són públiques. Tanmateix, a iniciativa de dos 

grups parlamentaris o de la tercera part dels seus membres, els grups de treball po-
den acordar que les reunions no siguin públiques».

Article 77. Classes de sessions. Convocatòria i ordre del dia de les 
sessions extraordinàries
Esmena 14 septies (subsegüent al Dictamen del Consell de Garanties 
Estatutàries)
GP de Catalunya Sí que es Pot (6)
De modificació de l’article 77

«Article 77
1. El Parlament de Catalunya es reuneix anualment en dos períodes ordinaris de 

sessions, del 16 d’agost al 31 de desembre i del 15 de gener al 31 de juliol.»

Article 81. Elaboració i modificació de l’ordre del dia
Apartat 3
Esmena 29
GP Socialista (1)
De supressió i d’addició d’una nova esmena, que modifica l’apartat tercer de 
l’article 81

«3. L’ordre del dia del Ple pot ésser alterat si aquest ho acorda, a proposta del 
president o a petició de dos grups parlamentaris o d’una cinquena part dels membres 
del Parlament, i també pot ésser alterat quan hi obliga el compliment d’una llei. Si 
s’hi ha d’incloure un assumpte, aquest ha d’haver complert els tràmits reglamenta-
ris que li permeten d’ésser-hi inclòs, llevat d’un acord explícit en sentit contrari, per 
majoria absoluta de dues terceres parts.»

Esmena 30
GP de Catalunya Sí que es Pot (3)
De modificació de l’apartat 3 de l’Article 81 del Reglament del Parlament de 
Catalunya que queda redactat de la manera següent

3. L’ordre del dia del Ple pot ésser alterat si aquest ho acorda, a proposta del 
president o a petició de dos grups parlamentaris o d’una cinquena part dels mem-
bres del Parlament, i també pot ésser alterat quan hi obliga el compliment d’una llei.

Si s’hi ha d’incloure un assumpte nou, aquest ha d’haver complert els tràmits re-
glamentaris que li permeten d’ésser-hi inclòs i respectant els drets dels diputats i dels 
grups parlamentaris reconeguts en aquest Reglament o en els lleis.

Excepcionalment, podrà alterar-se l’ordre del dia, sense haver complert els trà-
mits reglamentaris, si s’acorda per unanimitat.
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Esmena 30 bis (subsegüent al Dictamen del Consell de Garanties 
Estatutàries)
GP de Catalunya Sí que es Pot (7)
De modificació de l’apartat 3 de l’article 81

De modificació de l’apartat de 3 l’article 81 i la inclusió de nous apartats 4 i 5 
de l’article 81 del Reglament del Parlament de Catalunya que queda redactat de la 
manera següent: 

«Article 81
3. L’ordre del dia del Ple pot ésser alterat si aquest ho acorda, a proposta del 

president o a petició de dos grups parlamentaris o d’una cinquena part dels mem-
bres del Parlament, i també pot ésser alterat quan hi obliga el compliment d’una 
llei.»

Esmena 31
GP de Ciutadans (2)
De modificació de l’article 81

3. L’ordre del dia del Ple pot ésser alterat si aquest ho acorda, a proposta del 
president o a petició de dos grups parlamentaris o d’una cinquena part dels mem-
bres del Parlament, i també ha d’ésser alterat quan hi obliga el compliment d’una 
llei o d’un pronunciament judicial. Si s’hi ha d’incloure un assumpte, aquest ha 
d’haver complert els tràmits reglamentaris que li permeten d’ésser-hi inclòs, llevat 
de la renúncia explícita de tots els grups parlamentaris a exercir les facultats i drets 
que poguessin ésser exercides en els tràmits reglamentaris no substanciats.

Esmena 31 bis (subsegüent al Dictamen del Consell de Garanties 
Estautàries)
GP de Ciutadans (4)
D’addició parcial al punt 3 a l’article 81 que quedaria redactat de la següent 
manera

3. L’ordre del dia del Ple pot ésser alterat si aquest ho acorda, a proposta del 
president o a petició de dos grups parlamentaris o d’una cinquena part dels membres 
del Parlament, i també pot ésser alterat quan hi obliga el compliment d’una llei. Si 
s’hi ha d’incloure un assumpte, aquest ha d’haver complert els tràmits reglamenta-
ris que li permeten d’ésser-hi inclòs, llevat d’un acord explícit en sentit contrari, per 
majoria absoluta.

No obstant el previst anteriorment, el Ple només pot acordar l’alteració de l’ordre 
del dia per a incloure un tràmit de debat i/o votació final d’una iniciativa legislativa 
amb el vot favorable, d’almenys, dos terços dels diputats de la cambra i sempre què 
s’haguessin substanciat prèviament els tràmits que garanteixen les següents facultats 
dels grups parlamentaris i dels diputats: a) la presentació d’esmenes a la totalitat i 
d’esmenes a l’articulat b) la facultat de sol·licitar dictamen al Consell de Garanties 
Estatutàries c) la facultat de presentar esmenes subsegüents al dictamen del Consell 
de Garanties Estatutàries.

Apartat 4
Esmena 31 ter (subsegüent al Dictamen del Consell de Garanties 
Estatutàries)
GP de Catalunya Sí que es Pot (8)
De modificació de l’apartat 4 de l’article 81

«Article 81
4. Si s’hi ha d’incloure un assumpte nou, aquest ha d’haver complert els tràmits 

reglamentaris que li permeten d’ésser-hi inclòs, respectant sempre els drets dels di-
putats i dels grups parlamentaris reconeguts en aquest Reglament o en els lleis.
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Ineludiblement s’haurà d’haver complert els requisits d’admissió i de qualificació 
de la Mesa de l’assumpte que es pretén incorporar, la comunicació prèvia al Govern 
als efectes de possibles afectacions pressupostàries, així com l’obertura subsegüent 
del termini de sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries i l’expira-
ció del termini per l’emissió del referit dictamen.»

Addició de nous apartats
Esmena 31 quater (subsegüent al Dictamen del Consell de Garanties 
Estatutàries)
GP de Catalunya Sí que es Pot (9)
D’addició d’un apartat 5 a l’article 81

«Article 81
5. Excepcionalment, podrà alterar-se l’ordre del dia, sense haver complert els 

tràmits reglamentaris, si així s’acorda per unanimitat.»

Article 93. Delegació de vot
Esmena 31 quinquies (subsegüent al Dictamen del Consell de Garanties 
Estatutàries)
GP de Catalunya Sí que es Pot (10)
De supressió d’un incís a l’apartat 1 de l’article 93

«Article 93
1. Els diputats que amb motiu d’una baixa per maternitat o paternitat no puguin 

complir el deure d’assistir als debats i les votacions del Ple i de les comissions de les 
quals són membres poden delegar el vot en un altre diputat.»

Article 96. Procediment per a les votacions
Esmena 31 sexies (subsegüent al Dictamen del Consell de Garanties 
Estatutàries)
GP de Catalunya Sí que es Pot (11)
D’addició de l’apartat 3 a l’article 96

«Article 96 
3. Per a facilitar el compliment del que estableix l’apartat 1, els diputats han de 

votar des de l’escó que tenen personalment assignat. Aquesta regla també és d’apli-
cació als membres de la Mesa del Parlament després d’haver intervingut en un de-
bat, d’acord amb el que estableix l’article 83.7.»

Article 105. Declaració d’urgència
Apartat 1
Esmena 34
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (6)
De modificació de l’article 105.1

1. La Mesa del Parlament ha d’acordar que un assumpte es tramiti pel procedi-
ment d’urgència, si ho demanen el Govern, tres grups parlamentaris o una cinquena 
part dels diputats.

Esmena 35
GP de Ciutadans (3)
De modificació de tot l’article 105 que passa a tenir el següent redactat

Article 105. Declaració d’urgència 
1. La Mesa del Parlament pot acordar que un assumpte es tramiti pel procedi-

ment d’urgència, si ho demanen fonamentadament el Govern, tres quartes parts dels 
diputats.

2. Si s’acorda el procediment d’urgència per a un tràmit en curs, s’ha d’aplicar 
als tràmits subsegüents.
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3. La declaració d’urgència comporta la reducció a la meitat dels terminis xats 
amb caràcter ordinari.

Article 106. Publicacions oficials
Apartat 4
Esmena 36
GP Socialista (2)
D’addició d’una nova esmena, que modifica l’apartat quart de l’article 106

«4. El president del Parlament o d’una comissió, per raons d’urgència, pot orde-
nar que els documents a què es refereix l’apartat 3 que han d’ésser debatuts i votats 
siguin reproduïts i repartits als membres de l’òrgan abans que siguin publicats, llevat 
del cas dels projectes i les proposicions de llei.»

Article 115. Sol·licitud i tramitació
Addició de nous apartats
Esmena 38
GP de Ciutadans (6)
D’addició a l’article 115

3 bis. A excepció de motius excepcionals i fonamentats, la comissió haurà de pro-
curar l’adopció i la substanciació de totes les propostes d’audiència realitzades pels 
diferents grups parlamentaris. La Comissió ha de promoure la participació directa i 
reforçar el caràcter instrumental de la col·laboració de la ciutadania, d’acord amb 
el que estableix l’article 224 d’aquest Reglament.

Article 118. Informe de la ponència i dictamen de la comissió 
Esmena 38 bis (subsegüent al Dictamen del Consell de Garanties 
Estatutàries)
GP de Catalunya Sí que es Pot (12)
De modificació del punt 4 bis de l’article 118

«Article 118
4 bis. En els treballs de les ponències hi poden participar experts o tècnics si la 

ponència en considera necessari l’assessorament per raó de la naturalesa o comple-
xitat de la matèria objecte de regulació.» 

Article 120. Tramitació
Apartat 2
Esmena 40
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (9)
De supressió de l’article 120.2

2. Les esmenes presentades han d’ésser congruents amb les conclusions i les 
observacions del dictamen del Consell de Garanties Estatutàries i només es poden 
referir als articles o a les esmenes objecte d’aquest dictamen. Les esmenes han de 
complir els requisits que estableix l’article 116.2; no obstant això, si les conclusions 
del dictamen del Consell de Garanties Estatutàries adverteixen de la inconstitucio-
nalitat global del dictamen de la comissió, les esmenes poden proposar la retirada 
del projecte o de la proposició de llei dictaminats. La Mesa del Parlament qualifica 
la congruència de les esmenes presentades.
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Article 125 bis. Integració d’iniciatives
Esmena 40 bis (subsegüent al Dictamen del Consell de Garanties 
Estatutàries)
GP de Catalunya Sí que es Pot (13)
De modificació de l’article 125 bis que resta redactat de la següent manera

«Article 125 bis. Integració d’iniciatives legislatives
1. Els grups parlamentaris promotors d’una iniciativa legislativa poden demanar 

a la Mesa que s’integrin en una única tramitació amb altres iniciatives de contingut 
anàleg o similar.

2. La integració en una única tramitació requereix la conformitat dels grups pro-
motors. Si un grup parlamentari no hi dona la seva conformitat, la tramitació in-
tegrada es pot aplicar, en tot cas, a les iniciatives dels grups que han donat la seva 
conformitat a aquesta tramitació.

3. La tramitació integrada només es pot demanar abans que hagi acabat el trà-
mit d’informe de ponència a què es refereix l’article 118.3.

4. Correspon a la Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, deter-
minar si procedeix la tramitació integrada de les iniciatives d’acord amb l’apartat 
1. Si s’acorda aquesta tramitació, la comissió competent ha de designar una única 
ponència. En el cas que s’haguessin designat ponències amb relació a alguna de les 
iniciatives afectades, la ponència única les substituirà.

5. La tramitació integrada implica la refosa en un sol text de les iniciatives afec-
tades. La ponència única ha d’establir la refosa i reordenar, si escau, les esmenes 
presentades a les diferents iniciatives objecte de la tramitació integrada.»

Article 126. Ponència redactora
Apartat 1
Esmena 41
GP de Ciutadans (4)
De modificació de l’article 126 que passa a tenir el següent redactat

1. Amb relació al desenvolupament bàsic del que estableix l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya i amb la reforma d’aquest Reglament, la Mesa del Parlament, sens per-
judici del règim general de la iniciativa legislativa establert per l’article 109, sempre 
que consti la voluntat favorable de tres quartes parts dels diputats de la cambra, pot 
decidir que en aquestes matèries la iniciativa parlamentària sigui exercida pel con-
junt dels grups parlamentaris. Amb aquesta finalitat, la comissió que designi la Mesa 
del Parlament ha de constituir una ponència, amb representació de tots els grups par-
lamentaris, perquè elabori el text de la proposició de llei en el termini de tres mesos, 
al terme del qual s’entén que decau l’encàrrec, llevat d’una pròrroga atorgada expres-
sament. Per a publicar la proposició, se segueix el que disposa l’article 112.

Article 137. El debat de totalitat de les iniciatives legislatives populars
Esmena 44
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (12)
De supressió i addició de l’article 137

Article 137. El debat de totalitat de les iniciatives legislatives populars
1. El debat de totalitat de la proposició de llei d’iniciativa legislativa popular ha 

de tenir lloc en el termini de quatre mesos a comptar de l’endemà de la comunica-
ció de la Junta Electoral a la Mesa del Parlament de l’acord en què declara que s’ha 
assolit el nombre de signatures vàlides necessari per a la tramitació par lamentària 
de la proposició de llei. La Mesa del Parla ment ha de comunicar a la comissió pro-
motora les dates d’inici i de finiment del termini.

1 bis. Els grups parlamentaris no podran presentar esmenes a la totalitat als de-
bats de les proposicions de llei d’iniciatives legislatives populars.
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2. Si el termini a què fa referència l’apartat 1 fineix entre períodes ordinaris de 
sessions, el debat de totalitat ha d’ésser inclòs en l’ordre del dia del primer ple ordi-
nari del període de sessions següent.

3. Si el termini a què fa referència l’apartat 1 fineix quan el Parlament està dis-
solt, es rehabilita automàticament un nou termini de dos mesos a comptar de l’en-
demà de la constitució del nou Parlament. En aquest cas, la Mesa del Parlament, 
d’acord amb la Junta de Portaveus, ha d’obrir un nou termini de presentació d’esme-
nes a la totalitat.

4. El debat de totalitat comença per la presentació de la proposició de llei a càr-
rec d’un o més membres de la comissió promotora de la iniciativa legislativa popular 
per un temps de quinze minuts. Si intervé més d’un membre, el temps d’intervenció 
es divideix entre ells.

5. El representant de la comissió promotora, si en el debat es defensen esmenes a 
la totalitat, té dret a intervenir després que ho hagin fet els grups parlamentaris que 
han presentat esmenes. Aquests grups parlamentaris poden tornar a intervenir des-
prés que ho hagi fet el representant de la comissió promotora.

Article 151. Substanciació del debat
Esmena 44 bis (subsegüent al Dictamen del Consell de Garanties 
Estatutàries)
GP de Catalunya Sí que es Pot (18)
De modificació de l’apartat 1 de l’article 151

«Article 151
1. A l’inici del període de sessions d’agost, el Ple, en una convocatòria específica, 

té un debat sobre l’orientació política general del Govern.»

Article 207. Obligacions de transparència 
Esmena 44 ter (subsegüent al Dictamen del Consell de Garanties 
Estatutàries)
GP de Catalunya Sí que es Pot (19)
De modificació de la lletra g de l’apartat 1 de l’article 207

«Article 207
1.g) Les resolucions judicials en què es declari la vulneració del dret fonamen-

tal dels diputats en l’exercici de la seva funció parlamentària, com a conseqüència 
d’actes i acords adoptats pels òrgans de la Cambra».

Disposicions finals
Primera
Esmena 53
GP de Ciutadans (8)
De supressió de la disposició final primera 

Primera. Reformes del Reglament 
Les reformes d’aquest reglament s’han de tramitar pel procediment establert pels 

articles 126 i 127, sense la intervenció del Govern.
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Punt 9 | Debat de totalitat

Proposició de llei de regulació de la segona activitat d’aplicació 
al Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya, al de Mossos 
d’Esquadra i al de les policies locals
202-00048/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 51138 / Admissió a tràmit: Mesa del parlament, 21.02.2017

El text ha estat publicat en el BOPC 339, pàgina 17, del 23 de febrer de 2017.

ESMENES A LA TOTALITAT

Reg. 55956 / Admissió a tràmit: Mesa del parlament, 11.04.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 55956)

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

amb el que estableixen els articles 113 i següents del Reglament del Parlament, pre-
senta la següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei de regulació de la segona 
activitat d’aplicació al Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya, al de Mossos 
d’Esquadra i al de les policies locals (tram. 202-00048/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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Punt 10 | Debat de totalitat

Proposició de llei d’espais agraris
202-00062/11

PRESENTACIÓ: GP JS

Reg. 65620 i 66106 / Admissió a tràmit: Mesa del parlament, 18.07.2017

El text ha estat publicat en el BOPC 472, pàgina 35, del 20 de juliol de 2017.
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DOSSIER

Sessió 40, dimarts 25 de juliol de 2017

Tercera part

Punt 19 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’habitatge
302-00174/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 65766 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.07.2017

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup 

Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament 
del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern 
sobre l’habitatge (tram. 300-00194/11).

Exposició de motius
Des de que esclatés la crisi econòmica i social s’ha parlat molt d’habitatge. S’ha 

explicat, s’ha documentat i s’ha quantificat la necessitat d’habitatge al nostre país.
S’ha parlat també dels col·lectius més vulnerables, i s’ha delimitat territorialment 

aquells àmbits amb més problemàtiques.
Tot això s’ha fet, el que no s’ha fet és posar solució a la situació de l’habitatge a 

Catalunya.
I és que seguim tenint una situació insostenible. Així ho manifesten les entitats 

socials que treballen en aquest àmbit.
A Catalunya es necessiten 230.000 habitatges socials. El parc d’habitatge social 

és del 2%, clarament insuficient, per les nostres necessitats, i molt per sota del 15% 
de la mitjana europea.

Els col·lectius que es veuen més afectats per aquest baix mercat d’habitatge so-
cial, són les famílies de recursos limitats, les famílies amb risc d’exclusió social i 
també els joves.

En el cas dels joves és especialment preocupant. Aquest col·lectiu no ha tingut 
l’atenció necessària del Govern de la Generalitat, que ha focalitzat la seva actuació 
en les necessitats peremptòries en matèria d’habitatge. Però aquesta falta d’atenció i 
de polítiques públiques que facilitin l’accés a l’habitatge dels joves, porta la dificultat 
per emancipar-se, per fer un projecte de vida autònom. I aquesta situació s’agreuja 
en l’àmbit de Barcelona i la seva àrea metropolitana, amb la conseqüència d’expul-
sió dels joves de l’àmbit metropolità, amb el què això comporta pels mateixos joves, 
però també per la ciutat i pel país.

Per tant, s’han d’impulsar polítiques públiques dirigides especialment al col·lec-
tiu jove, durant massa temps desatès.
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D’altra banda, la necessitat quantificada d’habitatge social, és a dir d’habitatge 
que sigui assumible per les famílies amb ingressos mitjos i baixos fa que s’hagin 
d’emprendre accions per incidir en el mercat de l’habitatge. L’objectiu ha de ser que 
el preu sigui assequible a tothom.

És per això que cal esmerçar recursos suficients per crear un parc públic d’habi-
tatge, prou gran perquè ningú tingui dificultats per accedir. En aquest sentit cal tre-
ballar en tres escenaris possibles: intensificar la cessió temporal d’habitatges, adqui-
rir habitatge ja construït en ús o buit o ocupat sense títol habilitant, i generar noves 
promocions d’habitatge.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent: 

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Impulsar campanyes intensives de comunicació per la cessió d’habitatges dels 

petits i mitjans propietaris, que a canvi de la seguretat del cobrament del lloguer i 
una possible rehabilitació, posin el seu habitatge en lloguer a un preu taxat.

2. Establir que tot ajut públic a la rehabilitació rebut per propietaris d’habitatges 
buits, comporti la posada en lloguer social d’aquests.

