
PLE
DOSSIER

Sessió 13, dimecres 4 de juliol de 2018, a les 10.00 h

ORDRE DEL D IA

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

2. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el 5 de juliol, a les 10.00 h).

3. Interpel·lació al Govern sobre l’ocupació d’immobles per a dur-hi a terme activitats 
il·legals. Tram. 300-00017/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

4. Interpel·lació al Govern sobre la transició energètica. Tram. 300-00011/12. Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.

5. Interpel·lació al Govern sobre turisme. Tram. 300-00016/12. Grup Parlamentari de 
Ciutadans. Substanciació.

6. Interpel·lació al Govern sobre la política sanitària. Tram. 300-00012/12. Grup Parla-
mentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.

7. Interpel·lació al Govern sobre salut i gènere. Tram. 300-00014/12. Grup Parlamentari 
Republicà. Substanciació.

8. Interpel·lació al Govern sobre els serveis d’atenció a la primera infància. Tram. 300-
00013/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Substanciació.

9. Interpel·lació al Govern sobre l’administració dels recursos propis i la lluita contra 
les desigualtats socials. Tram. 300-00015/12. Grup Parlamentari de Junts per Cata-
lunya. Substanciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre els mitjans de comunicació públics de la Gene-
ralitat. Tram. 300-00010/12. Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. 
Substanciació.

11. Proposta de resolució de creació d’una comissió de seguiment de les polítiques 
per a persones amb discapacitat. Tram. 252-00008/12. Grup Parlamentari de Ciuta-
dans. Debat i votació.

12. Proposta de resolució de creació d’una comissió d’investigació sobre l’aplicació 
de l’article 155 de la Constitució espanyola a Catalunya. Tram. 252-00011/12. Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya i Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació 
de la proposta de resolució i de les esmenes presentades.

13. Proposta de resolució de creació d’una comissió d’estudi del treball autònom. 
Tram. 252-00012/12. Tots els grups parlamentaris. Debat i votació.

14. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el model sanitari. Tram. 302-
00001/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.

15. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la conciliació dels diferents 
vessants de la vida de les famílies amb infants d’entre zero i tres anys. Tram. 302-
00002/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.
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16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el consens polític i social al 
voltant dels grans temes de país. Tram. 302-00003/12. Grup Parlamentari Socialistes 
i Units per Avançar. Debat i votació.

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques d’habitatge. 
Tram. 302-00004/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i vo-
tació.

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la normativa del Parlament 
anul·lada i suspesa pel Tribunal Constitucional. Tram. 302-00005/12. Subgrup Parla-
mentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació.
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Punt 1 | Coneixement

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

Comissions específiques
Comissió del Síndic de Greuges (CSG)
President:  Ramon Espadaler i Parcerisas (GP PSC-Units)
Vicepresidenta:  Maria Francisca Valle Fuente (GP Cs)
Secretària:  Eva Baró Ramos (GP ERC)

Comissió de la Sindicatura de Comptes (CSC)
President:  Antonio Espinosa Cerrato (GP Cs)
Vicepresidenta Noemí Llauradó Sans (GP ERC)
Secretari:  Ferran Roquer Padrosa (GP JxCat)



plE 13
4 de juliol de 2018

Dossier 4

Punt 2 | Substanciació

Relació de preguntes a respondre oralment en el Ple

SERAN SUBSTANCIADES EL DIA 5 DE JULIOL DE 2018, A LES 10.00 H

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

serveis que són competència del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 
Tram. 310-00011/12. Carles Riera Albert, del Subgrup Parlamentari de la Candida-
tura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Substanciació.

2. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política turística. 
Tram. 310-00015/12. Elisenda Alamany Gutiérrez, del Grup Parlamentari de Cata-
lunya en Comú Podem. Substanciació.

3. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la violència masclis-
ta. Tram. 310-00014/12. Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar. Substanciació.

4. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques de pre-
venció de les agressions sexuals. Tram. 310-00012/12. Francesc Viaplana Manresa, 
del Grup Parlamentari Republicà. Substanciació.

5. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’estratègia maríti-
ma. Tram. 310-00013/12. Mònica Palacín París, del Grup Parlamentari Republicà. 
Substanciació.

6. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els treballadors pú-
blics de la Generalitat. Tram. 310-00018/12. Carlos Carrizosa Torres, del Grup Par-
lamentari de Ciutadans. Substanciació.

7. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el model sanitari. 
Tram. 310-00019/12. Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Substanciació.

8. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les delegacions ex-
teriors de la Generalitat. Tram. 310-00020/12. Carlos Carrizosa Torres, del Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

9. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques públi-
ques d’acollida de refugiats. Tram. 310-00016/12. Albert Batet i Canadell, del Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació.

10. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques de gè-
nere. Tram. 310-00017/12. Albert Batet i Canadell, del Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya. Substanciació.

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

la situació política. Tram. 317-00008/12. Xavier García Albiol, del Subgrup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.

12. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre 
la situació política. Tram. 317-00011/12. Xavier Domènech Sampere, del Grup Par-
lamentari de Catalunya en Comú Podem. Substanciació.

13. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la 
situació política. Tram. 317-00009/12. Eva Granados Galiano, del Grup Parlamenta-
ri Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.

14. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre 
els darrers esdeveniments polítics. Tram. 317-00010/12. Anna Caula i Paretas, del 
Grup Parlamentari Republicà. Substanciació.
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15. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre 
els darrers esdeveniments polítics. Tram. 317-00012/12. Albert Batet i Canadell, del 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació.

16. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la 
situació política. Tram. 317-00007/12. Inés Arrimadas García, del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans. Substanciació.
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Punt 11 | Debat i votació

Proposta de resolució de creació d’una comissió de seguiment de les 
polítiques per a persones amb discapacitat
252-00008/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 3771 / Admissió a tràmit: Mesa del parlament, 29.05.2018

A la Mesa del Parlamento
Los diputados abajo firmantes, que representan una quinta parte de los miem-

bros del Parlamento, de acuerdo con lo que establecen los artículos 63 y 65 del Re-
glamento del Parlamento, proponen la creación de una comisión de seguimiento 
sobre las políticas para personas con discapacidad.

Las personas con discapacidad en Cataluña son más de 550.000 y representan 
casi un 8% de la población.

El 13 de diciembre de 2006 se aprobó la Convención Internacional sobre los de-
rechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas, y fue ratificada por 
España el 30 de marzo de 2007. Dicha Convención recoge los derechos y libertades 
fundamentales de las personas que forman parte de este colectivo.

Los estados que firman la Convención se comprometen a que se cumplan dichos 
derechos, sin embargo, Cataluña aún no ha hecho la trasposición de la Convención 
a las leyes de ámbito autonómico.

Así pues, en Cataluña aún está pendiente el cumplimiento de la moción 28/XI  
del Parlament de Catalunya, sobre las políticas sociales, que instaba a adaptar nor-
mativamente los valores y los mandatos de la Convención, entre ellos: la no discri-
minación, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad, el respeto al desarrollo 
personal de los niños con discapacidad de acuerdo con su personalidad, la modifi-
cación de leyes y prácticas que vayan en contra de los derechos recogidos, el acerca-
miento a las nuevas tecnologías de las personas con discapacidad y la información 
sobre las ayudas y soportes tecnológicos a los que pueden acceder.

También es necesario poner en práctica los contenidos de la Estrategia de la 
Unión Europea de 2020, incorporando transversalmente medidas para garantizar 
los derechos de las personas con discapacidad.

El trabajo conjunto de las entidades del colectivo, que significan un 20% de las 
entidades representadas en la Taula del Tercer Sector, ha permitido avanzar en re-
conocimiento en derecho y prestaciones. Sin embargo, en los últimos años las polí-
ticas de discapacidad han sufrido una ralentización que ha desembocado en la falta 
de promoción e impulso de la ocupación de las personas con discapacidad, tanto en 
la empresa ordinaria como en los Centros Especiales de Empleo, el incumplimiento 
de la normativa legal sobre reserva de puestos de trabajo en la empresa ordinaria, la 
infrafinanciación de las entidades, la dilatación en la aprobación de la Ley catalana 
de autonomía personal y vida independiente o la falta de avance hacia un modelo 
integral de atención social y sanitaria. Tampoco se ha desarrollado el reglamento 
para hacer efectiva la Ley 13/2014, de accesibilidad, ni se ha dotado presupuesta-
riamente.