3. Intensificar els convenis amb les entitats financeres per tal d’obtenir major per-
centatge de cessió dels pisos que consten registrats a nom seu al Registre d’Habitat-
ges buits o amb ocupants sense títol habilitant, amb l’objectiu d’aconseguir la cessió 
de la pràctica totalitat d’aquests habitatges.

4. Intensificar l’adquisició d’habitatges ja construïts, prioritzant la compra a tra-
vés de tempteig i retracte a les promocions d’HPO de venda en ús, per canviar el 
règim de lloguer en un màxim del 25% dels habitatges de cada promoció.

5. Incrementar la compra d’habitatges ja construïts propietat de les entitats fi-
nanceres, a través del tempteig i retracte, doblant els recursos econòmics destinats a 
aquest efecte per l’any 2018.

6. Promoure les modificacions legislatives per tal que en les àrees de forta dema-
nada acreditada d’habitatge es garanteixin que les reserves obligatòries de sòl per 
habitatge de protecció oficial en els nous desenvolupaments urbanístics es destinin 
en la seva totalitat a la construcció d’habitatges en règim de lloguer social i lloguer 
assequible.

7. Instar al Govern que abans de finalitzar el 2017 redacti un pla específic on es 
determini la demanda d’habitatge social i assequible per municipis, les previsions 
d’obtenció a través de la compra d’habitatge ja construït en els mateixos i finalment 
la previsió de l’habitatge nou a generar.

En relació amb les mesures respecte als joves
8. Bonificar en un 99% la quota de l’impost sobre transmissions patrimonials i 

actes jurídics documentats per a la constitució d’arrendaments immobiliaris a me-
nors de 35 anys.

9. Reservar un 30% dels habitatges, obtinguts pel procediment de tanteig i re-
tracte, a lloguer social per a persones menors de 35 anys

10. Reservar el 30% dels habitatges de lloguer social procedents de convenis de 
cessió amb entitats financeres a persones menors de 35 anys

11. Posar en marxa ajudes al lloguer pels menors de 35 anys per facilitar el paga-
ment del lloguer de l’habitatge habitual 

Palau del Parlament, 13 de juliol de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Rosa Maria Ibarra Ollé; diputada, GP SOC 
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 67192; 67252; 67253; 67269 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 

25.07.2017

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 67192)

A la Mesa del Parlament
Josep Lluís Franco Rabell, president 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’habitatge (tram. 302-00174/11).

Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un nou apartat 7 bis

7 bis. Afavorir noves formes d’accés a l’habitatge, com ara la masoveria urbana 
(estudiant una normativa específica per tal de fomentar-la i enquadrar-la, en la lí-
nia de la «Guia Metodològica de la Diputació de Barcelona»), les promocions d’ha-
bitatges en dret de superfície (especialment a través de convenis amb cooperatives 
veïnals i socials) i altres fórmules col·laboratives.

Esmena 2
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un nou apartat 7 ter

7 ter. Acompanyar aquestes polítiques estructurals, necessàries per a desenvo-
lupar un parc d’habitatges suficient i que requeriran un esforç sostingut en el temps 
per part de les administracions públiques, de mesures a curt termini destinades a 
modular els preus dels lloguers en el mercat lliure, avui en una espiral alcista d’efec-
tes devastadors per a les unitats familiars de rendes més modestes. En aquest sentit, 

a) Instar a que, des del Congrés dels Diputats, es modifiqui la Llei d’Arrenda-
ments Urbans, portant com a mínim a cinc anys el període més curt dels contractes.

b) Instar, en el mateix àmbit legislatiu, a la revisió i supressió dels beneficis fis-
cals injustificats de què gaudeixen fons i societats d’inversió immobiliària, en la 
mesura que contribueixen a augmentar la pressió especulativa sobre propietats i 
arrendaments urbans.

c) Desenvolupar, a partir de l’Agència de l’Habitatge i en coordinació amb els 
ajuntaments, una campanya per donar a conèixer l’Índex de Referència de Preus, 
actualitzant-lo regularment i publicitant-lo, de tal manera que ajudi a detectar els 
lloguers abusius i esdevingui, en mans de les administracions locals, una eina útil 
per a combatre aquest fenomen.

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2017
Josep Lluís Franco Rabell, president GP CSP

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 67252)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Sergio Sanz Jiménez, diputat del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre l’habitatge (tram. 302-00174/11).
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Esmena 1
GP de Ciutadans
De modificació del punt 4, que resta redactat de la següent manera

4. Intensificar l’adquisició d’habitatges ja construïts, prioritzant la compra a tra-
vés de tanteig i retracte a les promocions d’HPO de venda a les àrees d’alta deman-
da acreditada, per canviar a règim de lloguer assequible o protegit.

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

6. bis Promoure les modificacions legals i normatives necessàries per tal que les 
parcel·les propietat de l’Incasòl qualificades d’ús residencial ubicades a les àrees 
de forta demanda acreditada d’habitatge, mantinguin la titularitat pública i tinguin 
com a destí la promoció d’habitatges en règim de lloguer assequible o cessió d’ús.

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

7 bis. Treballar per tal que les polítiques d’habitatge disposin d’una previsió pres-
supostària pel 2018 que recuperi com a mínim els nivells d’inversió de 2009, amb 
l’objectiu d’assolir els 1.000 milions d’euros.

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Sergio Sanz Jiménez, diputat, GP Cs 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 67253)

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’habitatge (tram. 
302-00174/11).

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

«1. Potenciar els vigents programes de mediació i cessió d’habitatges de petits 
i mitjans propietaris per a incrementar el nombre d’habitatges que aquests posin 
a lloguer assequible o lloguer social, així com el vigent programa Avalloguer per a 
donar més garanties de cobrament del lloguer a arrendadors que optin per establir 
la quota de lloguer per sota del preu del mercat, mitjançant l’atorgament d’un paper 
de relleu d’aquestes línies d’actuació en la campanya “Una porta oberta a l’habitat-
ge”, al web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i al web centralitzat habitatge.
gencat.cat.»

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

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

«4. Intensificar l’adquisició d’habitatges ja construïts, prioritzant la compra a 
través de tanteig i retracte a les promocions d’HPO de venda en ús, per canviar 
el règim de lloguer en un màxim del 25% dels habitatges de cada promoció, sem-
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pre que l’habitatge es trobi en un municipi de demanda acreditada i que el preu de 
transacció estigui per sota del preu del mòdul de règim especial, i amb unes condi-
cions de conservació i manteniment acceptables».

Esmena 4
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 6

«6. Promoure les modificacions legislatives per tal que en les àrees de forta de-
manda acreditada d’habitatge es garanteixin que les reserves obligatòries de sòl per 
habitatge de protecció oficial en els nous desenvolupaments urbanístics es destinin 
majoritàriament o en la seva totalitat, en cas de constatar-se la viabilitat, a la cons-
trucció d’habitatges en règim de lloguer social i assequible».

Esmena 5
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 8

8. Bonificar en un 99% la quota de l’impost sobre transmissions patrimonials i 
actes jurídics documentats per a la constitució d’arrendaments immobiliaris a me-
nors de 35 anys aplicable als contractes d’arrendament d’habitatges del parc públic 
destinat a lloguer social.

Esmena 6
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 9

«9. Reservar d’acord amb els ajuntaments el percentatge que correspongui dels 
habitatges obtinguts pel procediment de tanteig i retracte, a lloguer social per a per-
sones menors de 35 anys, percentatge que es veurà influït per l’existència de casos 
d’emergència social i residencial o del RSHPO al municipi».

Esmena 7
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 10

10. Reservar d’acord amb els ajuntaments, el 30% dels habitatges de lloguer so-
cial procedents de convenis de cessió amb entitats financeres i que no siguin desti-
nats a casos d’emergència a persones menors de 35 anys.

Esmena 8
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 11

«11. Incrementar els ajuts al pagament del lloguer de l’habitatge habitual que rep 
la població menor de 35 anys, incorporant especificacions adreçades a aquest col-
lectiu en les prescripcions i requisits establerts en les convocatòries anuals».

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 67269)

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu, Alberto Villagrasa Gil, diputat del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 
158 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subse-
güent a la interpel·lació al Govern sobre l’habitatge (tram. 302-00174/11).
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Esmena 1
GP del Partit Popular de Catalunya
De supressió del punt 2

2. Establir que tot ajut públic a la rehabilitació rebut per propietaris d’habitatges 
buits, comporti la posada en lloguer social d’aquests.

Esmena 2
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació i supressió del punt 3

3. Intensificar els convenis amb les entitats financeres per tal d’obtenir major 
percentatge de cessió dels pisos que consten registrats a nom seu al Registre d’Ha-
bitatges buits o amb ocupants sense títol habilitant, amb l’objectiu d’incrementar el 
parc públic d’habitatges de lloguer.

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu; Alberto Villagrasa Gil, diputat, GP PPC 
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Punt 20 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la islamofòbia
302-00176/11

PRESENTACIÓ: GP CUP-CC

Reg. 66111 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.07.2017

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

lamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el 
que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, 
subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la islamofòbia (tram. 300-00196/11).

Moció
a. El Parlament de Catalunya constata l’increment d’un clima de por i d’odi cap 

a les persones musulmanes o que són percebudes com a musulmanes, un fenomen 
racista anomenat islamofòbia i que rebutja fermament.

b. El Parlament de Catalunya reconeix la religió musulmana en la seva pluralitat 
com una de les creences més esteses avui al nostre país i reitera que ha de disposar 
del mateix status jurídic i institucional que la resta de confessions.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Elaborar en el termini de trenta dies un pla de lluita contra la islamofòbia que 

de forma interdepartamental proposi un catàleg de mesures efectives per fer front al 
fenomen com a política prioritària del conjunt del Govern i amb mesures específi-
ques en l’àmbit de la islamofòbia de gènere.

2. Elaborar en el termini de trenta dies per l’Institut Català de les Dones un pla 
per difondre els moviments de dones i corrents feministes existents dins del món 
musulmà a fi de visualitzar-los en el sí de la societat catalana.

3. Elaborar en el termini de trenta dies un pla específic contra la islamofòbia de 
gènere en l’àmbit de l’atenció primària del Servei Català de la Salut.

4. Derogar el Protocol de Detecció de Radicalització Islàmica als centres del 
Departament d’Ensenyament (PRODERAI) i iniciar els estudis corresponents per a 
l’elaboració d’un protocol adequat molt més ampli que comprengui totes les formes 
de violència religiosa, política i de gènere.

5. Crear en el Departament d’Ensenyament per al seu funcionament en el curs 
2017/2018 d’un grup de treball que en coordinació amb la resta de Departaments del 
Govern pugui atendre i resoldre totes les queixes en l’àmbit de la indumentària i dels 
menús dels menjadors escolars que rebi en relació a falta de respecte a la diversitat 
cultural i religiosa als centres educatius.

6. Iniciar els tràmits i estudis corresponents per tal d’introduir en els currículums 
escolars per al curs 2018/2019 i successius tant a l’ensenyament primari com secun-
dari obligatori continguts relatius al món musulmà que expressin la seva pluralitat, 
les seves aportacions a la ciència, la filosofia i la literatura tant en l’actualitat com al 
llarg de la història inclosa la presència morisca a Catalunya des del segle VIII fins la 
seva expulsió el segle XVII.

7. Difondre i aprofundir els continguts del punt anterior mitjançant propostes 
prioritàries en els propers dotze mesos pel Departament de Cultura i els organismes 
que en depenen.

8. Presentar en el termini de trenta dies un projecte de llei de modificació de la 
llei 16/2009 dels centres de culte per tal d’incloure-hi mesures que permetin corre-
gir la segregació urbana que afecta les mesquites i els centres de culte musulmans.
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9. Elaborar en el termini de trenta dies un informe sobre la possible utilització 
de perfils ètnics o religiosos per part dels Mossos d’Esquadra en les seves tasques de 
patrullatge i seguretat ciutadana.

10. Introduir la mirada de lluita contra la islamofòbia en la política exterior, 
construint aliances geoestratègiques que permetin plantejar alternatives a la política 
hegemònica de l’anomenada guerra contra el terror.

11. Donar suport al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals perquè en la seva programació per a la temporada 2017/2018 i successives 
inclogui aquesta visió de pluralitat en referir-se al món musulmà, eviti referir-s’hi 
en termes d’alteritat i tracti les persones musulmanes residents a Catalunya com un 
element permanent i arrelat al nostre país.

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Benet Salellas i Vilar, diputat, GP CUP-CC 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 66897; 67200; 67254 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 25.07.2017

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 66897)

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

Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre la islamofòbia (tram. 302-00176/11).

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

1. Elaborar en el termini de trenta dies un pla de lluita contra la islamofòbia, que 
contribueixi a la lluita contra el racisme i la xenofòbia, que de forma interdeparta-
mental proposi un catàleg de mesures efectives per fer front al fenomen com a po-
lítica prioritària del conjunt del Govern i amb mesures específiques en l’àmbit de la 
islamofòbia de gènere.

Esmena 2
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació

6. Iniciar els tràmits i estudis corresponents per tal d’introduir des del laïcisme, 
en els currículums escolars per al curs 2018/2019 i successius tant a l’ensenyament 
primari com secundari obligatori continguts relatius al món musulmà que expressin 
la seva pluralitat, les seves aportacions a la ciència, la filosofia i la literatura tant en 
l’actualitat com al llarg de la història inclosa la presència morisca a Catalunya des 
del segle viii fins la seva expulsió el segle xvii i contribueixin a la construcció de la 
Catalunya pluricultural del segle xxi.

Esmena 3
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació

9. Elaborar en el termini de trenta dies un informe sobre la possible utilització de 
perfils ètnics o religiosos per part dels Mossos d’Esquadra en les seves tasques de 
patrullatge i seguretat ciutadana. Eliminar el binomi terrorisme islamista i fer servir 
una terminologia més encertada pel terrorisme de caire integrista.
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9.1 Dur a terme un seguiment exhaustiu contra l’islamofòbia a les xarxes socials, 
en defensa de la llibertat, la democràcia, la tolerància i els drets humans.

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu GP CSP; Joan Josep Nuet i Pujals, diputat, 

GP CSP 

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 67200)

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

Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la in-
terpel·lació al Govern sobre la islamofòbia (tram. 302-00176/11).

Esmena 1
GP Socialista
De modificació i supressió del punt a

a. El Parlament de Catalunya constata l’increment d’un clima de por, d’odi, i de 
discriminació cap a les persones musulmanes o que són percebudes com a musul-
manes, un fenomen racista anomenat islamofòbia i que rebutja fermament.

Esmena 2
GP Socialista
De modificació del punt b

b. El Parlament de Catalunya reitera la seva posició favorable a la laïcitat i re-
butja qualsevol discriminació de la confessió musulmana respecte de l’estatus jurí-
dic i institucional de la resta de confessions.

Esmena 3
GP Socialista
De modificació al punt 4

4. Substituir el Protocol de Detecció de Radicalització Islàmica als centres del 
Departament d’Ensenyament (Proderai) i iniciar els estudis corresponents per a 
l’elaboració d’un protocol adequat molt més ampli que comprengui totes les formes 
de violència religiosa, política i de gènere.

Esmena 4
GP Socialista
D’addició al punt 5

5. Crear en el Departament d’Ensenyament per al seu funcionament en el curs 
2017/2018 d’un grup de treball que en coordinació amb la resta de Departaments 
del Govern pugui atendre i resoldre totes les queixes en l’àmbit de la indumentària 
i dels menús dels menjadors escolars que rebi en relació a falta de respecte a la di-
versitat cultural i religiosa als centres educatius, o vulneració de drets reconeguts al 
nostre ordenament.

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, GP SOC 
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 67254)

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 islamofòbia 
(tram. 302-00176/11).

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

1. Elaborar un catàleg de mesures per lluitar contra tota forma de discriminació 
per motius religiosos, com la islamofòbia, l’antisemitisme o la cristianofòbia, per fer 
front al fenomen com a política prioritària del conjunt del Govern, i posant especial 
èmfasi en aquelles discriminacions que afectin de manera particular les dones

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

2. Incloure en el pla estratègic de polítiques de gènere els moviments de dones i 
corrents feministes existents dins del món musulmà a fi de visualitzar-los en el sí de 
la societat catalana.

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

6. Continuar potenciant mitjançant els nostres currículums de competències bà-
siques la dimensió sociocultural i interpersonal per tal de garantir el respecte a totes 
les persones, cultures i creences.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 8

8. Elaborar un informe sobre les possibles mesures legals per tal de fomentar la 
incardinació dels centres de culte en la trama urbana dels municipis, d’acord amb 
les característiques i necessitats de cadascun d’ells.

Esmena 5
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 10

10. Introduir, en l’exercici de la política exterior, actuacions que ajudin a la llui-
ta contra la islamofòbia i contra tota forma de discriminació per motius religiosos.

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

11. Donar suport al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals perquè en la seva programació per a la temporada 2017/2018 i succes-
sives, mantingui, tal i com disposa el llibre d’estil de la CCMA, la visió de pluralitat 
en referir-se, en aquest cas, al món musulmà, i tracti les persones musulmanes resi-
dents a Catalunya com a integrants de la nostra societat i arrelades al nostre país.

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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Punt 21 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els abusos 
sexuals i la salut
302-00175/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 66071 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.07.2017

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

Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 
158 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Inter-
pel·lació al Govern sobre els abusos sexuals i la salut (tram. 300-00191/11).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1) Suprimir qualsevol conveni entre la UFAM i la Generalitat de Catalunya i, per 

tant, que la UFAM deixi de ser la unitat de referència per a diagnòstic per abusos 
sexuals a infants i joves per als circuits i protocols públics.

2) Crear una figura al Departament de Salut que lideri l’abordatge de la violèn-
cia masclista, i que tingui expertesa en violències sexuals i en gènere i que es basi 
els estàndards de serveis Protocol Marc per a una intervenció coordinada contra la 
violència.

3) Crear unitats, en cada cas una vinculada a la xarxa d’adults i una altra a la 
xarxa infanto-juvenil, en hospitals públics de referència distribuïts arreu del territo-
ri de Catalunya amb un programa integral d’abordatge de les violències sexuals (en 
concret, assetjament sexual, abusos sexuals i agressions sexuals).

a. Dotar cada unitat hospitalària integral d’especialistes sanitaris i treballadors 
socials, amb formació en gènere i en abordatge i intervenció de les violències se-
xuals, tal com indiquen els estàndards de serveis Protocol Marc per a una interven-
ció coordinada contra la violència.

b. Les unitats hospitalàries integrals faran diagnòstic i tractament dels casos de 
violències sexuals.

c. La xarxa especialitzada en violències sexuals (SIES i SIADS) farà el segui-
ment dels casos de violències sexuals.

d. Incloure en la xarxa adulta l’atenció a les violències sexuals a adolescents en-
tre 15 i 18 anys.

e. Establir canals fluids de comunicació, coordinació i cooperació entre aquestes 
unitats hospitalàries integrals i els serveis d’atenció primària. Així mateix els infor-
mes i les avaluacions que arribin del serveis d’atenció primària tindran validesa i 
seran tinguts en compte per aquestes unitats hospitalàries integrals.

f. Hi haurà un registre unificat de violències sexuals (en concret assetjament se-
xual, abusos sexuals i agressions sexuals) que recollirà els casos que passin per totes 
les unitats hospitalàries integrals.

g. Cada unitat hospitalària integral elaborarà una memòria anual sobre les ac-
tuacions fetes.