Recientemente COCARMI (Comitè Català de Representants de Persones amb 
Discapacitat) alertó que las personas con discapacidad deben hacer un sobreesfuer-
zo económico de 23.090 euros de media (intervenciones quirúrgicas, rehabilitación, 
material de apoyo para poder desarrollar su proyecto de vida en igualdad de con-
diciones que las personas sin una discapacidad, etc.). Esto hace que el riesgo de pa-
decer pobreza sea mucho más grande entre las personas de este colectivo. Según el 
Observatorio Estatal de la Discapacidad, el riesgo de pobreza es 5 puntos superior 
para las personas con discapacidad. Por ello, también es necesario afrontar la ne-
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cesidad de aumentar y mejorar la orientación del presupuesto destinado a políticas 
de discapacidad.

Toda esta problemática constata la necesidad de que las políticas destinadas a las 
personas con discapacidad se conviertan en una prioridad del Govern, impulsando 
mejoras para asegurar su participación en la sociedad en igualdad de condiciones 
al del resto de la ciudadanía, para que puedan disfrutar de los mismos derechos y 
libertades sin discriminación alguna.

Tipo de comisión
Comisión de seguimiento.

Composición
La comisión ha de estar integrada por representantes de todos los grupos parla-

mentarios en la proporción que corresponda, de acuerdo con lo que establece el ar-
tículo 48 del Reglamento del Parlamento.

Objeto
Realizar un análisis de la situación de las personas con discapacidad y sus fami-

lias y entorno, con el objetivo de formular propuestas y recomendaciones de mejora, 
así como de hacer seguimiento y orientación de las políticas públicas de discapaci-
dad del Govern de la Generalitat.

Normas específicas de funcionamiento
Las que correspondan al régimen general del Reglamento del Parlamento.

Incorporación de especialistas o técnicos
La comisión puede solicitar la comparecencia de expertos, de acuerdo con lo que 

establece el artículo 58 del Reglamento del Parlamento.

Plazo para alcanzar los objetivos
Final de la XII Legislatura. Al finalizar cada período de sesiones, hay que hacer 

entrega de un informe de evaluación y seguimiento.

Informe final
Cuando finalice el plazo fijado, se ha de elaborar un informe final de conclusio-

nes, que puede derivar, si procede, en la presentación, por acuerdo de la comisión, 
de cualquiera de los tipos de iniciativa parlamentaria que establece el Reglamento 
del Parlamento.

Palacio del Parlamento, 24 de mayo de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Inés Arrimadas García, presidenta; Fernan-

do de Páramo Gómez, portavoz adjunto; Matías Alonso Ruiz, Héctor Amelló Mon-
tiu, Martín Eusebio Barra López, Susana Beltrán García, David Bertran Román, 
Marina Bravo Sobrino, José María Cano Navarro, Jean Castel Sucarrat, Noemí 
de la Calle Sifré, Carmen de Rivera i Pla, Francisco Javier Domínguez Serrano, 
José María Espejo-Saavedra Conesa, Antonio Espinosa Cerrato, Maialen Fernán-
dez Cabezas, María del Camino Fernández Riol, Munia Fernández-Jordán Celorio, 
Joan García González, Dimas Gragera Velaz, María Luz Guilarte Sánchez, Ignacio 
Martín Blanco, David Mejía Ayra, Blanca Victoria Navarro Pacheco, Javier Rivas 
Escamilla, Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, Lorena Roldán Suárez, 
Alfonso Sánchez Fisac, Carlos Sánchez Martín, Sergio Sanz Jiménez, Sonia Sierra 
Infante, Jorge Soler González, Elisabeth Valencia Mimbrero, María Francisca Va-
lle Fuentes, Laura Vílchez Sánchez, diputados, GP Cs
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Punt 12 | Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’investigació sobre 
l’aplicació de l’article 155 de la Constitució espanyola a Catalunya
252-00011/12

PRESENTACIÓ: GP JXCAT, GP ERC

Reg. 5573 / Admissió a tràmit: Mesa del parlament, 19.06.2018

A la Mesa del Parlament
Els grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb el que estableix l’article 67.1 

del Reglament del Parlament, sol·liciten que el Ple del Parlament acordi la creació 
d’una comissió d’investigació sobre l’aplicació de l’article 155 de la Constitució Es-
panyola a Catalunya i els seus efectes.

Alhora sol·liciten la seva tramitació pel procediment d’urgència extraordinària 
d’acord amb l’article 107.4 del Reglament del Parlament.