4) Revisar el Protocol del Departament de salut en relació a les violències se-
xuals, introduint-hi la perspectiva de gènere i amb tots els criteris que indiquen els 
estàndards de serveis Protocol Marc per a una intervenció coordinada contra la vio-
lència.

a. Tenir en compte també per a les observacions que sobre el sistema de salut es 
fan als informes sobre violències sexuals encarregats per l’ICD a Antígona i Crea-
ción Positiva.
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b. Preveure en el protocol l’especificitat per als casos següents: 
– Persones amb discapacitat intel·lectual, amb malaltia mental i/o amb depen-

dència de substàncies.
– Les persones amb qualsevol diversitat funcional.
– Infants i joves sota la tutela de DGAIA.
– Dones grans.
– Dones migrades, dones víctimes de trata i nenes migrades susceptibles de patir 

mutilació genital o matrimoni forçat.
– Les persones LGTBI.
– Les persones institucionalitzades, sigui en residències, en hospitals psiquiàtrics 

i en presons.
5) Eliminar qualsevol referència de diagnòstic relacionada amb la Síndrome 

d’Alienació Parental o qualsevol altre nom amb que se la conegui (preocupació mò-
rbida de les mares, manipulació, transferència,...) o qualsevol altre terme nou que es 
generi, atès que des d’OMS fins la Asociación de Neuropsiquiatría ho consideren 
una teoria sense fonament científic i amb un clar biaix masclista, 

6) Revisar, a instàncies de les mares, tutor legal o la pròpia criatura, aquells ca-
sos diagnosticats fins ara per la UFAM en els quals s’ha considerat que no hi havia 
abús o que no es podia determinar.

7) Fer formació als professionals del sistema de salut respecte a la detecció de les 
violències sexuals i respecte a la perspectiva de gènere, tal com indiquen els estàn-
dards de serveis Protocol Marc per a una intervenció coordinada contra la violència.

8) Fer formació a les facultats de medicina, infermeria, psicologia, treball social 
i advocacia respecte a la prevenció, detecció i atenció de les violències sexuals i res-
pecte a la perspectiva de gènere.

9) Posar en marxa tot els mecanismes tècnics necessaris per evitar la victimitza-
ció secundària de les dones que han patit assetjament sexual, abús sexual o agres-
sions sexuals.

10) Garantir el dret a reparació i reforçar els mecanismes de defensa dels drets de 
la ciutadania davant negligències o desemparament de l’Administració en les violèn-
cies sexuals a través de les institucions destinades a aquests efectes.

Palau del Parlament, 14 de juliol de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta, 

GP CSP 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 66745; 67251; 67267 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 25.07.2017

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 66745)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup 

Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre els abusos sexuals i la salut (tram. 302-00175/11).

Esmena 1
GP Socialista
De supressió del punt 1

1. Suprimir qualsevol conveni entre la UFAM i la Generalitat de Catalunya i, per 
tant, que la UFAM deixi de ser la unitat de referència per a diagnòstic per abusos 
sexuals a infants i joves per als circuits i protocols públics.
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Esmena 2
GP Socialista
D’addició al punt 2

2. Crear una figura al Departament de Salut que lideri l’abordatge de la violència 
masclista, i que tingui expertesa en violències sexuals i en gènere, que es coordini 
amb la resta de Departaments implicats, i que es basi els estàndards de serveis Pro-
tocol Marc per a una intervenció coordinada contra la violència.

Esmena 3
GP Socialista
De modificació i addició a la lletra b del punt 3

b. Les unitats hospitalàries integrals faran diagnòstic, tractament i seguiment dels 
casos de violències sexuals. La primera visita no es podrà demorar més de 48 hores.

Esmena 4
GP Socialista
De modificació del punt 6

6. Crear un comitè de revisió de diagnòstics d’abusos sexuals a menors per de-
terminar si és el cas, i a demanda de les mares, tutor legal o la pròpia criatura, la 
necessitat d’obtenir una segona opinió.

Esmena 5
GP Socialista
D’addició al punt 8

8. Fer formació a les facultats de medicina, infermeria, psicologia, educació, tre-
ball social i advocacia respecte a la prevenció, detecció i atenció de les violències 
sexuals i respecte a la perspectiva de gènere.

Esmena 6
GP Socialista
D’addició d’un nou punt 11

11. Crear una línia d’atenció telefònica única, coneguda i publicitada, per a 
l’atenció integral de casos de violències sexuals, que orienti i derivi als serveis i uni-
tats de referència en funció de les necessitats.

Esmena 7
GP Socialista
D’addició d’un nou punt 12

12. Crear un servei d’atenció i acompanyament a les famílies amb infants vícti-
mes de violències sexuals.

Esmena 8
GP Socialista
D’addició d’un nou punt 13

13. Incrementar els recursos formatius per a jutges, magistrats i fiscals dels òr-
gans jurisdiccionals competents en matèria d’abusos sexuals contra menors.

Esmena 9
GP Socialista
D’addició d’un nou punt 14

14. Dotar de recursos econòmics suficients per a l’atenció de víctimes de violèn-
cies sexuals als serveis i les unitats hospitalàries integrals.

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP SOC
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GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 67251)

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

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre els abusos sexuals i la salut (tram. 302-00175/11).

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

1. Reconèixer que l’abús sexual infantil és un greu problema que té una eleva 
incidència i una baixa detecció i que cal més formació en els àmbits professionals 
vinculats al tema (sanitari, escolar, policial, judicial...), reconeixent que hi ha múlti-
ples professionals, organismes i associacions altament implicats que des de fa anys 
treballen per sensibilitzar la població, millorar la detecció, promoure la formació 
dels professionals i atendre millor les víctimes, i que en aquest context la Unitat 
Funcional d’Abusos a Menors (UFAM) ha estat una de les entitats pioneres a Cata-
lunya, sorgida de la iniciativa de professionals altament implicats en el tema i amb 
uns resultats excel·lents.

Esmena 2
GP de Ciutadans
D’addició

3. Crear unitats, en cada cas una vinculada a la xarxa d’adults i una altra a la 
xarxa infanto-juvenil, en hospitals públics de referència distribuïts arreu del territo-
ri de Catalunya amb un programa integral d’abordatge de les violències sexuals (en 
concret, assetjament sexual, abusos sexuals i agressions sexuals), recordant que la 
majoria de protocols territorials recomanen en cas d’abús crònic o no urgent l’ava-
luació per un servei de referencia especialitzat, com és el cas de l’UFAM.

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

3.b. Seguir separant diagnòstic i valoració pericial del tractament.

Esmena 4
GP de Ciutadans
D’addició del punt 3.d, que resta redactat de la següent manera

3.d. En salut mental infanto-juvenil l’atenció es seguirà realitzant en tots els me-
nors fins als 18 anys i no es passaran als adolescents víctimes de violència sexual 
a unitats d’adults pel perill de dificultar encara més la coordinació amb l’àmbit de 
referència.

Esmena 5
GP de Ciutadans
D’addició al punt 3.f

3.f. Hi haurà un registre unificat de violències sexuals (en concret assetjament se-
xual, abusos sexuals i agressions sexuals) que recollirà els casos que passin per totes 
les unitats hospitalàries integrals, sempre sota la supervisió i aprovació explícita del 
CEIC que garanteixi els temes de privacitat i confidencialitat.
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Esmena 6
GP de Ciutadans
De modificació del punt 5, que resta redacta de la següent manera

5. Trobar consensos professionals, científics i socials per tal de denominar els 
temes del quals aborden aquest tipus de problemàtica.

Esmena 7
GP de Ciutadans
De modificació del punt 6, que resta redactat de la següent manera

6. Reconèixer que existeixen protocols, que són periòdicament revisats i divulgats 
en la xarxa professional sobre la detecció d’abús i els procediments a seguir. Aquests 
protocols es treballen a nivell local amb diverses parts implicades en les que s’inclou 
la justícia, amb fiscalia de menors, DGAIA, etc. així com en l’àmbit sanitari amb 
pediatria, urgències o salut mental i l’àmbit escolar. Aquest protocol treballa la de-
tecció (des de diferents àmbits) i els circuits de derivació.

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

8. Potenciar la formació que s’ofereix per professionals altament implicats i fo-
mentar la participació en la mateixa.

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

11. Efectuar campanyes informatives destinades principalment cap al col·lectiu 
jove amb l’objectiu de prevenir l’assetjament i l’estigmatització per motius de raça, 
sexe, religió, orientació sexual o qualsevol altra condició o circumstància personal 
o social. Així mateix es desenvoluparan iniciatives d’educació en igualtat entre nens 
i nenes per a la promoció de la igualtat real d’oportunitats, i s’impulsaran progra-
mes de formació del professorat en educació per a la igualtat i la no discriminació, 
i de prevenció de la violència. A més a més en aquestes campanyes de sensibilitza-
ció s’utilitzaran noves tècniques i tecnologies per promoure la participació activa de 
professionals i de tota la societat.

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

12. Impulsar pautes comunes per a la intervenció individualitzada, integral i mul-
tidisciplinària en dones que sofreixen violència de gènere, així com es crearà la fi-
gura del professional de referència i perfeccionar els protocols de coordinació, con-
templant la situació específica dels menors.

Esmena 11
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt

13. En casos de sospita d’abús crear un circuit d’abordatge específic que garan-
teixi l’equitat territorial als punts d’assistència urgent per facilitar la millora del pro-
tocol d’actuació clínico-assistencial de maltractaments aguts a la infància.

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jorge Soler González, diputat, GP Cs 
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 67267)

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

amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els abusos sexuals 
i la salut (tram. 302-00175/11).

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

1. La UFAM, com la resta d’unitats territorials d’expertesa en abusos sexuals a 
l’infant de nova creació, ha d’acomplir els estàndards d’idoneïtat i de qualitat que 
s’estableixin en l’actualització del protocol clínic assistencial davant el maltracta-
ment i abús sexual de l’infant, que entrarà en vigor el tercer trimestre de 2017.

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

2. En el marc del què estableix el Pla de Salut de Catalunya 2016-2020 (línia 12, 
projecte 5), reforçar la figura que des del Departament de Salut lideri l’abordatge de 
la violència masclista, i que tingui expertesa en violències sexuals i en gènere i que 
es basi els estàndards de serveis Protocol Marc per a una intervenció coordinada 
contra la violència.

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

3. Disposar d’equips multidisciplinaris, en cada cas un vinculat a la xarxa d’adults 
i un altre a la xarxa infanto-juvenil, en hospitals públics de referència distribuïts ar-
reu del territori de Catalunya amb un programa integral d’abordatge de les violèn-
cies sexuals (en concret, assetjament sexual, abusos sexuals i agressions sexuals).

a. Vetllar per tal que cadascun dels equips multidisciplinaris disposi d’especia-
listes sanitaris i treballadors socials, amb formació en gènere i en abordatge i inter-
venció de les violències sexuals, tal com indiquen els estàndards de serveis Protocol 
Marc per a una intervenció coordinada contra la violència.

b. Els equips multidisciplinaris integrals faran diagnòstic i tractament dels casos 
de violències sexuals.

c. La xarxa especialitzada en violències sexuals (SIES i SIADS) farà el segui-
ment dels casos de violències sexuals.

d. Incloure en la xarxa adulta l’atenció a les violències sexuals a adolescents en-
tre 16 i 18 anys.

e. Establir canals fluids de comunicació, coordinació i cooperació entre aquests 
equips multidisciplinaris integrals i els serveis d’atenció primària. Així mateix els 
informes i les avaluacions que arribin del serveis d’atenció primària tindran validesa 
i seran tinguts en compte per aquests equips multidisciplinaris integrals.

f. Disposar d’un sistema d’informació centralitzat de violències sexuals (en con-
cret assetjament sexual, abusos sexuals i agressions sexuals) que recollirà els casos 
que passin per tots els equips multidisciplinaris integrals.

g. Cada equip multidisciplinari integral elaborarà una memòria anual sobre les 
actuacions fetes.
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Esmena 4
GP de Junts pel Sí
De modificació i d’addició al punt 4

4. En el termini d’un any, revisar el Protocol del Departament de salut en relació 
a les violències sexuals, introduint-hi la perspectiva de gènere i amb tots els criteris 
que indiquen els estàndards de serveis Protocol Marc per a una intervenció coordi-
nada contra la violència.

a. Tenir en compte també per a les observacions que sobre el sistema de salut es 
fan als informes sobre violències sexuals encarregats per l’ICD a Antígona i Crea-
ción Positiva.

b. Preveure en el protocol l’especificitat per als casos següents: 
– Persones amb discapacitat intel·lectual, amb malaltia mental i/o amb depen-

dència de substàncies.
– Les persones amb qualsevol diversitat funcional.
– Infants i joves sota la tutela de DGAIA.
– Persones grans.
– Dones migrades, dones víctimes de trata i nenes migrades susceptibles de patir 

mutilació genital o matrimoni forçat.
– Les persones LGTBI.
– Les persones institucionalitzades, sigui en residències, en hospitals psiquiàtrics 

i en presons.

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

5. Fomentar que s’estableixin consensos en la comunitat científica i col·legis pro-
fessionals amb els experts per tal d’unificar la nomenclatura a emprar en els informes.

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

6. Facilitar a mares, pares, tutors legals o la pròpia criatura un circuit de revisi-
ons de casos depenent de les unitats territorials d’expertesa en abús sexual a l’infant, 
evitant en tot cas la victimització secundària.

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

7. D’acord amb els compromisos establerts en el Pla de Salut 2016-2020, fer for-
mació als professionals del sistema de salut respecte a la detecció de les violències 
sexuals i respecte a la perspectiva de gènere, tal com indiquen els estàndards de ser-
veis Protocol Marc per a una intervenció coordinada contra la violència.

Esmena 8
GP de Junts pel Sí
D’addició al punt 8

8. Fer formació a les facultats de medicina, infermeria, psicologia, treball social 
i advocacia, així com en l’àmbit de l’ensenyament, respecte a la prevenció, detecció 
i atenció de les violències sexuals i respecte a la perspectiva de gènere.
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Esmena 9
GP de Junts pel Sí
De modificació al punt 9

9. Reforçar, d’acord amb el pla director de formació en equitat de gènere de Ca-
talunya 2017-2020, tots els mecanismes tècnics necessaris per evitar la victimització 
secundària de les dones que han patit assetjament sexual, abús sexual o agressions 
sexuals.

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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Punt 22 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política fiscal 
i la protecció de dades
302-00177/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 66113 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.07.2017

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

amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta la següent 
moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la política fiscal i la protecció 
de dades (tram. 300-00192/11).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a 
1. Rebaixar el tram autonòmic de l’IRPF de manera que els contribuents catalans 

amb rendes entre els 14.000 i els 30.000 euros anuals no paguin una quota tributària 
superior a la de la resta dels espanyols.

2. Abandonar la política de «cadira buida» que malauradament ha instaurat el 
Govern en relació amb les matèries de tributació i finançament autonòmic, la qual 
cosa ha redundat en la pèrdua del dret de vot en el Consell de Política Fiscal i Finan-
cera i en la minva de la influència de Catalunya en el si d’aquest organisme.

3. Dimensionar adientment l’Agència Tributària de Catalunya en relació amb 
les competències tributàries de què disposa, i a presentar en seu parlamentària en 
el termini d’un mes un informe sobre l’evolució en el període 2007-2017 de la rà-
tio resultats de recaptació/costos operatius i la seva comparació amb altres agències 
tributàries.

4. Garantir el dret a que les dades personals dels ciutadans (identitat, domicili,...) 
siguin sempre utilitzades per la Generalitat per als usos i finalitats legals i confor-
mes amb la Constitució i l’Estatut d’Autonomia. En concret, s’insta el Govern a: 

a) Abstenir-se d’utilitzar dades personals dels ciutadans obtingudes de manera 
il·legal, tal com va revelar el senador d’ERC Santiago Vidal.

b) Que l’Institut d’Estadística de Catalunya no cedeixi les dades del Registre de 
Població per a qualssevol usos que no siguin els relacionats amb les competències 
de què disposa actualment la Generalitat conformement a l’ordenament constitucio-
nal i estatutari.

5. No donar instruccions, recomanacions o ordres, ni orals ni escrites, que tin-
guin per finalitat que els treballadors públics es vegin involucrats en la comunicació 
i utilització de dades personals dels ciutadans per a la injustificada elaboració i re-
velació a terceres persones de censos i llistes electorals diferents als previstos en la 
Llei Orgànica 5/1985 del Règim Electoral General.

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP Cs
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 67199; 67234; 67256 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 25.07.2017

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 67199)

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

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre la política fiscal i la protecció de dades (tram. 302-00177/11).

Esmena 1
GP Socialista
De modificació del punt 1

1. Modificar el tram autonòmic de l’IRPF per tal d’assolir més progressivitat en 
l’impost, reduint el tipus a les rendes més baixes i augmentant el tipus a les rendes 
més altes, tal i com mostra la següent taula: 

Escala IRPF tram autonòmic  

Base liquidable de fins Tipus
0 20.000 11,00%

20.000 33.000 14,00%

33.000 53.407 18,50%

53.407 59.447 21,50%

59.447 90.000 24,50%

90.000 130.000 29,00%

130.000 Resta 30,00%

Esmena 2
GP Socialista
De modificació del punt 2

2. Posar en marxa els mecanismes necessaris per a la negociació amb l’Estat 
d’un nou model de finançament autonòmic que ens permeti avançar cap a una Hi-
senda Federal

Esmena 3
GP Socialista
De modificació del punt 4.a

4.a. No emprar les dades personals o fiscals dels ciutadans per a fins pels que no 
han estat autoritzades, complint d’aquesta manera la Llei de Protecció de Dades, 
tal i com ha advertit l’autoritat catalana de protecció de dades en l’informe realitzat 
el passat mes de maig.

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC; Alícia Romero Llano, diputada, GP SOC 

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 67234)

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, presen-
ta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la 
política fiscal i la protecció de dades (tram. 302-00177/11).
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Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació de l’apartat 1 de la moció que queda redactat de la manera següent

1. Presentar en el termini d’un mes i en el marc de la Llei de Pressupostos del 
2018 una proposta de reforma del sistema tributari català, amb una especial inci-
dència en: 

a) La reforma del tram autonòmic de l’IRPF amb l’objectiu d’assolir una major 
progressivitat, reduint els tipus a les rendes menors de 20.000 euros anuals i aug-
mentant els tipus a partir de les rendes superiors a 53.407 euros anuals.

b) La reforma del impost de successions i donacions, amb l’objectiu de millorar 
la seva progressivitat.

c) La reforma de l’impost de patrimoni.
d) La desaparició de la tributació excepcional per Casinos i Joc establerta en la 

Llei.
e) Desenvolupar mesures tributàries que actuïn com elements incentivadors de 

l’economia verda, la sostenibilitat.

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

1 bis. Analitzar la reintroducció d’una cànon sobre operadores d’internet amb el 
que finançar el sector audiovisual català.

Esmena 3
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació de l’apartat 2 de la moció que queda redactat de la manera 
següent

2. Participar de manera activa en els treballs del Consell de Política Fiscal i Fi-
nancera adreçats a la revisió de l’actual model de finançament autonòmic, en pror-
roga des de 1 de gener del 2014.

Esmena 4
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació de l’apartat 3 de la moció que queda redactat de la manera 
següent

3. Desplegar l’Agència Tributària a fi d’assolir la plena assumpció de la gestió 
dels impostos propis i dels cedits amb criteris d’eficiència recaptatòria, respecte als 
drets dels treballadors que fins ara venien desenvolupant aquestes tasques a partir 
de mecanismes externalitzats de gestió.

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

3 bis. Presentar en el termini de tres mesos un informe referit al període 2007-
2017 pel que fa a l’evolució de la recaptació tributària, amb un especial esment als 
ratios recaptació/costos operatius, analitzant i comparant amb altres agències tribu-
tàries que actuïn en escenaris competencials i de gestió comparables.

Esmena 6
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió de l’apartat 4

4. Garantir el dret a que les dades personals dels ciutadans (identitat, domicili,...) 
siguin sempre utilitzades per la Generalitat per als usos i finalitats legals i confor-
mes amb la Constitució i l’Estatut d’Autonomia. En concret, s’insta el Govern a: 
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a) Abstenir-se d’utilitzar dades personals dels ciutadans obtingudes de manera 
il·legal, tal com va revelar el senador d’ERC Santiago Vidal.

b) Que l’Institut d’Estadística de Catalunya no cedeixi les dades del Registre de 
Població per a qualssevol usos que no siguin els relacionats amb les competències 
de què disposa actualment la Generalitat conformement a l’ordenament constitucio-
nal i estatutari.

Esmena 7
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió de l’apartat 5

5. No donar instruccions, recomanacions o ordres, ni orals ni escrites, que tin-
guin per finalitat que els treballadors públics es vegin involucrats en la comunicació 
i utilització de dades personals dels ciutadans per a la injustificada elaboració i re-
velació a terceres persones de censos i llistes electorals diferents als previstos en la 
Llei Orgànica 5/1985 del Règim Electoral General.

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu GP CSP

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 67256)

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu, Santi Rodríguez i Serra, portaveu ad-

junt del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política fiscal i la protecció 
de dades (tram. 302-00177/11).

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

1 bis. Fer les modificacions normatives necessàries per tal de reduir el nombre 
de tributs propis.

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

1 ter. Reduir els tipus impositius i augmentar els mínims exempts, reduccions i 
bonificacions dels tributs cedits.

Esmena 3
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació i addició de la lletra b del punt 4

4. Garantir el dret a que les dades personals dels ciutadans (identitat, domicili,...) 
siguin sempre utilitzades per la Generalitat per als usos i finalitats legals i confor-
mes amb la Constitució i l’Estatut d’Autonomia. En concret, s’insta el Govern a: 

a. Abstenir-se d’utilitzar dades personals dels ciutadans obtingudes de manera 
il·legal, tal com va revelar el senador d’ERC Santiago Vidal.

b. Que l’Institut d’Estadística de Catalunya o altres organismes de la Generalitat 
no cedeixin les dades de caràcter personal per a qualssevol usos que no siguin els 
relacionats amb les competències de què disposa actualment la Generalitat confor-
mement a l’ordenament constitucional i estatutari.
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Esmena 4
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’una nova lletra c al punt 4

c. Abstenir-se de sol·licitar, obtenir i usar dades procedents d’ajuntaments i al-
tres ens locals per a usos que no siguin els relacionats amb les competències de què 
disposa actualment la Generalitat conformement a l’ordenament constitucional i 
estatutari.

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu; Santi Rodríguez i Serra, portaveu ad-

junt, GP PPC 



PlE 40
25 de juliol de 2017

Dossier 24

Punt 23 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’acció del 
Govern de l’onzena legislatura
302-00178/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 66114 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.07.2017

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

amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta la següent 
moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre l’acció del Govern de l’onzena 
legislatura (tram. 300-00193/11).

Moció
Atès el fracàs en la consecució dels objectius independentistes que el President 

de la Generalitat s’havia fixat en el termini de 18 mesos; 
Atès que en aquest període de temps la trajectòria del Govern de la Generalitat 

ha estat dominada per l’orientació cap a un referèndum il·legal que no es podrà cele-
brar i no cap als autèntics problemes del dia a dia dels catalans; 

Atès que l’actual crisi de govern, motivada pel cessament de diversos consellers, 
és un senyal inequívoc de descomposició d’un Govern mancat de veritable lideratge; 

El Parlament de Catalunya insta el President de la Generalitat a convocar de ma-
nera immediata eleccions autonòmiques al Parlament de Catalunya.

Palau del Parlament, 14 de juliol de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP Cs
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Punt 24 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’acció exterior
302-00179/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 66116 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.07.2017

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

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 
158 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Inter-
pel·lació al Govern sobre l’acció exterior (tram. 300-00195/11).

Moció
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
a) Destinar els recursos de l’acció exterior del Govern, i per tant, els serveis de 

les seves delegacions, a la promoció de l’economia catalana, la cultura, el turisme, 
l’intercanvi de coneixement i el valor afegit.

b) Millorar la transparència de la despesa de totes les delegacions del Govern a 
l’exterior, i rendir comptes, al menys, de la mateixa manera que es fa davant Foreign 
Agents Registration Act (FARA).

c) Continuar col·laborant amb el Govern d’Espanya, l’Ajuntament de Barcelona, 
i altres agents socials i econòmics, en la candidatura de Barcelona com a seu de 
l’Agència Europea del Medicament.

d) No utilitzar les dades del Registre de catalans i catalanes residents a l’exterior 
amb finalitats no previstes per la llei.

e) Ajudar, davant la greu situació que pateix, al manteniment financer de la Casa 
Àsia amb un import de 600.000 euros que permeti la continuïtat de les seves acti-
vitats.

f) Retirar a Luiz Inácio Lula da Silva el Premi Internacional Catalunya 2012.
2. El Parlament de Catalunya manifesta que no pot existir democràcia sense res-

pecte a la legalitat, en aquest sentit, expressa la seva màxima preocupació i condem-
na per les violacions dels Drets Humans per part del règim veneçolà.

3. El Parlament de Catalunya expressa la seva màxima solidaritat amb tots els 
presos per motius polítics i reclama al Govern de Veneçuela el seu immediat alli-
berament.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a establir les me-
sures necessàries perquè, mentre persisteixi l’impagament de les pensions al pensio-
nats de Veneçuela que resideixen a Catalunya, els afectats puguin accedir als serveis 
i sistemes d’ajuts socials, inclosa la renda garantida de ciutadania.

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu; Juan Milián Querol, diputat, GP PPC

ESMENES PRESENTADES

Reg. 67204; 67235; 67255 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 25.07.2017

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 67204)

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

Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Regla-
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ment del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la in-
terpel·lació al Govern sobre l’acció exterior (tram. 302-00179/11).

Esmena 1
GP Socialista
De modificació del punt 2

2. El Parlament de Catalunya manifesta que no pot existir democràcia sense 
respecte a la legalitat, en aquest sentit, expressa la seva màxima preocupació i con-
demna per la situació d’extrema tensió a Veneçuela, així com condemna el recurs a 
la violència en les protestes contra l’actuació del Govern veneçolà, i en la repressió 
d’aquestes.

Esmena 2
GP Socialista
De modificació del punt 3

3. El Parlament de Catalunya expressa la seva màxima solidaritat amb tots els 
presos per motius polítics i de consciència, i reclama el seu alliberament immediat 
a tots els Estats que priven de llibertat a persones per aquests motius.

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, GP SOC 

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 67235)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Susana Beltrán García, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament 
del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre l’acció exterior (tram. 302-00179/11).

Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt a l’apartat 1

1.a bis) Comparecer en los próximos tres meses en el Parlament para informar de 
la ejecución de los planes de acción exterior que a continuación se detallan de forma 
que se pueda debatir sobre la gestión de los mismos y a tener en cuenta la opinión 
resultante del debate en la cámara: 

– Plan estratégico de acción exterior y de relaciones con la Unión Europea 2015-
2018.

– Pla Japó del Govern de la Generalitat de Catalunya 2016-2019.
– Pla Marroc del Govern de Catalunya 2014-2017.

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

b. Millorar la transparència de les accions i de les despeses dutes a terme per to-
tes les delegacions del Govern a l’exterior, al menys, de la mateixa manera que es fa 
davant Foreign Agents Registration Act (FARA).

Esmena 3
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt a l’apartat 1

1.b bis) Comparecer en los próximos tres meses en el Parlament para informar 
sobre las actuaciones de las delegaciones catalanas en el exterior.
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Esmena 4
GP de Ciutadans
D’addició al punt 1.e

e. Ajudar abans de que acabi 2017, davant la greu situació que pateix, al man-
teniment financer de la Casa Àsia amb un import de 600.000 euros que permeti la 
continuïtat de les seves activitats.

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Susana Beltrán García, diputada, GP Cs 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 67255)

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’acció exterior 
(tram. 302-00179/11).

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

a. Continuar destinant recursos de l’acció exterior del Govern, i per tant, els ser-
veis de les seves delegacions, a la promoció de l’economia catalana, la cultura, el 
turisme, l’intercanvi de coneixement i el valor afegit.

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

b. Aplicar la Llei 19/2014 de la transparència, accés a la informació i bon govern 
en l’àmbit de l’acció exterior.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí
De modificació de la lletra e del punt 1

e. Contribuir a la viabilitat financera de la Casa Àsia en base al pla de viabilitat 
que ha de presentar.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí
De modificació de la lletra f del punt 1

f. Donar trasllat al jurat del Premi Internacional Catalunya la necessitat de valo-
rar si, d’acord amb les bases i la regulació del Premi, concorren les condicions per 
a una eventual retirada del Premi Internacional Catalunya de l’any 2012 atorgat a 
Luiz Inácio Lula da Silva.

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

2. El Parlament de Catalunya manifesta que no pot existir democràcia sense res-
pecte a la legalitat, en aquest sentit, expressa la seva màxima preocupació i condem-
na per les violacions dels Drets Humans per part del règim veneçolà.
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Esmena 6
GP de Junts pel Sí
De supressió i addició 

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a estudiar la pos-
sibilitat d’establir les mesures necessàries perquè, mentre persisteixi l’impagament 
de les pensions al pensionats de Veneçuela que resideixen a Catalunya, els afectats 
puguin accedir als serveis i sistemes d’ajuts socials, inclosa la renda garantida de 
ciutadania.

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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Sessió 40, dimarts 25 de juliol de 2017

Quarta part

Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei

Decret llei 4/2017, del 18 de juliol, de modificació del règim  de 
millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal del 
personal al servei de l’Administració de la Generalitat, del seu sector 
públic i de les universitats públiques catalanes
203-00011/11

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 66849 / Coneixement: Mesa del Parlament, 25.07.2017

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió del 25 de juliol de 2017, ha pres conei-
xement del Decret llei 4/2017, del 18 de juliol, de modificació del règim de millores 
de la prestació econòmica d’incapacitat temporal del personal al servei de l’Admi-
nistració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques cata-
lanes, publicat al DOGC 7416, 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 21 de juliol de 2017.

A la Mesa del Parlament
Víctor Cullell i Comellas, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,

Certifico: 
Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 18 de juliol de 2017, s’ha 

pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:
«A proposta de la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habi-

tatge, s’aprova la iniciativa SIG17GAH0596 - Projecte de decret llei de modificació 
del règim de millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal del personal 
al servei de l’Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les univer-
sitats públiques catalanes.»

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

Decret llei 4/2017, de 18 de juliol, de modificació del règim de millores 
de la prestació econòmica d’incapacitat temporal del personal al servei 
de l’Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les 
universitats públiques catalanes

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.a de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, 
promulgo el següent
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Decret llei

Preàmbul
El Decret llei 2/2012, de 25 de setembre, sobre millores de la prestació econòmi-

ca d’incapacitat temporal del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, 
del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes, va modificar el règim 
de millores directes a la prestació econòmica d’incapacitat temporal previst en la 
disposició addicional sisena de la Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, fi-
nanceres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments 
turístics, per tal d’adaptar-lo al Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures 
per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.

Aquest Reial decret llei 20/2012, de caràcter bàsic, habilita les administracions 
a determinar, respecte al seu personal, els supòsits excepcionals en què es pugui 
assolir la plenitud retributiva en situació d’incapacitat temporal per contingències 
comunes.

En aquest sentit, el Decret llei 2/2012, de 25 de setembre, ja va identificar en un 
primer moment dos supòsits excepcionals dels processos d’incapacitat temporal, el 
de les empleades públiques embarassades i el del personal víctima de situacions de 
violència de gènere.

Posteriorment, mitjançant el Decret llei 2/2013, de 19 de març, de modificació 
del règim de millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal del personal 
al servei de l’Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universi-
tats públiques catalanes, s’han ampliat els supòsits als empleats públics en situació 
d’incapacitat temporal com a conseqüència d’hospitalització, intervenció quirúrgica 
o processos oncològics.

Vist que el sistema de determinació dels supòsits de complement fins al cent per 
cent de les retribucions en situacions d’incapacitat temporal es configura legalment 
com un sistema estricte, pel caràcter excepcional dels supòsits, però alhora dinàmic, 
perquè permet a cada Administració pública ampliar-lo per poder donar resposta a 
noves situacions excepcionals i justificades, es planteja ara, com a resultat del temps 
transcorregut i de l’anàlisi de l’evolució dels sistema de protecció, la necessitat d’in-
corporar nous supòsits d’especial gravetat i que es consideren mereixedors de la 
màxima protecció. Alguns d’aquests nous supòsits tenen com a finalitat la protecció 
de la salut de la dona en situacions especialment vulnerables, com la situació d’in-
capacitat temporal que derivi d’un tractament de reproducció assistida o del període 
de lactància, o la situació d’incapacitat temporal per interrupció voluntària de l’em-
baràs en el primer trimestre de gestació per inducció farmacològica. Així mateix, 
es protegeix la situació del personal amb discapacitat, en concret, quan es trobi en 
la situació d’incapacitat temporal derivada de malalties que han estat causa de dis-
capacitat de grau igual o superior al 33%. Es recull, així mateix, la situació d’inca-
pacitat temporal derivada d’exploracions diagnòstiques invasives, com endoscòpies, 
colonoscòpies, gastroscòpies, fibroscòpies, cateterismes i altres exploracions simi-
lars. I, finalment, s’amplien els supòsits de malalties considerats especialment greus 
més enllà dels processos oncològics, incloent una relació de malalties que tenen el 
tractament de malalties greus i/o subjectes a declaració obligatòria.

Tots aquests nous supòsits excepcionals tenen una incidència directa sobre les 
condicions de treball dels empleats públics, atès el component de gravetat i d’afec-
tació en la vida de la persona: en uns casos perquè es tracta de situacions que me-
reixen una especial protecció de la dona –igualment respecte del personal amb una 
discapacitat–, en d’altres perquè es tracta de malalties d’especial gravetat, i en d’al-
tres perquè es tracta de proves que, per les seves característiques, resulten inhabi-
litants per al treball. La necessitat de donar la màxima protecció en aquestes situa-
cions d’incapacitat temporal garantint el cent per cent de les retribucions mitjançant 
el complement per part de l’Administració, i evitar d’aquesta manera que una minva 
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de les retribucions agreugi la situació personal i familiar dels empleats públics afec-
tats, justifica la necessitat extraordinària i urgent a què habilita la figura del Decret 
llei, en les termes que preveu l’article 38 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la 
presidència de la Generalitat i del Govern.

Aquest Decret llei es presenta en un únic article que recull la modificació de la 
disposició addicional sisena de la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, fi-
nanceres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments 
turístics. En concret, mitjançant aquest article únic es modifiquen els paràgrafs se-
gon i tercer de l’apartat 1.a de la disposició addicional sisena.

El segon paràgraf recull els nous supòsits excepcionals que permeten la percep-
ció d’un complement de millora retributiva fins al cent per cent de les retribucions 
i una refosa de tots els supòsits mitjançant una enumeració ordenada. Així mateix, 
el tercer paràgraf conté una previsió per garantir la protecció de dades de caràcter 
personal, que es fa especialment necessària conforme s’amplien els supòsits de ma-
lalties que han de justificar-se documentalment per obtenir la protecció màxima de 
la millora fins al cent per cent de les retribucions.

Finalment, la disposició transitòria preveu, en relació amb els supòsits nous, que 
quan el procés patològic hagi tingut origen en situacions d’incapacitat anteriors a 
l’entrada en vigor d’aquest Decret llei derivades d’aquests supòsits nous, aquestes 
situacions donen dret que es reconegui el complement fins al cent per cent de les re-
tribucions, si bé amb efectes econòmics a partir de la vigència del Decret llei i sense 
que es reconeguin efectes retroactius.

Vist l’Acord de 16 de juny de 2017 de la Mesa General de Negociació de l’Em-
pleat Públic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, en ús de l’autoritza-
ció concedida per l’article 64 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, a proposta de 
la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, i d’acord amb 
el Govern,

Decreto:

Article únic. Modificar els paràgrafs segon i tercer de l’apartat 1.a de 
la disposició addicional sisena de la Llei 5/2012, de 20 de març, de 
mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost 
sobre les estades en establiments turístics, amb el contingut següent:
«No obstant això, la prestació reconeguda per la Seguretat Social es complemen-

tarà, des del primer dia, fins al cent per cent de les retribucions fixes i periòdiques 
que es percebien el mes anterior a aquell en què va tenir lloc la incapacitat, en els 
supòsits següents:

1. La situació d’incapacitat temporal de les empleades públiques embarassades, 
encara que no doni lloc a una situació de risc durant l’embaràs.

2. La situació d’incapacitat temporal de les víctimes de violència de gènere.
3. La situació d’incapacitat temporal que comporti hospitalització o intervenció 

quirúrgica, amb independència que sobrevingui amb posterioritat a l’inici de la in-
capacitat i sempre que es correspongui amb el mateix procés patològic, així com la 
derivada de processos oncològics. A aquests efectes, els supòsits d’intervenció qui-
rúrgica es complementaran sempre que requereixin repòs domiciliari i derivin dels 
tractaments inclosos en la cartera bàsica de serveis del sistema nacional de salut.

4. La situació d’incapacitat temporal que derivi d’un tractament de reproducció 
assistida o del període de lactància, encara que no doni lloc a una situació de risc 
durant la lactància.

5. La situació d’incapacitat temporal derivada de malalties que han estat causa de 
discapacitat de grau igual o superior al 33%.
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6. La situació d’incapacitat temporal derivada d’exploracions diagnòstiques in-
vasives, com endoscòpies, colonoscòpies, gastroscòpies, fibroscòpies, cateterismes i 
altres exploracions similars.

7. La situació d’incapacitat temporal per interrupció voluntària de l’embaràs en 
el primer trimestre de gestació per inducció farmacològica.

8. La situació d’incapacitat temporal per altres malalties greus i/o subjectes a 
declaració obligatòria. S’inclouen en aquest apartat les malalties greus recollides 
a l’annex del Reial decret 1148/2011, de 29 de juliol, per a l’aplicació i desenvolu-
pament, en el Sistema de Seguretat Social, de la prestació econòmica per cura de 
menors afectats per càncer o una altra malaltia greu, així com també les cardiopa-
ties isquèmiques. Així mateix, s’inclouen en aquest apartat les malalties subjectes 
a declaració obligatòria recollides en els annexos I i III del Reial decret 2210/1995, 
de 28 de desembre, pel qual es crea la xarxa nacional de vigilància epidemiològica.

La documentació mèdica o sobre la situació personal de violència de gènere 
aportada per les persones interessades és confidencial i l’Administració o organisme 
o ens competent s’ha de subjectar a la normativa de protecció de dades de caràcter 
personal. En aquest sentit, un cop s’acrediti per la persona interessada i es faci cons-
tar per la unitat de gestió corresponent que es compleixen els requisits per tenir dret 
a l’obtenció de les millores establertes normativament, s’ha de retornar a la perso-
na interessada la documentació aportada. Les dades mèdiques relatives als motius 
concrets de la incapacitat temporal no s’han d’inscriure ni registrar en cap base de 
dades. Les persones que intervenen en la tramitació del procediment de reconeixe-
ment de millores voluntàries tenen el deure de guardar secret.»

Disposició transitòria
Quan la situació d’incapacitat temporal s’hagi iniciat abans de l’entrada en vigor 

d’aquest Decret llei, i pel que fa als nous supòsits excepcionals, els empleats públics 
tindran dret al reconeixement del complement fins al cent per cent de les retribuci-
ons a partir de la data en què entri en vigor el Decret llei.

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

la Generalitat de Catalunya.

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

Barcelona, 18 de juliol de 2017
Carles Puigdemont i Casamajó, president de la Generalitat de Catalunya; Merit-

xell Borràs i Solé, consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

Antecedents del Decret llei
1. Publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del Decret llei 

4/2017, de 18 de juliol, de modificació del règim de millores de la prestació econò-
mica d’incapacitat temporal del personal al servei de l’Administració de la Genera-
litat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes.

2. Decret llei de modificació del règim de millores de la prestació econòmica 
d’incapacitat temporal del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, 
del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes.

3. Projecte inicial del Decret llei de de modificació del règim de millores de la 
prestació econòmica d’incapacitat temporal del personal al servei de l’Administra-
ció de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes.