Exposició de motius
El 27 d’octubre de 2017 el Govern Espanyol intervé Catalunya amb l’aplicació de 

l’article 155 de la Constitució Espanyola que va comportar l’entrada en vigor d’un 
conjunt de mesures que van limitar, i anul·lar en bona part, l’autogovern de Catalu-
nya, destituint al president i al Govern legítim de Catalunya, la intervenció la Gene-
ralitat de Catalunya i la limitació de les funcions del propi Parlament.

Com a conseqüència de l’aplicació de l’article 155 es convoquen immediatament 
eleccions al mes de desembre de 2017 obtenint, de nou, majoria absoluta les opcions 
sobiranistes.

Les mesures de l’aplicació de l’article 155 no han estat aixecades fins el passat 
dia 2 de juny quan els nous consellers de la Generalitat de Catalunya prenen posses-
sió del seu càrrec després que el nou president de la Generalitat el MHP Quim Torra 
fos investit el passat 14 de maig de 2018.

L’aplicació del 155 ha suposat un greu atac a l’autogovern de Catalunya i un atac 
a les legítimes aspiracions del poble català.

Es fa necessari, un cop aixecada la seva aplicació després de set mesos en vigor, 
que el Parlament de Catalunya endegui un procés d’avaluació i anàlisi de la seva 
aplicació i els efectes que ha tingut per a Catalunya, els seus ciutadans i les seves 
institucions.

Per aquests motius, els grups sotasignats presenten la proposta de resolució se-
güent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya acorda: 
Primer. Crear una comissió d’investigació sobre l’aplicació de l’article 155 de la 

Constitució Espanyola a Catalunya i els seus efectes.
Segon. La comissió d’investigació té per objecte analitzar els efectes de l’aplica-

ció de l’article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya en el seu sentit més am-
pli, des de les causes que el van motivar, la seva adequació a la legalitat, el caràcter 
de les mesures aplicades, les seves conseqüències, valoració dels danys i possibles 
responsabilitats per la seva aplicació.

Tercer: Els continguts bàsics de la comissió d’investigació són: 
a) Anàlisi sobre les causes i justificació que originen l’aplicació del 155.
b) Anàlisi de la legalitat de la seva adopció i aplicació i de cada una de les me-

sures concretes adoptades.
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c) Anàlisi de la vulneració dels drets fonamentals als ciutadans, entitats i institu-
cions a Catalunya, en aplicació del 155.

d) Anàlisi i quantificació dels danys efectuats per l’aplicació de les mesures.
e) Anàlisi de les possibles responsabilitats, incloses les penals, per l’aplicació del 155.
f) Impacte i repercussió internacional.
Quart. La comissió d’investigació podrà incorporar especialistes en un nombre 

no superior al dels diputats membres de la comissió.

Palau del Parlament, 18 de juny de 2018
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat; Anna Caula i Paretas, portaveu GP 

ERC. Elsa Artadi i Vila, Laura Borràs i Castanyer, Eusebi Campdepadrós i Pucu-
rull, Narcís Clara Lloret, Josep Costa i Rosselló, Francesc de Dalmases i Thió, 
Lluís Font i Espinós, Josep Maria Forné i Febrer, Imma Gallardo Barceló, Gem-
ma Geis i Carreras, Anna Geli i España, Saloua Laouaji Faridi, Montserrat Macià 
Gou, Aurora Madaula i Giménez, Marta Madrenas i Mir, Jordi Munell i Garcia, 
Teresa Pallarès Piqué, Eduard Pujol i Bonell, Xavier Quinquillà Durich, Josep Ri-
era i Font, Antoni Morral i Berenguer, Mònica Sales de la Cruz, Marc Solsona i 
Aixalà, Anna Tarrés i Campà, Francesc Ten i Costa, Joaquim Torra i Pla, Ferran 
Roquer Padrosa, diputats GP JxCat

ESMENES PRESENTADES

Reg. 7641; 7691 / Admissió a tràmit: presidència del parlament, 27.06.2018

SUBGRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 7641)

A la Mesa del Parlament
Carles Riera Albert, representant del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableixen els articles 63.2 
i 167.3 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Proposta 
de resolució de creació d’una comissió d’investigació sobre l’aplicació de l’article 
155 de la Constitució Espanyola a Catalunya i els seus efectes (252-00011/12).

Esmena 1
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació i addició de l’apartat a

a) Anàlisi sobre les causes i justificació que originen del context polític en què es 
va produir l’aplicació del 155, determinat pel Referèndum d’Autodeterminació de l’1 
d’octubre, la Vaga General del 3 d’octubre, la repressió política per part de l’Estat 
Espanyol, el discurs de Felip Vi, i la Proclamació de la República del 27 d’octubre.

Esmena 2
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou apartat g

g) Avaluació del conjunt del marc jurídic i polític de l’Estat Espanyol (Tribunal 
Constitucional, article 135 de la Constitució Espanyola, FLA, i altres elements de 
la Constitució Espanyola i de les polítiques estatals) previs i posteriors a l’aplica-
ció del 155, que limiten la sobirania del Parlament de Catalunya i del Govern de la 
Generalitat.

Palau del Parlament, 25 de juny de 2018
Carles Riera Albert, representant SP CUP-CC
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GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 7691)

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

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen 
els articles 63.2 i 167.3 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes 
a la Proposta de resolució de creació d’una comissió d’investigació sobre l’aplica-
ció de l’article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya i els seus efectes. (tram. 
252-00011/12).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’exposició de motius

Durant el Ple del Parlament de Catalunya celebrat entre el 6 i el 8 de setembre 
de 2017 la majoria parlamentària va impulsar l’aprovació de la Llei 19/2017, de  
6 de setembre, del referèndum d’autodeterminació i de la Llei 20/2017, de transito-
rietat jurídica i fundacional de la república. En la seva tramitació es van produir 
greus vulneracions de drets dels parlamentaris i, amb ells, del conjunt de la ciuta-
dania a la que representen, afectant greument al procés de formació de la voluntat 
de la cambra i provant d’impedir l’emissió de dictàmens del Consell de Garanties 
Estatutàries, malgrat els advertiments d’aquest òrgan estatutari al respecte.

Totes dues lleis, i singularment la segona, suposaven un intent il·legítim de dero-
gar la vigència de la Constitució i l’Estatut a Catalunya, substituint ambdós textos 
per la darrera de les lleis esmentades, que s’atorgava una posició institucional de 
constitució provisional, en una actuació de la majoria parlamentària que no comp-
tava amb cap legitimitat democràtica per actuar com ho va fer, que no va seguir cap 
dels procediments de reforma del marc de convivència establerts per la Constitució o 
l’Estatut, que va prescindir de les majories qualificades necessàries en aquests casos 
i que, provant d’imposar-se, va ignorar els drets de les minories parlamentàries, que 
representaven en canvi una majoria social, el procediment parlamentari i els matei-
xos principis democràtics, que no es limiten al funcionament per la regla de la majo-
ria, sinó que exigeixen respecte als procediments, inclosos els de reforma de la llei, i 
el respecte als drets de les minories.

Després d’una declaració unilateral d’independència formulada i suspesa im-
mediatament per l’aleshores President de la Generalitat el 10 d’octubre de 2017, 
i malgrat l’activació de les previsions constitucionals contingudes en l’article 155 
de la Constitució en forma de requeriments a aquest mateix President, la succes-
sió de fets posteriors va conduir Catalunya de la possible convocatòria anticipada 
d’eleccions pel propi President de la Generalitat de Catalunya, per a l’anunci de 
la qual s’havia convocat als mitjans de comunicació el dia 26 d’octubre de 2017, a 
una convocatòria anticipada d’eleccions al Parlament de Catalunya efectuada pel 
Govern d’Espanya, el 27 d’octubre de 2017, després que en la mateixa data s’ha-
gués produït de nou una declaració unilateral d’independència pel vot de la majo-
ria parlamentària independentista al Parlament de la XI Legislatura.

El 27 d’octubre de 2017, juntament amb la convocatòria d’eleccions anticipades 
al Parlament de Catalunya pel 21 de desembre de 2017, el Govern espanyol va anun-
ciar l’aplicació d’una sèrie de mesures, d’entre les autoritzades pel Senat en aplica-
ció de l’article 155 de la Constitució, que comportaven la intervenció temporal de 
l’autonomia catalana, sense suspendre-la, i entre les que destaquen la destitució del 
President i del Govern de la Generalitat de Catalunya i la limitació temporal de les 
funcions del Parlament de Catalunya.