4. Informe justificatiu previst a l’article 38.3 de la Llei 13/2008, del 5 de novem-
bre, de la presidència de la Generalitat de Catalunya i del Govern.
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5. Informe jurídic de l’Assessoria Jurídica del Departament de Governació, Ad-
ministracions Públiques i Habitatge.

6. Certificat de la Comissió de Retribucions i Despeses de Personal, de 6 de ju-
liol de 2017.

7. Certificat de la Mesa general de negociació dels empleats públics de la Gene-
ralitat de Catalunya, de 16 de juny de 2017.

8. Acord de la Mesa General de Negociació dels Empleats Públics de l’Adminis-
tració de la Generalitat de Catalunya, de 16 de juny de 2017.

9. Certificat del Consell Tècnic d’11 de juliol de 2017.
10. Certificat del Govern de 18 de juliol de 2017.

N. de la r.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l’Arxiu del Par-
lament.
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Punt 11 | Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre el suport a les vies legals i segures 
d’accés al dret d’asil i sobre l’exercici del dret a la llibertat de 
circulació
250-01127/11

PRESENTACIÓ: GP JS, GP CSP, GP CUP-CC

Reg. 66535 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.07.2017

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

Coscubiela Conesa, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, 
Anna Gabriel i Sabaté, portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 
Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 
del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el suport a 
les vies legals i segures d’accés al dret d’asil i per a l’exercici del dret a la llibertat 
de circulació, per tal que sigui substanciada davant el Ple del Parlament, amb el text 
següent i amb caràcter d’urgència extraordinària d’acord a l’article 105, apartat 4 del 
Reglament,

Exposició de motius
Les vies legals i segures són mecanismes que es desprenen de les polítiques pú-

bliques dels estats per tal de garantir l’exercici del dret a la lliure circulació i facilitar 
el dret a l’asil de les persones desplaçades forçosament, preservant-ne tant la vida 
com la seva integritat i dignitat. El seu establiment garanteix menys morts, menys 
riscos, menys tràfic d’essers humans, menys vulneracions de drets humans i menys 
patiment.

Avui, els estats europeus –i l’espanyol en particular– obvien la seva corespon-
sabilitat en els desplaçaments forcats i no només no les faciliten sinó que les res-
tringeixen, impedint que un gran nombre de persones necessitades de protecció 
internacional puguin accedir a la Unió Europea, abocant-les a emprar com a única 
alternativa rutes plenes de riscos i incerteses. El resultat són desenes de milers de 
persones ofegades a la Mediterrània els darrers anys. Només l’any 2016 es van re-
gistrar 5.098 morts a les seves aigües.

Aquesta situació és rellevant contextualitzar-la en un marc global, amb dades 
de 2015 –les darreres que es coneixen sobre desplaçaments forçats–, essent l’any de 
major intensitat de l’anomenada «crisi de refugiats», i que presenten rècords esfereï- 
dors: 21,3 milions de persones refugiades, el nombre més elevat des de la dècada 
dels anys 90; 40,8 milions de persones desplaçades internes, un nombre mai asso-
lit a la història; i 3,2 milions de sol·licitants d’asil, el nombre més alt mai registrat.

El 2016 la situació es va estabilitzar en un nivell de gravetat tan alt que obliga a 
actuacions no només d’emergència, sinó a replantejar-se canvis estructurals basats 
en el compliment de la Declaració Universal dels Drets Humans, les convencions 
i els acords que se’n deriven i en la legislació internacional vigent, així com també 
a impulsar nous mecanismes de reforç per fer front a aquest augment continuat de 
desplaçaments forçats.

Per contra, les reaccions de la Unió Europea i dels seus estats membres a aques-
tes necessitats posen de manifest un camí en una direcció oposada. La solució 
proposada de l’establiment d’un sistema de reubicació per quotes de les persones 
sol·licitants de protecció internacional estancades a Grècia i a Italià no només desu-
niversalitza el dret a l’asil perquè el restringeix a tres nacionalitats, sinó també per-
què el limita a 160.000 places a la Unió Europea per a una població d’acollida de 



PlE 40
25 de juliol de 2017

7 Dossier

més de 500 milions de persones i en una crisi que en va fer arribar més d’un milió. 
Es pot dir el mateix de les 22.504 places del programa de reassentament de sol·lici-
tants de protecció internacional des de països de fora de la Unió Europea.

La gestió dels programes de reubicació i reassentament no ha estat millor i tant la 
Unió Europea com els seus estats han mostrat la seva incapacitat i manca de volun-
tat política d’acollida havent executat només el 23,3% del conjunt dels compromisos 
a falta de dos mesos per a que s’esgoti el termini per a fer-ho. En dos anys a tota 
Europa només han estat reubicades 20.869 persones i 16.419 reassentades, mentre 
que des d’inicis de 2017 ja n’han arribat 116.000 de forma irregular i n’han mort al 
mar més de 2.300.

L’Estat espanyol per la seva part es troba significativament per sota de la ja ínfi-
ma mitjana europea, havent executat només el 4,57% de les 19.449 places dels com-
promisos de reubicació i 418 de les 1.449 de reassentament. Aquesta és una situació 
inadmissible ja que l’execució dels compromisos ha de ser periòdic i aquests s’em-
marquen en normatives d’obligat compliment i, per tant, són exigibles. Més, quan 
aquesta és una de les poques formes d’accés vigent a través d’una via legal i segura.

Mentrestant, desenes de milers de persones malviuen, a vegades en condicions 
infrahumanes, en centres de detenció, camps de persones refugiades o atrapades en 
el trànsit a Grècia i Italià, així com en països de la ruta dels Balcans cap a l’Europa 
central o a les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla a l’Estat espanyol.

És especialment preocupant la situació dels i les menors no acompanyades. El 
2015 l’Europol informava de la desaparició de 10.000 menors refugiats i refugiades. 
El 2016 van arribar a Italià 25.846 menors no acompanyats, essent el 92% dels me-
nors arribats. A Grècia pràcticament la meitat dels 2.100 menors no acompanyats 
registrats no tenen plaça en centres d’acollida, de manera que el 18% es troben en 
centres de retenció i detenció per llargs períodes i sovint amb adults - vulnerant la 
llei nacional i les directives europees de protecció de menors–, i el 25% d’aquests 
menors viuen en camps oberts, on sovint cauen en la prostitució infantil, igual que 
els milers de menors que no es registren perquè no volen quedar-se a Grècia.

En aquest context el Govern de l’Estat espanyol no s’ha distingit dins de la Unió 
Europea per la seva defensa dels drets de les persones migrants i refugiades, ans al 
contrari. En un principi es va oposar a entrar en la redistribució de les quotes de pla-
ces del programa de reubicació. Més tard va signar l’acord amb Turquia que permet 
la devolució a aquest país de les persones en situació irregular arribades a territori 
europeu a través de les seves fronteres, al considerar-lo un país segur on sol·licitar 
la protecció internacional; i que li encarrega la gestió del flux d’arribades regulars a 
canvi de milers de milions d’euros.

A Europa s’han aixecat 1.200 kilòmetres de murs fronterers els darrers anys a 
països de la ruta del Balcans o a Franca, i l’Estat espanyol no n’és una excepció, sinó 
que n’és un dels pioners. Tot i que les arribades de persones a les fronteres de l’Estat 
espanyol només suposen l’1% de les entrades irregulars a Europa que reben Grècia i 
Itàlia, les seves polítiques migratòries i d’accés a l’asil acumulen nombroses queixes 
i demandes interposades per diferents òrgans estatals i internacionals, com el De-
fensor del Pueblo o el Comissionat de Drets Humans del Consell d’Europa.

Aquest darrer posa de manifest en el seu informe de novembre de 2015 la cons-
tant vulneració de drets humans que es produeix a l’anomenada Frontera Sud d’Eu-
ropa, a Ceuta i Melilla, ciutats separades per tanques de concertines del Regne del 
Marroc amb qui són frontereres. El Comissionat, entre altres mesures, reclama a 
l’Estat espanyol que posi fi a les expulsions col·lectives i que es garanteixi l’accés a 
la protecció internacional i el principi de non-refoulement, substituint les expulsions 
per pràctiques respectuoses amb els drets humans.

L’endarreriment reiterat en l’aprovació del reglament de la Llei d’Asil 12/2009 és 
significatiu i té un cost molt alt per a les persones necessitades de protecció interna-
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cional, ja que és l’eina que podria posar en marxa diversos instruments per facilitar 
vies legals i segures d’accés a l’Estat espanyol.

L’establiment d’aquests mecanismes d’entrada pertany a l’àmbit competencial del 
mateix Estat i cal mostrar el suport del poble de Catalunya a la seva creació, desen-
volupament i implementació.

No obstant això, la Generalitat de Catalunya ha demostrat la seva voluntat d’em-
prendre des del seu cos de competències accions i mecanismes que, d’una banda, 
facilitin la implementació de vies legals i segures, i de l’altra contribueixin a garan-
tir l’accés a l’asil i l’exercici del dret a la llibertat de circulació, així com ha recla-
mat l’arribada i acollida de refugiats i ha denunciat les mancances i ineficiències del 
programa estatal d’acollida.

Les demandes expressades a continuació formen part de les propostes presenta-
des per la plataforma Stop Mare Mortum en el marc de les sessions de l’Intergrup 
de protecció internacional a les persones del Parlament de Catalunya.

Per aquests motius, els Grups Parlamentaris presenten la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya es posiciona a favor de l’establiment de vies legals i 

segures i, en conseqüència: 
1. Sol·licita al Govern de la Generalitat que reiteri el seu oferiment per contribuir 

a establir un corredor humanitari. El procés d’acollida ha de ser integrador, partici-
pat i finançat per la resta d’actors institucionals, socials i cívics catalans.

2. Insta el Govern de la Generalitat a: 
2.1. Aprofundir en el disseny i fer possible l’execució del programa per a estu-

diants universitaris refugiats que ha posat en marxa el Comitè per a l’Acollida de 
les Persones Refugiades, en col·laboració amb el conjunt d’universitats catalanes, 
l’ACUP i la Secretaria d’Universitats i Recerca, que té com a objectiu que un grup 
de 100 estudiants universitaris refugiats amb equilibri de gènere, puguin prosseguir 
els seus estudis a Catalunya.

2.2. Ampliar l’experiència més enllà de l’àmbit universitari i seguir facilitant el 
procés per a joves que vulguin cursar cicles formatius de grau mitjà o superior, per 
ampliar el ventall de persones que puguin tenir accés a aquesta possibilitat, i pels joves 
que ja han complert els 18 anys però que no han pogut accedir o finalitzar el batxillerat.

3. Constata que l’arribada de menors no acompanyats sobrepassa les compe-
tències adscrites al sistema d’atenció a la infància i l’adolescència i necessita d’una 
actuació global, situada en un perímetre més ampli propi d’una onada migratòria, i 
sol·licita al Govern de la Generalitat la creació d’un programa d’acollida per a me-
nors no acompanyats (MENA) en els països inclosos en els programes de reubicació 
i reassentament de la Unió Europea, que permeti millorar la seva acollida en condi-
cions de seguretat i adequació al seu projecte migratori d’emancipació i accés a la 
ciutadania. També insta el Govern a: 

3.1. Identificar el número de places i serveis per MENA refugiats que el Govern, 
en cooperació amb les xarxes d’atenció social, educativa, de salut, d’habitatge i d’in-
serció laboral, en cooperació amb els ens locals i les entitats socials, poden oferir 
actualment, així com aquelles que podrien oferir a mig termini per poder-ne garan-
tir una acollida integral, per a poder desplegar el programa. El nombre de places, 
serveis i equipaments s’ha de basar en recursos físics, tècnics, humans i econòmics.

3.2. Instar el Govern de l’Estat espanyol a flexibilitzar els criteris per tal d’agilit-
zar els processos de reunificació familiar: ampliar els supòsits de reagrupament de 
família extensa, així com propiciar l’accés a la ciutadania dels MENA refugiats una 
vegada esdevinguin majors d’edat.

4. Insta el Govern de la Generalitat a reclamar a l’Estat espanyol el compliment 
de la resolució de l’Organització Marítima Internacional (resolució A.871 (20)), se-
gons la qual els estats han de facilitar-li mensualment informació sobre els casos de 
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polissonatge en el propi territori. En cas d’incompliment, el Govern de la Genera-
litat demanarà les dades de polissonatge a l’Estat espanyol i les facilitarà a la OMI.

5. Insta al Govern de la Generalitat que insti a l’Estat espanyol a establir un pro-
tocol pels casos de polissonatge a les Autoritats Portuàries de Barcelona i Tarrago-
na, que sigui d’obligat compliment, per tal de facilitar l’assistència social, lletrada i 
d’intèrpret tan aviat es tingui coneixement de l’existència d’un polissó, així com en 
el moment de realitzar la primera entrevista per les autoritats pertinents, amb inde-
pendència de si els polissons han manifestat la seva intenció d’entrar a l’Estat espa-
nyol o sol·licitar l’asil.

6. Sol·licita que s’incentivi la inclusió en el proper Pla Anual i Pla Director de Co-
operació de l’Agencia Catalana per al Desenvolupament (ACCD) l’actuació estable 
i a llarg termini d’entitats defensores de drets humans, que treballen amb població 
refugiada, per tal de realitzar un monitoratge de les vulneracions de drets humans i 
donar suport a l’accés a la protecció internacional.

7. Sol·licita al Govern de la Generalitat que reforci les accions d’acollida amb po-
blació refugiada als territoris de la frontera sud.

8. Insta el Govern de la Generalitat a seguir promovent la millora dels mecanis-
mes de coordinació entre els diferents departaments que realitzen acció exterior per 
a una coherència de polítiques.

9. Reiterar les següents demandes al Govern espanyol: 
9.1. Reclamar el compliment dels seus compromisos a la UE de reassentament 

i reubicació abans de juliol i setembre de 2017 respectivament, i que actualment ja 
incompleix els terminis d’execució.

9.2. Reclamar el desenvolupament del reglament de la Llei d’Asil 12/2009.
9.3. Reclamar l’establiment dels mecanismes corresponents per poder sol·licitar 

la protecció internacional en ambaixades i consolats de tercers països, tant en el país 
d’origen com en països de trànsit.

9.4. Reclamar la retirada de l’obligatorietat del visat de trànsit als aeroports.
9.5. Reclamar l’arribada de menors no acompanyats a Catalunya dins els progra-

mes de reubicació i reassentament.
9.6. Reclamar la retirada del suport a l’acord entre la UE i Turquia i instar tant el 

Govern espanyol com el Consell de la UE i la Comissió Europea perquè suspenguin 
de forma immediata cautelar la seva aplicació.

9.7. Reclamar el tancament dels Centres d’Internament d’Estrangers.
9.8. Reclamar que advoqui per una veritable agència de salvament marítim i per 

facilitar les vies segures d’arribada a Europa.
10. Insta el Govern de la Generalitat a que insti al Govern de l’Estat espanyol a 

aprovar l’establiment d’un corredor humanitari que garanteixi l’arribada a Catalu-
nya de persones de forma legal i segura, i que l’estada d’aquestes persones no tingui 
una durada determinada ni limitacions laborals ni d’accés a la nacionalitat.

11. Insta el Govern de la Generalitat a que insti al Govern de l’estat espanyol a 
aplicar programes d’admissió humanitària, sense una durada determinada ni limita-
cions laborals o d’accés a la nacionalitat, permetent a les persones modificar el seu 
estatut d’admès o tolerat a territori comunitari.

12. Insta el Govern de la Generalitat a que insti al Govern de l’Estat espanyol a tre-
ballar per l’actualització del concepte de persona refugiada a tota persona que es veu 
obligada a abandonar el seu país per motius econòmics, socials, culturals i ambientals.

13. Insta al govern de la Generalitat a reclamar al Govern de l’Espanyol la finalit-
zació de les devolucions en calent i altres pràctiques que vulneren els drets humans 
a la frontera sud.

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2017
Marta Rovira i Vergés, GP JS; Joan Coscubiela Conesa, GP CSP; Anna Gabriel 

i Sabaté, GP CUP-CC, portaveus
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 66898; 67103; 67212 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.07.2017

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 66898)

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

Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 164 
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Proposta de Reso-
lució sobre el suport a les vies legals i segures d’accés al dret d’asil i per a l’exercici 
del dret a la llibertat de circulació (tram 250-01127/11).

Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació

1. Sol·licita al Govern de la Generalitat que reiteri el seu oferiment per contribuir 
a establir a crear, finançar i garantir la implementació d’un corredor humanitari. El 
procés d’acollida ha de ser integrador, participat i finançat per la resta d’actors ins-
titucionals, socials i cívics catalans.

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Joan Josep Nuet i Pujals, diputat, GP CSP 

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 67103)

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

Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 164 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a la Proposta de resolució sobre 
el suport a les vies legals i segures d’accés al dret d’asil i per a l’exercici del dret a la 
llibertat de circulació (tram. 250-01127/11).

Esmena 1
GP Socialista
De modificació del punt 1

1. Sol·licita al Govern de la Generalitat que reiteri el seu oferiment per contri-
buir a crear, cofinançar i garantir un corredor humanitari. El procés d’acollida ha 
de ser integrador, participat i finançat per la resta d’actors institucionals, socials i 
cívics catalans.

Esmena 2
GP Socialista
De modificació del punt 9.7

9.7 Iniciar en el termini més breu possible un procés que condueixi al tancament 
progressiu dels centres d’internament d’estrangers (CIE), atès que la Directiva euro-
pea (Directiva 2008/115/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 16 de desem-
bre, relativa a normes i procediments comuns als estats membres per al retorn dels 
nacionals de països tercers en situació irregular) no en prescriu l’existència obliga-
tòria, i pel fet que és possible d’aplicar mesures cautelars alternatives a l’interna-
ment, com ara la presentació periòdica davant l’autoritat, el dipòsit de documen-
tació, l’obligació de residir en un indret determinat o el règim de llibertat vigilada.
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Esmena 3
GP Socialista
De modificació del punt 12

12. Insta el Govern de la Generalitat a que insti al Govern de l’Estat espanyol 
a treballar per l’ampliació del concepte de persona refugiada a tota persona que es 
veu obligada a abandonar el seu país per motius ambientals o climàtics, i a treballar 
pel desenvolupament del «ius migrandi» en el dret internacional, en les seves quatre 
dimensions: el dret a no veure’s forçat a migrar, el dret a migrar, el dret a establir-se 
pacíficament i el dret a retornar.

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, GP SOC

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 67212)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Susana Beltrán García, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 164 del Reglament 
del Parlament, presenten les següents esmenes a la Proposta de resolució sobre el 
suport a les vies legals i segures d’accés al dret d’asil i per a l’exercici del dret a la 
llibertat de circulació (NT 250-01127/11).

Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició al punt 1

1. Sol·licita al Govern de la Generalitat que reiteri al Govern d’Espanya el seu 
oferiment per contribuir a establir un corredor humanitari. El procés d’acollida ha 
de ser integrador, participat i finançat per la resta d’actors institucionals, socials i 
cívics catalans.

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

4. Insta el Govern de la Generalitat a reclamar l’Estat espanyol demanar al Go-
vern d’Espanya el compliment de la resolució de l’Organització Marítima Internaci-
onal (resolució A.871 (20)), segons la qual els estats han de facilitar-li mensualment 
informació sobre els casos de polissonatge en el propi territori. En cas d’incompli-
ment, el Govern de la Generalitat demanarà les dades de polissonatge a l’Estat es-
panyol i les facilitarà a la OMI.