Les eleccions van tornar a atorgar una majoria parlamentària a les forces polí-
tiques partidàries de la creació d’un Estat català, novament sense poder acreditar 
una majoria social a favor d’aquesta opció.
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Tal com estava previst en la pròpia autorització del Senat per a l’establiment de 
mesures provisionals en aplicació de les previsions de l’article 155 de la Constitució, 
aquestes van deixar de produir efectes en el moment de la presa de possessió dels 
Consellers i Conselleres que conformen l’actual Govern de la Generalitat de Cata-
lunya, el passat dia 2 de juny de 2018.

L’intent de derogació de la Constitució i l’Estatut, que es va produir entre el 6 de  
setembre i el 27 d’octubre de 2017, que suposava la liquidació de les institucions 
catalanes d’autogovern i un intent d’imposar una ruptura de l’ordre constitucional 
a la ciutadania de Catalunya, i el posterior establiment de mesures provisionals au-
toritzades pel Senat en aplicació de les previsions de l’article 155 de la Constitució 
per al restabliment de les institucions d’autogovern de Catalunya, suposen una de 
les crisis constitucionals més greus que ha afrontat la ciutadania de Catalunya i la 
del conjunt d’Espanya.

Es fa necessari, un cop aixecades les mesures provisionals esmentades després 
de set mesos en vigor, que el Parlament de Catalunya endegui un procés d’avaluació 
i anàlisi de l’origen i les causes de la crisi constitucional, dels efectes socials, eco-
nòmics, polítics i institucionals que hagi tingut l’intent de ruptura de l’ordre cons-
titucional i d’imposició d’un determinat projecte polític sobre el conjunt de la seva 
ciutadania que es va produir entre el 6 de setembre i el 27 d’octubre del 2017, així 
com els que hagi tingut l’establiment de les mesures provisionals aplicades de con-
formitat a l’autorització del Senat i en aplicació de les previsions de l’article 155 de 
la Constitució.

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del primer punt

Primer. Crear una comissió d’investigació sobre l’intent de ruptura de l’ordre 
constitucional entre el 6 de setembre i el 27 d’octubre de 2017 i sobre l’aplicació de 
l’article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya, i els efectes de totes dues cir-
cumstàncies.

Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del segon punt

Segon. La comissió d’investigació té per objecte analitzar els efectes de l’intent 
de derogació de la Constitució i l’Estatut que es va produir entre el 6 de setembre i 
el 27 d’octubre a Catalunya, així com els efectes de l’aplicació de l’article 155 de la 
Constitució a Catalunya en el seu sentit més ampli, des de les causes que el van mo-
tivar, la seva adequació a la legalitat, el caràcter de les mesures aplicades, les seves 
conseqüències, valoració dels danys i possibles responsabilitats derivades de totes 
dues circumstàncies.

Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del tercer punt 

Tercer: Els continguts bàsics de la comissió d’investigació són: 
a) Anàlisi comparat de les previsions constitucionals de les constitucions demo-

cràtiques vigents en el supòsit d’intent de ruptura de l’ordre constitucional i, en con-
cret, de clàusules constitucionals similars a l’article 155 de la Constitució.

b) Anàlisi comparat de tipologies i mesures d’intervenció federal o estatal que 
s’han produït en Estats democràtics que comptin amb una organització territorial 
descentralitzada.

c) Anàlisi sobre les causes i justificació que originen l’aplicació del 155.
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d) Anàlisi de la legalitat de la seva adopció i aplicació i de cada una de les me-
sures concretes adoptades.

e) Anàlisi de la possible vulneració dels drets fonamentals de la ciutadania, dels 
parlamentaris, i de l’afectació a entitats i institucions a Catalunya, en l’intent de 
ruptura de l’ordre constitucional que es va produir entre el 6 de setembre i el 27 
d’octubre de 2017, i per l’establiment de les mesures autoritzades pel Senat en apli-
cació de l’article 155 de la Constitució.

f) Anàlisi i quantificació dels danys, si n’hi hagués, causats per l’intent de ruptu-
ra de l’ordre constitucional que es va produir entre el 6 de setembre i el 27 d’octu-
bre de 2017, i per l’establiment de les mesures autoritzades pel Senat en aplicació de 
l’article 155 de la Constitució.

g) Anàlisi de les possibles responsabilitats, incloses les penals, per l’intent de 
ruptura de l’ordre constitucional que es va produir entre el 6 de setembre i el 27 
d’octubre de 2017, i per l’establiment de les mesures autoritzades pel Senat en apli-
cació de l’article 155 de la Constitució.

h) Impacte i repercussió internacional de l’intent de ruptura de l’ordre constitu-
cional que es va produir entre el 6 de setembre i el 27 d’octubre de 2017, i de l’es-
tabliment de les mesures autoritzades pel Senat en aplicació de l’article 155 de la 
Constitució.

Palau del Parlament, 25 de juny de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, GP 

PSC-Units
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Punt 13 | Debat i votació

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’estudi del treball 
autònom
252-00012/12

PRESENTACIÓ: GP CS, GP PSC-UNITS, GP JXCAT, GP ERC, GP CATECP, SP 

PPC, SP CUP-CC

Reg. 8117 / Admissió a tràmit: presidència del parlament, 29.06.2018

A la Mesa del Parlament
Els diputats sotasignats, d’acord amb el que estableixen els articles 47, 63 i 66 

del Reglament del Parlament, proposen la creació d’una comissió específica d’estu-
di del Treball Autònom.

Proposta de creació d’una comissió específica per a l’estudi del Treball 
Autònom

Exposició de motius 
Segons les últimes dades publicades per CTAC-UGT, la Confederació de Treba-

lladors Autònoms de Catalunya, el creixement interanual del treball autònom a Ca-
talunya ha estat molt moderat, contravenint les previsions que auguraven un creixe-
ment molt més pronunciat el 2017. Això es tradueix en el fet que, respecte el mateix 
període de 2016, al desembre de 2017 només s’han incorporat 198 actius més. Per 
tant, la població activa que s’acull al Règim Especial del Treball Autònom ascendeix 
a 552.487 persones.

S’ha de tenir en compte que els treballadors autònoms representen un 21% de la 
població activa a Catalunya i que un 68% de les quals són persones físiques.

Si bé el col·lectiu del treballador autònom és encara majoritàriament masculí 
(2/3 parts d’aquest col·lectiu són homes), les dones són cada cop més presents a les 
cohorts més joves d’edat i als sectors més representatius pel col·lectiu com són el 
sector serveis.

En el cas de Catalunya, els treballadors autònoms no tenen un interlocutor vàlid 
amb l’Administració, ja que el Consell Català del Treball Autònom no s’ha creat a 
dia d’avui, tot i que així ho preveia el Decret 18/2010. Aquest òrgan porta, doncs, 
8 anys a l’espera de la seva constitució, sent el Govern de la Generalitat incapaç de 
posar-lo en marxa. És necessari abordar sense més demores els defectes de disseny 
que va tenir el Decret quant a la representativitat, que han portat a l’actual situació, 
i dur a terme els canvis que siguin necessaris per dotar Catalunya d’un espai de par-
ticipació i diàleg social amb plena operativitat.

La Generalitat de Catalunya ve infradotant darrerament les partides pressupos-
tàries destinades a satisfer les necessitats d’aquest col·lectiu, té pendent de revisar el 
marc normatiu de l’únic programa vigent que té adreçat als treballadors autònoms i 
té pendent d’abordar problemàtiques importants en què aquests treballadors es tro-
ben immersos en el seu dia a dia.

Té pendent inclús el compliment de la moció 60/XI del Parlament de Catalunya, 
sobre el foment de l’emprenedoria i el relleu generacional en les empreses i sobre el 
treball autònom, que es va aprovar en el Ple del Parlament amb data 28 de juliol del 
2016 i que no s’ha arribat a implementar.

Per tant, el pes dels treballadors autònoms en la economia catalana és prou im-
portant com perquè aquest col·lectiu esdevingui una prioritat en la política econò-
mica del Govern de la Generalitat, i es per això que aquesta comissió d’estudi haurà 
d’avaluar i recomanar mesures que tinguin la finalitat de millorar les seves condi-
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cions laborals, facilitant així i facilitar el posterior impuls polític de la seva imple-
mentació.

Tipus de Comissió
Comissió d’estudi.

Composició
La comissió ha d’ésser integrada per dos representants de tots els grups parla-

mentaris, d’acord amb el que estableix l’article 48 del Reglament del Parlament.