Esmena 3
GP de Ciutadans
De supressió i addició al punt 5

5. Insta al Govern de la Generalitat que insti a l’Estat espanyol al Govern d’Es-
panya a establir un protocol pels casos de polissonatge a les Autoritats Portuàries de 
Barcelona i Tarragona, que sigui d’obligat compliment, per tal de facilitar l’assistèn-
cia social, lletrada i d’intèrpret tan aviat es tingui coneixement de l’existència d’un 
polissó, així com en el moment de realitzar la primera entrevista per les autoritats 
pertinents, amb independència de si els polissons han manifestat la seva intenció 
d’entrar a l’Estat espanyol Espanya o sol·licitar l’asil.
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Esmena 4
GP de Ciutadans
De modificació del punt 7, que resta redactat de la següent manera

7. Sol·licita al Govern de la Generalitat que reforci les accions de cooperació en 
matèria de drets humans amb els països de la frontera sud en coordinació amb el 
Govern d’Espanya.

Esmena 5
GP de Ciutadans
De supressió i addició al punt 9

9. Reiterar les següents demandes al Govern espanyol: 
9.1. Reclamar Demanar el compliment deis seus compromisos a la UE de reas-

sentament i reubicació abans de juliol i setembre de 2017 respectivament, i que ac-
tualment ja incompleix els terminis d’execució.

9.2. Reclamar Demanar el desenvolupament del reglament de la Llei d’Asil 
12/2009.

9.3. Reclamar Demanar l’establiment deis mecanismes corresponents per poder 
sol·licitar la protecció internacional en ambaixades i consolats de tercers països, tant 
en el país d’origen com en paises de transit.

9.4. Reclamar Demanar la retirada de I ‘obligatorietat del visat de trànsit als ae-
roports.

9.5. Reclamar Demanar l’arribada de menors no acompanyats a Catalunya dins 
els programes de reubicació i reassentament.

[...]
9.8. Reclamar Demanar que advoqui per una veritable agencia de salvament ma-

rítim i per facilitar les vies segures d’arribada a Europa.

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

14. Els consellers competents en matèria de refugiats hauran de comparèixer da-
vant del Parlament, almenys una vegada per semestre i, per tant, abans de que acabi 
aquest 2017, per tal de donar explicacions de la feina feta així com tenir en compte 
el debat que es susciti a la cambra com a conseqüència de la seva gestió.

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Susana Beltrán García, diputada, GP Cs 
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Punt 12 | Debat i votació

Informe de la Comissió d’Estudi de les Polítiques Industrials en el 
Sector de l’Automoció
260-00003/11

INFORME I CONCLUSIONS DE LA COMISSIÓ

A la Mesa del Parlament
La Comissió d’Estudi de les Polítiques Públiques en el Sector de l’Automoció, en 

la sessió tinguda el 13 de juliol de 2017, d’acord amb l’article 65.3 del Reglament del 
Parlament, ha aprovat l’informe i les conclusions següents: 

Informe i conclusions de la Comissió d’Estudi de les Polítiques 
Industrials en el Sector de L’Automoció

Índex
I. Antecedents
II. Composició i treballs de la Comissió
III. Pla de treball
IV. Estat de la situació del sector de l’automoció
V. Mesures proposades pels compareixents sobre el sector de l’automoció
VI. Conclusions: propostes dels grups parlamentaris
VII. Annexos

N. de la R.: l’Informe de la Comissió ha estat publicat en el BOPC 480, pàgina 74, 
del 25 de juliol de 2017.

VI. CONCLUSIONS: PROPOSTES DELS GRUPS PARLAMENTARIS
Els treballs duts a terme per la Comissió, tant en les sessions al Parlament com 

en les visites fetes, han permès d’assolir els objectius inicials marcats.
En primer lloc, s’ha pogut copsar de primera mà la situació del sector, que ac-

tualment és positiva, i cal valorar-la així després de la crisi viscuda en el període 
2008-2013. Catalunya ha superat la crisi i continua sent un veritable nucli de la in-
dústria de l’automoció a Espanya i a Europa. És l’única comunitat autònoma que 
té dos fabricants al seu territori i és de les poques regions i països europeus que 
compta amb plantes i centres de treball representants de tota la cadena de valor. No 
obstant això, cal una política decidida i estable per a evitar un nou període d’incer-
tesa durant els propers anys. L’automoció està marcada pels cicles de producció, per 
la vida dels productes i per la cerca contínua d’una competitivitat més alta amb els 
competidors. Aquest fet s’afegeix avui a reptes profunds com la sostenibilitat i la di-
gitalització (de la producció i del vehicle).

En segon lloc, s’ha recollit un catàleg molt ampli de mesures de part de tots els 
participants. Aquestes mesures permetrien cobrir amb escreix l’objectiu inicial de 
reforçar i potenciar el sector de l’automoció a Catalunya, en els diversos àmbits que 
establia la Comissió: l’excel·lència de la formació dels treballadors, la competitivi-
tat de les empreses del conjunt del sector, el posicionament industrial i tecnològic 
de Catalunya i l’aprofitament de noves oportunitats vinculades a l’entrada en altres 
mercats d’activitats.

De l’ampli catàleg de mesures provinents de les organitzacions que han compa-
regut, i que es troben detallades en la part V d’aquest document, destaquem com a 
prioritàries les reproduïm a continuació. Seria convenient que aquestes mesures fos-
sin traslladades als governs català i espanyol perquè les tinguin en compte a l’hora 
de confeccionar les polítiques públiques relacionades amb el sector de l’automoció 
per mitjà dels departaments i els instruments oportuns, i dotant-les del pressupost 
suficient i necessari.
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Una conclusió que podem extreure del conjunt de compareixences i debats és 
la necessitat d’una política pública industrial horitzontal que faciliti i acceleri els 
factors positius que es troben al nostre teixit productiu relacionat amb el sector de 
l’automoció i que alhora faci front als principals reptes del sector i del conjunt de la 
indústria davant la digitalització de l’economia i els canvis en els processos indus-
trials i en la mobilitat dels ciutadans.

La finalització dels treballs de la Comissió d’Estudi coincideix amb el tanca-
ment del debat tripartit que s’ha produït a Catalunya entre el Govern, els sindicats i 
les patronals al voltant de les polítiques industrials. Volem posar en relleu que en la 
primera sessió de compareixences tinguda en la Comissió d’Estudi es va substanci-
ar la de Joan Trullén Thomas, president del Pacte +Indústria, àmbit de concertació 
entre universitats, col·legis professionals, sindicats i patronals que han estat també 
a la base de les negociacions de l’acord tripartit. En aquest sentit, volem recordar la 
Moció 41/XI del Parlament de Catalunya, sobre la política empresarial (BOPC 149, 
del 6 de juny de 2016, p. 20), que va ser debatuda en el Ple i aprovada per unanimitat 
en la majoria dels apartats.

També volem deixar palès que, tot i que podríem ampliar les compareixences i 
debats de la Comissió d’Estudi, els grups parlamentaris hem convingut donar per 
tancades les invitacions i hem elaborat aquestes conclusions, per tal de garantir que 
la Comissió no decau per finiment de la legislatura.

A continuació presentem les propostes del conjunt de grups parlamentaris orga-
nitzades en nou blocs.

1. Foment de la recerca, el desenvolupament i la innovació (R+D+I) i 
universitats
Per a millorar la recerca, el desenvolupament i la innovació són crítics els pro-

cessos de transferència de coneixement. En el Pacte +Indústria, i reproduïm una 
afirmació que fem nostra, es recordava que cal el creixement tecnològic, però també 
ho són les polítiques públiques i els compromisos empresarials que facin realitat i 
dotin la universitat i els equips de recerca d’alt nivell de més recursos, per a millorar 
el coneixement i l’excel·lència de les persones altament qualificades que hi treballen.

– Incrementar i reforçar els incentius públics en l’R+D, tant per mitjà d’ajuts i 
subvencions com amb plans específics (CDTI, ACCIÓ, o altres): 

• Atorgar ajuts a la innovació industrial.
• Augmentar, en funció de les disponibilitats pressupostaries, els trams no reem-

borsables i no basar només els ajuts en préstecs financers.
• Simplificar els tràmits dels ajuts.
– Incrementar la inversió publicoprivada en R+D i la coordinació amb la inves-

tigació universitària i els centres tecnològics.
– Potenciar l’excel·lència de l’automoció facilitant l’emprenedoria industrial in-

novadora en el camp de l’automoció, amb la participació d’empreses del sector, uni-
versitats i centres tecnològics.

– Introduir l’equiparació fiscal de la innovació en els processos productius al 
desenvolupament de nous productes.

Pel que fa a la formació universitària, i en la mateixa línia que la formació pro-
fessional, a Catalunya s’agreujarà, si no hi ha cap correcció, la manca de titulats en 
graus i màsters necessaris per a la indústria de l’automoció. En les visites de la Co-
missió a les plantes ens van traslladar aquesta realitat i com des de les seves col·la-
boracions tracten de trobar-hi solucions. Calen més universitaris i més graduats en 
branques necessàries per al sector automobilístic. Dos graus d’enginyeria d’univer-
sitats catalanes estan entre els cinquanta millors del món de qualsevol especialitat. 
Però també en l’ensenyament superior ens hem d’adaptar a la digitalització i la quar-
ta revolució industrial. De nou, la Memòria econòmica de Catalunya del 2016 afirma 
que «a Catalunya s’estan creant bons grups d’investigació [...] si bé encara falten més 
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estudiants interessats en enginyeria i TIC». El mateix document també recorda que 
«es preveu que la Indústria 4.0 comporti un canvi en la demanda de professionals: el 
nombre de personal semiqualificat anirà en descens i es crearan nous llocs de treball 
d’alta qualificació». Si es preveu un creixement en la demanda de llocs de treball re-
lacionats amb la ciència, la tecnologia, l’enginyeria i la matemàtica, caldrà augmen-
tar l’oferta universitària. Els percentatges de graduats en primer i segon cicle i màs-
ter en les enginyeries relacionades amb vehicles de motor i altres branques com ara 
la mecànica-metal·lúrgia, l’electrònica i l’automàtica a Catalunya no es corresponen 
amb el nombre de llocs localitzats al territori. Cal més oferta i calen més graduats.

– Cal seguir l’exemple del grau en Enginyeria de l’Automoció i intensificar 
l’aposta que ha fet la UPC pel sector en col·laboració amb el Clúster de la Indústria 
d’Automoció de Catalunya.

– També creiem que caldria que determinats graus universitaris establissin siner-
gies amb la formació professional dual i combinessin formació teòrica amb estades 
perllongades en centres de treball que permetessin a l’alumne assumir una experièn-
cia professional real.

– Les sinergies entre universitats i empreses privades han de continuar i han 
d’augmentar en nombre i intensitat, amb la finalitat d’unir els àmbits acadèmics i 
professionals per a formar professionals altament qualificats i adequats a les deman-
des del sector.

2. Millora constant de la competitivitat industrial 
Al llarg del desenvolupament de la Comissió hem pogut comprovar que a Cata-

lunya hi són presents els factors de la cadena de valor del sector de l’automoció: un 
sector consolidat que ha patit crisis de les quals ha sabut sobreposar-se amb la inno-
vació en processos i amb la millora constant en la qualitat dels productes. Amb tot, 
calen polítiques públiques que donin suport al sector i que l’ajudin a millorar-ne la 
innovació i la internacionalització en un moment d’acceleració de canvis profunds. 
Els grups parlamentaris volen recordar al Govern la seva responsabilitat amb rela-
ció a: 

– Fer, en funció de les disponibilitats pressupostaries, un esforç pressupostari 
més gran de manera contínua i sòlida per a les polítiques industrials que acompa-
nyin un canvi de model productiu. Actualment, les línies d’incentius són mínimes i 
les polítiques de suport han patit una greu davallada des del 2010.

– Evitar duplicitats administratives i reduir les dificultats entre regulacions entre 
comunitats autònomes (residus, medi ambient o etiquetatge ambiental de vehicles).

3. Impuls de la cultura de la cooperació com a factor clau de 
competitivitat
Les polítiques públiques sectorials s’estabilitzen i tenen uns resultats més posi-

tius si es fan en un clima de col·laboració, informació, consulta i acord en els ele-
ments susceptibles del mateix, entre els diferents agents que formen part del teixit 
productiu, acadèmic i institucional. També la dimensió reduïda d’una part de les 
empreses del sector dificulta l’adaptació a la indústria 4.0, realitat que fa encara més 
necessària la cultura de la cooperació. Finalment, les males pràctiques d’algunes 
empreses del sector generen competència deslleial i desprestigien el conjunt: cal fer 
el possible per a acabar amb aquestes males pràctiques.

– Signatura del Pacte nacional per la indústria (Pacte +Indústria) de Catalunya i 
que aquest signifiqui una veritable política industrial dotada pressupostàriament pel 
Govern i estable en el temps.

– Mantenir per part del Govern la col·laboració, el suport i l’ajuda en l’impuls 
dels projectes del Clúster de la Indústria d’Automoció de Catalunya.

– Impulsar un canvi de cultura empresarial que faci de la cooperació un dels fac-
tors principals de competitivitat del sector.
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– Promoure programes específics que facilitin que en els projectes de recerca i 
innovació se sentin implicades les empreses constructores i les empreses de com-
ponents del sector.

– Desenvolupar projectes formatius que comprometin la cooperació entre les di-
ferents empreses del sector i propiciïn la col·laboració entre empreses i les organit-
zacions sindicals.

– En les mesures de suport públic, incentivar els projectes empresarials a la co-
operació en xarxa entre empreses constructores de l’automoció i empreses de com-
ponents.

– Pel que fa a les males pràctiques, cal assegurar el compliment de la regulació 
en el mercat de recanvis, evitar la venda de components no homologats o falsificats 
i intensificar la inspecció per a evitar els tallers amb pràctiques il·legals.

4. Millora de la logística associada a l’automoció 
Fem nostra i prioritzem la demanda de la construcció del corredor del Mediterra-

ni. La mobilitat a partir del corredor ferroviari per a mercaderies és un factor impor-
tant per al sector de l’automoció. Cal desenvolupar-lo connectant l’arc mediterrani 
peninsular amb la frontera francesa després de dècades d’endarreriment i després 
que la Unió Europea el considera prioritari des del 2011.

Cal superar unes connexions ineficients i incomplertes mitjançant un ferrocarril 
que uneixi les fàbriques, les empreses de components i la xarxa comercial amb els 
requisits d’interoperabilitat i capacitat suficients, i també amb la qualitat de les con-
nexions necessàries.

També el transport marítim necessita canvis normatius i una millora de les infra-
estructures portuàries. Posem l’èmfasi en la necessitat de millorar les infraestructu-
res d’accés als ports amb la incorporació de l’ample europeu i amb la finalització del 
pla director del desenvolupament de les infraestructures portuàries.

El transport per carretera requereix uns nous estàndards legislatius que autorit-
zin la circulació de camions de dimensions més grans –en pes, alçària i llargària.

5. Conjugació de les necessitats del sector tenint en compte els 
plantejaments del marc energètic 
L’accés segur, estable i sostenible a l’energia és, com en qualsevol sector produc-

tiu, essencial. En el nostre cas, l’elevat cost de la factura energètica, per sobre dels 
països competidors, fa que la rebaixa del cost de l’energia sigui un factor important 
per a millorar la competitivitat del sector. De la mateixa manera, també considerem 
imprescindible la transició cap a fonts energètiques més sostenibles socialment i me-
diambientalment. Algunes de les mesures que considerem necessàries són: 

– Donar compliment a les mocions del Parlament que insten el Govern a fer rea-
litat el Pacte nacional per a la transició energètica i impulsar la producció energètica 
d’origen renovable per a reduir la dependència dels combustibles fòssils a l’hora de 
generar electricitat.

– Fomentar la llibertat de mercat i desenvolupar una política energètica que aba-
rateixi els costos de l’energia i garanteixi preus més competitius.

• Mesures d’incentiu a les pràctiques d’eficiència energètica que les empreses en-
geguin de manera constant i mesurable.

• Redefinir l’estructura tarifària i el funcionament general dels mecanismes de 
fixació de preus.

• Assegurar la continuïtat dels programes d’ajuts públics a projectes industrials 
d’estalvi i eficiència energètica.

• Despenalitzar i fomentar l’ús d’energies renovables per a la producció pròpia 
d’energia.
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6. Formació i qualificació professionals 
Un dels reptes més importants del sector, davant la seva ràpida i intensa transfor-

mació, passa per tenir els treballadors formats de manera permanent i assegurar que 
l’oferta formativa garanteix prou persones qualificades per als nous llocs de treball. 
La digitalització ha arribat a molts dels processos i s’intensificarà en el futur: més 
automatització, més descentralització i, per tant, més demanda de llocs de treball i 
perfils professionals canviants. Creiem que cal incorporar una triple estratègia: una 
negociació col·lectiva que prioritzi la formació en el lloc de treball, una oferta de for-
mació professional adaptada a les necessitats i un espai de coneixement i oferta uni-
versitària que abasti l’ampli camp del sector de l’automoció i les industries auxiliars.

D’altra banda, esforços que s’havien fet a Catalunya no han avançant com s’es-
perava i cal reactivar-los. El Centre de Formació Professional de l’Automoció conti-
nua infrautilitzat i calen mesures urgents per a promoure’n la utilització plena en els 
àmbits de la formació reglada, la formació per a persones desocupades i la formació 
continua dels treballadors de les empreses del sector, al mateix temps que s’establei-
xen mecanismes de governança del centre que permeten la participació de les orga-
nitzacions sindicals representatives del sector.

Pel que fa a la formació professional de les branques relacionades amb el sec-
tor de l’automoció, hi ha hagut una davallada de titulats en aquest nivell formatiu, 
i també una baixa vocació industrial. La Memòria econòmica de Catalunya 2016 
recalca que «en contrast amb aquesta disminució de l’oferta de titulats en FP indus-
trial, les empreses demanen cada cop més especialistes en mecatrònica, comunica-
cions industrials, big data & analytics, disseny d’interfícies, manteniment de robots 
específics, disseny industrial en 3D i altres noves ocupacions vinculades amb les 
tecnologies basades en la Indústria 4.0» (p. 164). Cal, per tant, augmentar l’oferta 
de formació professional inicial amb relació a les demandes i projeccions del teixit 
productiu del sector i reforçar la formació del professorat i l’adaptació curricular als 
canvis que es produeixen.

També amb relació a la formació professional: 
– Potenciar l’experiència de Catalunya en formació professional dual basant-se 

en els casos d’èxits de SEAT i NISSAN. En qualsevol cas, incentivar una formació 
dual de qualitat i amb garanties per a l’estudiant-treballador, l’empresa i el centre 
formatiu. La formació professional dual s’ha de fer mitjançant un contracte de tre-
ball relacionat, un contracte d’aprenentatge. No és una beca ni una substitució de 
treball camuflada: és un procés d’aprenentatge estructurat i amb el mateix control i 
supervisió que la formació que s’imparteix en un centre educatiu. Cal coordinar a 
nivell estatal els continguts, la qualitat de la formació rebuda i les titulacions de la 
formació professional dual per tal de facilitar la mobilitat i la incorporació laboral 
en empreses que tenen centres de treball a diferents comunitats autònomes i a la 
resta de la Unió Europea.

– Incentivar les empreses perquè participin en els diversos programes de la for-
mació professional dual. Consideraríem positiu que les empreses, inclosos proveï-
dors, adaptessin un model de formació professional dual als seus centres de treball 
i col·laboressin en la preparació curricular del contingut de nous cicles formatius.

– Reclamem una major inversió en formació professional per a la transformació 
digital del teixit productiu, especialment del sector. El conjunt de l’economia re-
querirà nous perfils, i així mateix l’automoció. Cal tenir una estratègia que s’implan-
ti amb rapidesa per a estar preparats davant els profunds canvis al mercat laboral i 
els requeriments de formació que s’estan produint pels nous productes i processos.

– Creiem també que cal incorporar millores en l’oferta i l’accés a la formació 
per a treballadors que es defineix de manera tripartida per part dels agents socials i 
econòmics i els governs.
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7. Relacions laborals 
Pel que fa a les relacions laborals, i respectant l’àmbit competencial i l’autono-

mia dels representants dels treballadors i les empreses, els grups parlamentaris ens 
limitem a destacar el que segueix: 

– Constatem que les relacions laborals en el sector de l’automoció gaudeixen 
d’una tradició entre les parts i una capacitat d’innovació i adaptabilitat als canvis 
que s’han anat produint en l’economia que cal valorar. Així mateix, també cal cons-
tatar com la cadena de contractacions successives porta les condicions laborals a 
una tensió creixent que s’ha de revertir.

– La negociació col·lectiva i la garantia dels drets laborals que es dona en les 
grans empreses s’ha d’estendre en quantitat i qualitat al conjunt del teixit productiu 
del sector de l’automoció.

– S’ha de referenciar el parc de proveïdors als convenis sectorials del metall i 
reforçar el conveni autonòmic del metall després de l’estatal.

– Introduir la productivitat en la negociació col·lectiva amb més intensitat i cor-
responsabilitat per a aconseguir una millora social i del clima laboral i d’acció. Tam-
bé s’ha d’estendre als proveïdors i auxiliars que treballen per a l’empresa matriu.

– Facilitar vies per al rejoveniment de les plantilles mitjançant els canvis neces-
saris en el contracte de relleu vinculat a la jubilació parcial, de manera que siguin 
compatibles els drets dels treballadors de més edat amb la viabilitat del sistema 
de pensions públiques. Aquesta modalitat de contracte ajuda al manteniment de la 
competitivitat i la creació d’ocupació i l’està fent servir el 80% dels fabricants.

– Definir una política d’integració de components i proveïdors amb criteri de 
quilòmetre zero que ajudi a redimensionar la capacitat productiva i la diversitat pro-
ductes del parc de proveïdors.

8. Impuls de la mobilitat intel·ligent, eficient, sostenible i compartida. 
Vehicles connectats i autònoms com a models disruptius 
Fer recomanacions als governs sobre automoció passa avui necessàriament per 

incorporar la visió i les actuacions molt més enllà de la política estrictament secto-
rial. A més, els vehicles són actualment capaços de rebre i processar moltes dades, 
la qual cosa incideix en la millora de la conducció. Aquests canvis fan que cada cop 
més la mobilitat tingui una gran influència en la nostra manera de viure i produir; 
així mateix, els canvis en la mobilitat comporten una revolució en la indústria auto-
mobilística. La Comissió Europea ha presentat recentment un conjunt d’iniciatives 
sobre aquesta matèria («Europa en moviment») pensades per a ésser aplicades a la 
mobilitat i el transport a escala europea. L’objectiu d’aquest conjunt d’iniciatives és 
mantenir la competitivitat del sector i contribuir alhora a la transició energètica i la 
digitalització.

Catalunya i el conjunt d’Espanya, totes les seves administracions i també els 
agents socioeconòmics i els ciutadans hem de contribuir, des de les responsabili-
tats de cadascú, a les mesures que estableix el programa europeu: la seguretat en el 
trànsit, una tarifació justa de l’ús de les carreteres, la reducció de les emissions de 
CO2, la qualitat de l’aire i la millora de les condicions de treball en un sector en què 
estan apareixent noves formes empresarials que no sempre responen als interessos 
generals. Tot el que sigui l’estandardització de condicions per a millorar la mobilitat 
intel·ligent, eficient i sostenible arreu d’Europa ha de tenir el recolzament institucio-
nal i social. Cal impulsar les mesures següents, entre altres: 

– Millorar i coordinar l’etiquetatge de vehicles com una mesura eficaç per a ini-
ciar polítiques per a millorar la mobilitat a les ciutats: peatges, protocols de conta-
minació, aparcament regulat, àrees de prioritat residencial, etc. També és una eina 
per a millorar la conscienciació dels ciutadans. Cal evitar la proliferació de diferents 
iniciatives per a la categorització dels vehicles.



PlE 40
25 de juliol de 2017

19 Dossier

– Qualsevol política de mobilitat urbana ha de promoure esquemes de mobilitat 
compartida, com el cotxe i la moto multiusuari (carsharing; motorsharing), el des-
plegament dels quals s’ha d’incentivar i afavorir de manera flexible, en qualsevol 
escenari de mobilitat.

– Fer possible que la regulació del trànsit sigui dinàmica segons les necessitats, 
especialment a les grans ciutats, des del convenciment que com menys trànsit tin-
guem a les ciutats, millor. Hem de ser capaços de millorar accessos i sortides perquè 
el temps mitjà d’un cotxe en funcionament dins la ciutat sigui mínim.

– Contribuir a l’adequació del marc regulador per a implantar tecnologies rela-
cionades amb la mobilitat intel·ligent, eficient, sostenible i compartida.

– Contribuir al lideratge d’Espanya com a referent per a l’assaig i fabricació 
d’aquests vehicles. Seguir la bona pràctica de l’Industrial Forum for the Connected 
Vehicle and Automated Driving - Catalonia Living Lab.

– Promoure polítiques de mobilitat urbana que incentivin l’ús de vehicles medi-
ambientalment avançats i vehicles amb sistemes avançats d’assistència a la conduc-
ció (ADAS), com un pas més per a aconseguir la conducció autònoma.

– Les dades representaran el combustible del model de mobilitat futur. Per a fer 
possible aquest model cal avançar en l’arribada de la xarxa 5G i en les solucions 
comunicatives que ofereix la capacitat i la velocitat de transmissió d’aquesta nova 
generació de xarxa mòbil.

– Avançar cap a l’estudi i la implantació de sistemes i tecnologies que perme-
tin, mitjançant la comunicació cotxe-infraestructura i cotxe-cotxe, nous serveis de 
connectivitat per a afrontar reptes com la seguretat i l’automatització de funcions.

9. Creació d’un marc favorable al vehicle elèctric
La percepció ciutadana sobre la utilitat dels vehicles elèctrics és cada vegada 

més alta. Així mateix, la consciència ambiental i les mesures introduïdes i anuncia-
des per a anar reduint el parc automobilístic propulsat per motors dièsel està obrint 
espai i mercat al vehicle elèctric. Cal que la proporció de vehicles elèctrics creixi i 
ho faci a bon ritme per tal de minimitzar l’impacte de la mobilitat en el medi am-
bient i la salut pública. Aquesta transició s’ha de fer conjuntament amb una estratè-
gia d’acompanyament als llocs de treball vinculats als motors dièsel, ja que repre-
senten una part important dels llocs de treball localitzats a Catalunya. La transició 
mediambiental ha d’ésser justa amb el medi ambient i amb l’ocupació. En conclusió, 
tal com van demanar els representants dels treballadors a la Comissió d’Estudi, cal 
apostar per un renovació de productes, una integració components i una transició 
energètica justa. Cal, així mateix: 

– Establir un marc jurídic i criteris fiscals eficaços orientats al medi ambient que 
ajudin a incentivar la demanda de vehicles elèctrics.

– Establir un marc favorable a la implantació de vehicles elèctrics i eficients 
energèticament mitjançant la política d’ajuts a la compra estable i al desenvolupa-
ment de punts de recàrrega.

– Potenciar l’ús d’energies alternatives renovables per a la recàrrega de vehicles 
elèctrics.

– Simplificar la instrucció tècnica d’infraestructura i de gestor de recàrrega.
– Pel que fa a les flotes elèctriques públiques, cal fer realitat l’efecte exemplifi-

cador de les administracions públiques. S’ha d’incloure l’obligatorietat de posseir 
vehicles elèctrics en les flotes públiques.

– Homogeneïtzar la legislació relativa als vehicles elèctrics, amb l’impuls de 
l’etiqueta de vehicle d’emissió zero en totes les administracions com a element de 
discriminació positiva.

– Establir incentius per a la compra de vehicles elèctrics: incrementar i garantir 
la continuïtat dels ajuts públics fins aconseguir un volum de vehicles d’acord amb el 
potencial d’Espanya (continuïtat del Pla Movea).
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Pel que fa al fre necessari a l’envelliment del parc automobilístic, creiem que cal 
donar continuïtat al Programa d’incentius del vehicle eficient (PIVE) fins arribar al 
mercat potencial, i potenciar les línies de finançament per a l’adquisició de vehicles 
industrials.

En aquest sentit, volem recordar la Moció 81/XI del Parlament de Catalunya, so-
bre el vehicle elèctric (BOPC 295, del 27 de desembre de 2016, p. 32).

Palau del Parlament, 13 de juliol de 2017
El secretari de la Comissió, Fabian Mohedano Morales; la presidenta de la Co-

missió, Eva Granados Galiano
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ESMENES SUBSEGÜENTS AL DICTAMEN DEL CONSELL DE GARANTIES 

ESTATUTÀRIES

Reg. 67236, 67257, 67584, 67588 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.07.2017 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 67236)

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 120 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes, subsegüents al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries amb rela-
ció a la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres 
primer, segon i tercer, relatius a l’administració tributària de la Generalitat de Cata-
lunya (tram. 202-00039/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
De supressió de l’article 111-4

Article 111-4. Fonts de l’ordenament tributari
Són fonts del dret tributari el bloc de constitucionalitat, els tractats i convenis 

internacionals que contenen clàusules de naturalesa tributària, les normes dictades 
per la Unió Europea i altres organismes internacionals o supranacionals que tenen 
atribuït l’exercici de competències en matèria tributària, el Codi Tributari, les lleis 
que contenen disposicions en matèria tributària i els reglaments dictats en desplega-
ment d’aquestes normes.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí
De modificació a l’article 111-9, apartat 3

Article 111-9. Interpretació
3. L’Administració tributària de la Generalitat ha d’aplicar les normes tributàries 

d’acord amb la doctrina establerta pels òrgans economicoadministratius competents 
i la jurisprudència dels tribunals.
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Esmena 3
GP de Junts pel Sí
De modificació a l’article 122-10

Article 122-10. Col·laboració amb els agents del sistema tributari
1. Els agents dels sistema tributari, de manera voluntària i per mitjà d’acords o 

convenis, poden col·laborar amb l’Administració tributària de la Generalitat per a 
facilitar el compliment de les obligacions tributàries i prevenir i evitar el frau fiscal, 
en els termes i les condicions que determini la normativa tributària. Aquesta col·la-
boració es pot instrumentar també per mitjà d’acords o convenis de l’Administració 
tributària de la Generalitat amb altres administracions públiques.

2. S’entén per agent del sistema tributari, als efectes del que estableix aquest 
codi, qualsevol entitat privada o institució o associació representativa de sectors o 
interessos socials, laborals, empresarials o professionals, susceptible de participar, 
per mitjà de la col·laboració amb l’Administració tributària, en la gestió dels tributs, 
en la informació i assistència als contribuents i, en general, en el funcionament cor-
recte del sistema tributari.

3. Són agents del sistema tributari els assessors fiscals. S’entén per assessor fiscal 
la persona física o jurídica, o l’entitat, que presta, de manera específica i professio-
nalitzada, amb relació a actuacions dutes a terme per l’Administració tributària de 
la Generalitat, serveis d’assessorament o consultoria fiscal, d’assistència al contri-
buent en la interpretació i aplicació de les normes tributàries i de defensa de la seva 
posició jurídica en qualsevol tipus de procediment tributari o reclamació.

Els assessors fiscals poden inscriure’s en el Registre d’assessors fiscals de Cata-
lunya. Reglamentàriament s’han de regular els requisits i el procés d’inscripció en 
aquest registre i la seva publicació, i també la creació del codi de conducta i de bo-
nes pràctiques dels assessors fiscals, basat en el principi de la responsabilitat social 
i de coresponsabilitat en el compliment de les obligacions fiscals.

La col·laboració dels assessors fiscals en el bon funcionament del sistema tribu-
tari no va en detriment del desplegament de l’Agència Tributària de Catalunya ni de 
la dotació adequada dels seus recursos per a fer front a les tasques de facilitació de 
la comprensió, la gestió i la liquidació de les obligacions fiscals.

4. L’Administració tributària de la Generalitat ha de posar a disposició de l’asses-
sor fiscal registrat les eines adequades perquè contribueixi a incrementar el nivell de 
compliment voluntari de les obligacions fiscals.

5. L’Administració tributària de la Generalitat ha de promoure sistemes de col-
laboració amb les entitats públiques per a maximitzar l’eficàcia i l’eficiència en la 
gestió recaptatòria i per a facilitar als ciutadans la satisfacció de llurs deutes tribu-
taris. Amb aquesta finalitat, i sempre que estigui justificat per raons de manca de 
capacitat de l’Administració tributària, es poden promoure sistemes de col·laboració 
amb entitats privades, amb l’acord previ de la Junta de Govern de l’Agència Tribu-
tària de Catalunya.

6. L’Administració tributària de la Generalitat pot arribar a una entesa amb els 
contribuents que permeti determinar drets i obligacions tributàries que es desprenen 
de l’activitat exercida o d’un determinat tipus de transaccions o d’operacions el rè-
gim fiscal de les quals susciti controvèrsies doctrinals. El contribuent ha de complir 
les seves obligacions fiscals en consonància amb el que s’ha estipulat en l’entesa.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí
De supressió de la Disposició addicional sisena del Llibre segon

Disposició addicional sisena. Accés al Cos Superior d’Inspectors Tributaris de la 
Generalitat de Catalunya

L’Agència Tributària de Catalunya ha de convocar entre el 2017 i el 2024, amb 
caràcter excepcional, fins a tres processos selectius, d’acord amb els principis d’i-
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gualtat, mèrit i capacitat, per a accedir al Cos Superior d’Inspectors Tributaris de la 
Generalitat de Catalunya, en què poden participar exclusivament els membres del 
Cos Superior de Tècnics Tributaris de la Generalitat de Catalunya i els membres 
del Cos Superior d’Administració de la Generalitat de Catalunya que hagin exercit 
durant un mínim de dos anys, per mitjà d’habilitació temporal, les funcions que es-
tableix l’article 217-2 d’aquest codi.

Esmena 5
GP de Junts pel Sí
De supressió de la Disposició addicional setena del Llibre segon

Disposició addicional setena. Accés al Cos Superior de Tècnics Tributaris de la 
Generalitat de Catalunya

L’Agència Tributària de Catalunya ha de convocar entre el 2017 i el 2024, amb 
caràcter excepcional, fins a dos processos selectius, d’acord amb els principis d’i-
gualtat, mèrit i capacitat, per a accedir al Cos Superior de Tècnics Tributaris de la 
Generalitat de Catalunya, en què poden participar exclusivament els membres del 
Cos Superior d’Administració de la Generalitat de Catalunya que hagin exercit, en la 
data de publicació de la convocatòria, durant un mínim de dos anys, per mitjà d’ha-
bilitació temporal, les funcions que estableix l’article 217-2 d’aquest codi.

Esmena 6
GP de Junts pel Sí
De supressió de la Disposició addicional vuitena del Llibre segon

Disposició addicional vuitena. Accés al Cos Tècnic de Gestors Tributaris de la 
Generalitat de Catalunya

L’Agència Tributària de Catalunya ha de convocar entre el 2017 i el 2024, amb 
caràcter excepcional, fins a tres processos selectius, d’acord amb els principis d’i-
gualtat, mèrit i capacitat, per a accedir al Cos Tècnic de Gestors Tributaris de la 
Generalitat de Catalunya, en què poden participar exclusivament els membres del 
Cos de Gestió d’Administració de la Generalitat de Catalunya que hagin exercit 
durant un mínim de dos anys, per mitjà d’habilitació temporal, les funcions que té 
atribuïdes el Cos Tècnic de Gestors Tributaris de la Generalitat de Catalunya i els 
funcionaris de l’escala administrativa del Cos Administratiu de la Generalitat de 
Catalunya que hagin exercit durant un mínim de dos anys funcions de suport direc-
te en l’àmbit tributari, d’acord amb el que determinin les bases de la convocatòria.

Esmena 7
GP de Junts pel Sí
De modificació de la Disposició addicional primera del llibre tercer

Disposició addicional primera. Creació del Registre d’assessors fiscals de Cata-
lunya

1. Es crea, sota la dependència del Consell Fiscal de Catalunya, el Registre d’as-
sessors fiscals de Catalunya, que té per finalitat constituir i gestionar un cens únic 
en què figurin, degudament relacionades, les persones físiques o jurídiques, o les 
entitats, que exerceixin l’assessorament fiscal.

2. La inscripció al Registre d’assessors fiscals de Catalunya és voluntària i re-
quereix presentar una sol·licitud en què s’acrediti que es reuneixen les condicions 
mínimes necessàries per a prestar els serveis professionals en matèria tributària que 
es determinin reglamentàriament i que s’accepta, en tots els casos, de seguir el codi 
de bones pràctiques.

3. En el cas que el professional que presenta la sol·licitud pertanyi a un dels col-
legis o associacions professionals a què fa referència la lletra b de l’article 311-4, es 
consideren acreditades automàticament les condicions mínimes necessàries per a 
admetre’l.
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4. La formació continuada es pot acreditar amb un certificat emès a aquest efecte 
per les entitats a què fa referència la lletra b de l’article 311-4.

5. Per a mantenir l’adscripció al Registre, tots els membres han d’acreditar, en els 
termes que s’estableixin per reglament, el compliment continuat de les condicions 
mínimes necessàries i una formació professional continuada en matèria tributària.

6. El Consell Fiscal de Catalunya també té la finalitat de vetllar pel compliment 
de les condicions d’inscripció i del codi de bones pràctiques i determinar les mesu-
res aplicables en cas d’incompliment de les normes d’aquest codi.

7. Els membres del Registre d’assessors fiscals de Catalunya es poden anome-
nar assessors fiscals registrats. El Consell Fiscal de Catalunya ha de promoure so-
cialment la figura de l’assessor fiscal registrat i ha de proposar als organismes i les 
entitats públiques integrants de les administracions tributàries de Catalunya mesu-
res per a impulsar protocols d’actuació conjunta amb els col·legis o les associacions 
professionals.

8. L’assessor fiscal registrat té la condició d’interlocutor vàlid de l’Administració 
tributària de la Generalitat per a establir els instruments de cooperació i gestió que 
tinguin per finalitat reduir i simplificar els tràmits administratius necessaris per a 
complir amb les obligacions tributàries.

9. El procediment de tramitació de les denúncies i d’investigació ha d’ésser dut a 
terme els responsables del Registre i ha de garantir l’audiència a l’afectat.

10. L’incompliment manifest i reiterat de les obligacions establertes pel codi de 
bones pràctiques en la relació de servei amb el client i en la interlocució amb els 
diferents organismes integrants de l’Administració tributària de la Generalitat pot 
donar lloc a la suspensió temporal de la inscripció de l’assessor fiscal en el Regis-
tre d’assessors fiscals o, si l’incompliment és greu, a la cancel·lació de la inscripció, 
sens perjudici de la comunicació dels fets a les autoritats o organismes competents.

Esmena 8
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt segon de la Disposició transitòria primera del Llibre segon

Disposició transitòria primera. Compliment de funcions de cossos tributaris per 
part de membres d’altres cossos de l’Administració de la Generalitat o d’altres ad-
ministracions públiques

2. Amb caràcter transitori, i fins el 31 de desembre de 2024 les funcions que té 
atribuïdes el Cos Tècnic de Gestors Tributaris de la Generalitat de Catalunya poden 
ésser exercides, amb plenitud d’efectes jurídics, per funcionaris del Cos de Gestió 
d’Administració de la Generalitat de Catalunya i per funcionaris de cossos i esca-
les del subgrup A2 d’altres administracions públiques, per mitjà d’una habilitació 
emesa a aquest efecte pel director de l’Agència Tributària de Catalunya, d’acord 
amb procediments objectius que garanteixin els principis de mèrit, de capacitat i 
d’igualtat.

Esmena 9
GP de Junts pel Sí
De supressió i modificació a l’apartat I, paràgraf dotzè, del preàmbul

Amb aquestes finalitats, el títol I del llibre primer del Codi estableix unes nor-
mes comunes i, amb una especial referència a la reserva de llei en matèria tributaria 
i a l’aplicació de les normes tributàries. Aquestes disposicions concreten l’ordre de 
fonts normatives i l’àmbit d’aplicació de les normes del Codi en els aspectes sub-
jectius i temporals, alhora que estableixen els criteris d’interpretació de les normes 
tributàries i l’abast de la interpretació duta a terme pels òrgans administratius com-
petents, sens perjudici de l’atribució concreta de competències en matèria interpre-
tativa als diversos òrgans administratius en altres llibres de la norma.
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Esmena 10
GP de Junts pel Sí
De supressió a l’apartat III, paràgraf divuitè, del preàmbul

L’Agència Tributaria de Catalunya ha iniciat un procés de desenvolupament com-
petencial amb l’objectiu de fer directament les funcions i oferir els serveis corres-
ponents a les competències que li corresponen actualment. En aquest sentit, ha co-
mençat a gestionar directament la recaptació executiva de tots els deutes tributaris 
i altres ingressos de dret públic propis i d’una part de les administracions locals de 
Catalunya, i ben aviat assumirà íntegrament l’aplicació dels tributs cedits per l’Estat, 
la gestió dels quals està parcialment externalitzada. Aquest desenvolupament com-
petencial requereix un desplegament territorial molt important de l’Agència arreu de 
Catalunya i un increment considerable de personal funcionari de cossos tributaris en 
els propers exercicis. Atesa la dificultat tècnica de l’aplicació dels tributs, cal dispo-
sar de personal especialitzat, però aquest personal no és fàcil de seleccionar a curt i 
mitjà termini pels procediments habituals de concursos i oposicions oberts, perquè 
no hi ha prou candidats idonis. Per aquests motius, i per tal que l’Agència Tributaria 
de Catalunya pugui desenvolupar adequadament les seves funcions i els seus ser-
veis, són necessaris els processos selectius restringits de caràcter excepcional que 
estableixen les disposicions addicionals sisena, setena i vuitena del llibre segon.

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 67257)

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

lar de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 120 del Reglament del Parla-
ment, presenta les següents esmenes, subsegüents al dictamen del Consell de Garan-
ties Estatutàries amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i 
d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l’administració tributària de 
la Generalitat de Catalunya (tram. 202-00039/11).

Esmena 1
GP del Partit Popular de Catalunya
De supressió de l’article 111-4

Article 111-4. Fonts de l’ordenament tributari
Són fonts del dret tributari el bloc de constitucionalitat, els tractats i convenis 

internacionals que contenen clàusules de naturalesa tributària, les normes dictades 
per la Unió Europea i altres organismes internacionals o supranacionals que tenen 
atribuït l’exercici de competències en matèria tributària, el Codi Tributari, les lleis 
que contenen disposicions en matèria tributària i els reglaments dictats en desplega-
ment d’aquestes normes.

Esmena 2
GP del Partit Popular de Catalunya
De supressió de la Disposició addicional sisena del Llibre segon

Disposició addicional sisena. Accés al Cos Superior d’Inspectors Tributaris de la 
Generalitat de Catalunya

L’Agència Tributària de Catalunya ha de convocar entre el 2017 i el 2024, amb 
caràcter excepcional, fins a tres processos selectius, d’acord amb els principis d’i-
gualtat, mèrit i capacitat, per a accedir al Cos Superior d’Inspectors Tributaris de la 
Generalitat de Catalunya, en què poden participar exclusivament els membres del 
Cos Superior de Tècnics Tributaris de la Generalitat de Catalunya i els membres 
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del Cos Superior d’Administració de la Generalitat de Catalunya que hagin exercit 
durant un mínim de dos anys, per mitjà d’habilitació temporal, les funcions que es-
tableix l’article 217-2 d’aquest codi.

Esmena 3
GP del Partit Popular de Catalunya
De supressió de la Disposició addicional setena del Llibre segon

Disposició addicional setena. Accés al Cos Superior de Tècnics Tributaris de la 
Generalitat de Catalunya

L’Agència Tributària de Catalunya ha de convocar entre el 2017 i el 2024, amb 
caràcter excepcional, fins a dos processos selectius, d’acord amb els principis d’i-
gualtat, mèrit i capacitat, per a accedir al Cos Superior de Tècnics Tributaris de la 
Generalitat de Catalunya, en què poden participar exclusivament els membres del 
Cos Superior d’Administració de la Generalitat de Catalunya que hagin exercit, en la 
data de publicació de la convocatòria, durant un mínim de dos anys, per mitjà d’ha-
bilitació temporal, les funcions que estableix l’article 217-2 d’aquest codi.

Esmena 4
GP del Partit Popular de Catalunya
De supressió de la Disposició addicional vuitena del Llibre segon

Disposició addicional vuitena. Accés al Cos Tècnic de Gestors Tributaris de la 
Generalitat de Catalunya

L’Agència Tributària de Catalunya ha de convocar entre el 2017 i el 2024, amb 
caràcter excepcional, fins a tres processos selectius, d’acord amb els principis d’i-
gualtat, mèrit i capacitat, per a accedir al Cos Tècnic de Gestors Tributaris de la 
Generalitat de Catalunya, en què poden participar exclusivament els membres del 
Cos de Gestió d’Administració de la Generalitat de Catalunya que hagin exercit 
durant un mínim de dos anys, per mitjà d’habilitació temporal, les funcions que té 
atribuïdes el Cos Tècnic de Gestors Tributaris de la Generalitat de Catalunya i els 
funcionaris de l’escala administrativa del Cos Administratiu de la Generalitat de 
Catalunya que hagin exercit durant un mínim de dos anys funcions de suport direc-
te en l’àmbit tributari, d’acord amb el que determinin les bases de la convocatòria.

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu GP PPC

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 67584)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Antonio Espinosa Cerrato, diputat del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 120 del Reglament 
del Parlament, presenten les següents esmenes, subsegüents al dictamen del Consell 
de Garanties Estatutàries amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari de 
Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l’administració 
tributària de la Generalitat de Catalunya (tram. 202-00039/11).

Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou article 111-1 bis que quedaria redactat de la següent manera

111-1 bis. Definicions
1. Administració Tributària de la Generalitat Catalunya: institució o conjunt 

d’institucions, amb independència de la seva denominació, creades en virtut i de 
conformitat amb les competències previstes a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 
les que sigui titular la Generalitat de Catalunya, que exerceix o exerceixen de ma-
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nera parcial o total les competències que en matèria tributària reconeix l’esmentat 
Estatut a la Generalitat de Catalunya.

2. Sistema tributari de la Generalitat de Catalunya: conjunt de normes i principis 
relatius als tributs propis i cedits sobre què té alguna competència la Generalitat de 
Catalunya, que deriva de la Constitució Espanyola de 1978, l’Estatut d’Autonomia 
de Catalunya i les normes que desenvolupen aquestes normes jeràrquicament supe-
riors, i que s’integra en el sistema tributari unitari que deriva en últim terme del deure 
constitucional de contribució al sosteniment de les despeses públiques dels ciutadans 
d’acord amb la seva capacitat econòmica mitjançant un sistema tributari just inspirat 
en els principis d’igualtat i progressivitat que, en cap cas, tindrà abast confiscatori.

Esmena 2
GP de Ciutadans
De modificació de l’article 111-1 que quedaria redactat de la següent manera

Article 111-1. Objecte i àmbit d’aplicació del codi 
1. El Codi tributari de la Generalitat de Catalunya té vocació de recollir i siste-

matitzar les normes i principis tributaris amb rang legal autonòmic relatius o de-
rivats de l’exercici d’alguna de les competències estatutàries que la Generalitat de 
Catalunya té amb relació amb els tributs propis i cedits i regula: 

a) Els organismes i els ens que conformen l’Administració tributària de la Ge-
neralitat.

b) Les relacions jurídiques entre l’Administració tributària de la Generalitat i els 
subjectes titulars de drets i obligacions que emanen d’aquest codi.

c) El règim jurídic dels tributs de la Generalitat.

Esmena 3
GP de Ciutadans
De modificació a tot el codi on es fa referència a «Codi Tributari de Catalunya» 
per «Codi Tributari de la Generalitat de Catalunya» 

Esmena 4
GP de Ciutadans
De modificació de l’article 111-4 que quedaria redactat de la següent manera

Article 111-4. Fonts del sistema tributari de la Generalitat de Catalunya i deure 
d’integració i interpretació conforme 

1. Són fonts del dret tributari aplicable al sistema tributari de la Generalitat de 
Catalunya per ordre de jerarquia normativa i en el seu àmbit de respectiva compe-
tència: 

I. La Constitució Espanyola de 1978, la normativa bàsica, d’establiment de fonts 
del dret tributari i de coordinació en matèria tributària que la desenvolupa, el dret 
comunitari originari i derivat i els tractats i convenis internacionals.

II. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya i les normes que el desenvolupen.
III. El Codi Tributari de la Generalitat de Catalunya i les lleis autonòmiques que 

contenen disposicions en matèria tributària i els reglaments dictats en desplegament 
d’aquestes normes.

Esmena 5
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou apartat 4 a l’article 111-4

1. El Codi Tributari de la Generalitat de Catalunya, qualsevol llei o normativa 
autonòmica que el complementi, desenvolupi o substitueixi haurà d’ésser aplicat, in-
terpretat i integrat de conformitat amb els principis de jerarquia i competència que 
caracteritzen el sistema tributari unitari i interrelacionat que deriva de l’article 31 
de la Constitució Espanyola.
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Esmena 6
GP de Ciutadans
De supressió de la disposició addicional cinquena

Disposició addicional cinquena. Creació del Cos Superior de Tècnics Tributaris 
de la Generalitat de Catalunya 

Es crea el Cos Superior de Tècnics Tributaris de la Generalitat de Catalunya, 
amb les funcions definides per l’article 217-4 d’aquest codi i amb subjecció a les 
prescripcions dels capítols VII i VIII del títol I. 2. Els membres de la suprimida es-
cala tècnica tributària del Cos Superior d’Inspecció i Tècnica Tributària de la Gene-
ralitat de Catalunya s’integren directament al Cos Superior de Tècnics Tributaris de 
la Generalitat de Catalunya. 3. La plantilla del Cos Superior de Tècnics Tributaris 
de la Generalitat de Catalunya es fixa en cinquanta llocs de treball.

Esmena 7
GP de Ciutadans
De supressió de la disposició addicional sisena

Disposició addicional sisena. Accés al Cos Superior d’Inspectors Tributaris de 
la Generalitat de Catalunya L’Agència Tributària de Catalunya ha de convocar entre 
el 2017 i el 2024, amb caràcter excepcional, fins a tres processos selectius, d’acord 
amb els principis d’igualtat, mèrit i capacitat, per a accedir al Cos Superior d’Ins-
pectors Tributaris de la Generalitat de Catalunya, en què poden participar exclu-
sivament els membres del Cos Superior de Tècnics Tributaris de la Generalitat de 
Catalunya i els membres del Cos Superior d’Administració de la Generalitat de Ca-
talunya que hagin exercit durant un mínim de dos anys, per mitjà d’habilitació tem-
poral, les funcions que estableix l’article 217-2 d’aquest codi.

Esmena 8
GP de Ciutadans
De supressió de la disposició addicional setena

Disposició addicional setena. Accés al Cos Superior de Tècnics Tributaris de la 
Generalitat de Catalunya L’Agència Tributària de Catalunya ha de convocar entre el 
2017 i el 2024, amb caràcter excepcional, fins a dos processos selectius, d’acord amb 
els principis d’igualtat, mèrit i capacitat, per a accedir al Cos Superior de Tècnics 
Tributaris de la Generalitat de Catalunya, en què poden participar exclusivament els 
membres del Cos Superior d’Administració de la Generalitat de Catalunya que hagin 
exercit, en la data de publicació de la convocatòria, durant un mínim de dos anys, per 
mitjà d’habilitació temporal, les funcions que estableix l’article 217-2 d’aquest codi.

Esmena 9
GP de Ciutadans
De modificació del títol de la llei que quedaria redactat de la següent manera

Proposició de llei del Codi tributari de la Generalitat de Catalunya i d’aprovació 
dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l’Administració tributària de la Gene-
ralitat de Catalunya

Esmena 10
GP de Ciutadans
D’addició d’una nova disposició addicional

Nova disposició addicional. Garanties dels ciutadans envers l’Administració Tri-
butària de la Generalitat de Catalunya

1. Els ciutadans tindran dret envers l’Administració Tributària de la Generalitat 
de Catalunya a: 

A. Consentir prèviament i individualment o no, després d’haver estat suficient-
ment informat de les condicions, riscos i responsabilitats, qualsevol actuació de 
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l’Administració Tributària de la Generalitat de Catalunya com a intermediària, di-
positària o prestadora de qualsevol servei amb relació amb el compliment de qual-
sevol obligació o deure tributari relacionat amb qualsevol tribut del qual la Genera-
litat de Catalunya no sigui totalment l’administració competent o titular del mateix 
de conformitat amb la Constitució Espanyola i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

B. Tot i haver acceptat prèviament l’actuació de l’Administració Tributària de la 
Generalitat de Catalunya, a exigir l’immediat compliment de l’obligació i deure tri-
butari del ciutadà afectat i, en conseqüència, a dipositar qualsevol quantitat dine-
rària rebuda d’aquest al patrimoni de l’administració competent o titular del tribut 
o tributs en qüestió.

2. Als efectes d’aquesta disposició, s’entenen per ciutadans, les persones físiques 
o jurídiques ja siguin contribuents, subjectes passius, responsables tributaris, subs-
tituts, representants o col·laboradors, agents i intermediaris tributaris.

Esmena 11
GP de Ciutadans
D’addició d’una nova disposició addicional

Deure de col·laboració i cooperació lleial amb altres administracions
Per tal de garantir un nivell raonable de seguretat jurídica i previsibilitat tribu-

tària als ciutadans, l’Administració Tributària de la Generalitat de Catalunya hau-
rà de sotmetre, sense dilacions indegudes i des del moment que tingui coneixement, 
a dictamen previ de la Comissió Bilateral Generalitat - Estat, qualsevol iniciativa 
legislativa que pretengui establir o modificar un tribut que pugui comportar una du-
plicitat tributària o un exercici de les competències tributàries de la Generalitat de 
Catalunya que no s’ajusti al marc competencial establert a la Constitució i l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya.

Esmena 12
GP de Ciutadans
D’addició d’una nova disposició addicional

Els òrgans economicoadministratius de la Generalitat podran revisar els tributs 
propis.

Palau del Parlament, 27 de juliol de 2017 
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Antonio Espinosa Cerrato, diputat, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA, GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ 

QUE ES POT (REG. 67588)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, Joan Coscu-

biela Conesa, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord 
amb el que estableix l’article 120 del Reglament del Parlament, presenten les se-
güents esmenes, subsegüents al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries amb 
relació a la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels lli-
bres primer, segon i tercer, relatius a l’administració tributària de la Generalitat de 
Catalunya (tram. 202-00039/11).

Esmena 1
GP Socialista, GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un incís a l’apartat primer de l’article 2

«Article 2. Estructura del Codi
1. El Codi tributari de Catalunya s’estructura en llibres, relatius a les disposicions 

generals del sistema tributari, l’Administració tributària de la Generalitat i els im-
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postos, les taxes i els altres tributs, que formen part de les competències sobre tributs 
propis i cedits, aplicats per la Generalitat.

[...]»

Esmena 2
GP Socialista, GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació de l’article 111-4, amb la redacció següent

«Article 111-4. Fonts de l’ordenament tributari
Són fonts del dret tributari català: 
a) La Constitució espanyola 
b) Les normes dictades per la Unió Europea
c) Els tractats i convenis internacionals que contenen clàusules de naturalesa 

tributària.
d) Les normes dictades per organismes internacionals o supranacionals que te-

nen atribuït l’exercici de competències en matèria tributària.
e) La Llei General Tributaria 
f) Les lleis de cessió de Tributs en relació als impostos cedits per l’Estat.
g) La Llei Orgànica de Finançament de les Comunitats Autònomes (LOFCA).
h) L’Estatut d’Autonomia de Catalunya.
i) El Codi Tributari
j) Les Lleis que contenen disposicions en matèria tributària i els reglaments dic-

tats en el desplegament d’aquestes normes.»

Esmena 3
GP Socialista, GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un incís a l’apartat tercer de l’article 111-9, amb la redacció següent

«Article 111-9. Interpretació
[...]
3. L’Administració tributària de la Generalitat ha d’aplicar, en l’àmbit dels tributs 

propis, les normes tributàries d’acord amb la doctrina establerta per la Junta de Tri-
buts de Catalunya i la jurisprudència dels tribunals.

[...]»

Esmena 4
GP Socialista
De modificació de l’article 311-4 amb la redacció següent

«Article 311-4. Composició 
El Consell Fiscal de Catalunya està integrat: 
a) Pels organismes i entitats públiques que integren l’Administració tributària de 

la Generalitat de Catalunya en la forma prevista a l’article 312-3. 2.
c) Per una representació de les organitzacions professionals representatives dels 

Inspectors d’Hisenda i dels Tècnics Tributaris.
d) Per una representació dels col·legis professionals, entitats, organismes o asso-

ciacions 
e) Per una representació d’experts de reconegut prestigi acadèmic i professional, 

designats en la forma prevista a l’article 312-3. 2.
f) Per una representació d’entitats socials de reconeguda trajectòria en l’àmbit de 

la conscienciació social sobre la funció de la política Tributària.
Sens perjudici de la representació dels interessos que els son propis en el marc 

del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya, les organitzacions sindicals 
i empresarials més representatives de Catalunya, formaran part del Consell Fiscal 
de Catalunya, en funció de llur representativitat.»
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Esmena 5
GP Socialista
De modificació de l’apartat segon de l’article 312-3, amb la redacció següent 

«Article 312-3. El Ple
[...]
2. De conformitat amb l’article 311-4, el Ple del Consell Fiscal de Catalunya 

l’integren: 
a) El President o presidenta del Consell.
b) Quatre vocals, designats pel Govern, en representació dels organismes i enti-

tats públiques que integren l’administració tributària de la Generalitat de Catalu-
nya que, d’acord amb el que s’estableixi reglamentàriament, tinguin la condició de 
membres del Consell.

c) Quatre vocals, en representació de les administracions tributàries locals de 
Catalunya, que seran designats d’acord amb el que s’estableixi reglamentàriament.

d) Quatre vocals en representació de les organitzacions sindicals i empresarials 
més representatives de Catalunya.

e) Dos vocals en representació de les Organitzacions professionals que agrupen 
als Inspectors d’Hisenda i els Tècnics Tributaris

f) Dos vocals en representació dels Col·legis Professionals, entitats, associacions 
o col·lectius, designats per aquells que, d’acord amb el que s’estableixi reglamen-
tàriament, siguin més representatives dels assessors fiscals que exerceixen les seves 
funcions a Catalunya.

g) Quatre Vocals amb dedicació exclusiva a l’àmbit acadèmic, que són designats 
pel Parlament de Catalunya per majoria de tres cinquenes parts.

h) Dos vocals en representació d’entitats de naturalesa social, de reconeguda tra-
jectòria, designats pel Parlament de Catalunya per majoria de tres cinquenes parts.

[...]»

Esmena 6
GP Socialista, GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un incís a la disposició final cinquena del Llibre II, amb la redacció 
següent 

«Disposició final cinquena. Règim aplicable a la resolució de reclamacions i re-
cursos en matèria de tributs cedits

La competència relativa a la resolució de les reclamacions economicoadminis-
tratives en matèria de tributs cedits es pot exercir quan es transfereixin els serveis i 
les funcions adscrits a aquesta competència, en els termes establerts en la respectiva 
Llei de cessió.»

Esmena 7
GP Socialista, GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió de tota la disposició addicional sisena del Llibre segon

Esmena 8
GP Socialista, GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió de tota la disposició addicional setena del Llibre segon

Esmena 9
GP Socialista, GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió de tota la disposició addicional vuitena del Llibre segon

Palau del Parlament, 26 de juliol de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC; Joan Coscubiela Conesa, portaveu 

GP CSP
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