Objecte
Estudiar mesures i polítiques que es poden impulsar, proposant els canvis legis-

latius necessaris per abordar i millorar els problemes que puguin tenir els autònoms 
a Catalunya, afavorint al màxim el seu desenvolupament i la seva tasca. Donar veu 
al sector.

La comissió haurà d’estudiar, com a mínim, els següents temes: 
– Constitució del Consell Català del Treball Autònom, segons el Decret 18/2010.
– El marc normatiu del programa Consolidat, amb altres vertebracions, orientat 

a garantir la supervivència dels projectes per compte propi a Catalunya.
– Estudi d’una possible dotació d’ajuts directes justificables a aquelles persones 

autònomes amb risc d’exclusió social.
– Desenvolupament d’ajudes a la contractació estable per aquelles persones més 

desfavorides i majors de 45 anys.
– Assegurar la gestió adequada del fons de reserva per la orientació i inserció 

professional dels treballadors autònoms beneficiaris de la prestació per cessament 
d’activitat.

– Revisió de tots els sectors d’activitat econòmica per l’estudi i impuls de millo-
res a les problemàtiques col·lectives.

– Implementació de programes d’ajudes en el pagament de les quotes per part 
dels autònoms que s’acullin o s’hagin acollit als incentius i mesures estatals del tre-
ball autònom.

– L’establiment de programes en llengües estrangeres i en especial, l’anglès.
– La posada en marxa de programes de relleu generacional.
– La posada en marxa de programes de substitucions dels treballadors autònoms 

que es trobin de baixa per incapacitat temporal, permisos de maternitat/paternitat i 
baixes per accident laboral.

– L’adopció de mesures i l’aplicació de les actualment disponibles per evitar la 
utilització fraudulenta del RETA a relacions de vinculació laboral.

– La situació d’accés al crèdit mitjançant l’ICF dels treballadors autònoms i les 
possibles mesures facilitadores.

– La situació d’accés a centres tecnològics per desenvolupar o aprofitar projectes 
I+D+i.

Normes específiques de funcionament
Les que corresponen al règim general del Reglament del Parlament.

Incorporació d’especialistes o tècnics
La comissió pot sol·licitar la compareixença d’experts, d’acord amb el que esta-

bleix l’article 58 del Reglament del Parlament.

Termini per a l’assoliment dels objectius
La comissió d’estudi del treball autònom tindrà vigència indefinida.

Informe i conclusions final i informes periòdics 
Quan s’exhaureixi el termini fixat, s’ha d’elaborar un informe final i unes conclu-

sions, que pot derivar, si escau, en la presentació, per acord de la comissió, de qual-
sevol dels tipus d’iniciativa parlamentària que estableix el Reglament del Parlament.
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Sens perjudici de l’anterior i durant la vigència de la comissió, s’haurà d’elaborar 
un informe periòdic sobre els treballs de la comissió a la finalització de cadascun 
dels períodes de sessions parlamentaris.

Palau del Parlament, 25 de juny de 2018
Carlos Carrizosa Torres, GP Cs; Eva Granados Galiano, GP PSC-Units; Albert 

Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC; Elisenda Alamany Gu-
tiérrez, GP CatECP; portaveus. Xavier García Albiol, SP PPC; Carles Riera Albert, 
SP CUP-CC; representants
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Punt 14 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el model sanitari
302-00001/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 7422 / Admissió a tràmit: Mesa del parlament, 26.06.2018

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 161 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern so-
bre el model sanitari (tram. 300-00005/12).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Fer un Pla de Xoc urgent per a les substitucions de l’estiu que eviti un aug-

ment general de les llistes d’espera i el col·lapse dels centres de salut de les zones 
turístiques.

2. Pagar les Direccions per Objectius (DPO) al 100% als treballadors sanitaris.
3. Donar més transparència a la llista d’espera del sistema de salut de Catalunya, 

ampliant les dades sanitàries consultables amb dades d’edat, gènere i origen que es-
peren per a cada prova i consulta, tenint especial cura de publicar la informació ter-
ritorialitzada, i realitzar una auditoria urgent i exhaustiva per conèixer la magnitud 
real del problema, tot donant compliment a la Moció 142/XI.

Palau del Parlament, 22 de juny de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jorge Soler González, diputat, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 8332; 8443; 8450 / Admissió a tràmit: Mesa del parlament, 03.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 8332)

A la Mesa del Parlament
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu, Marta Ribas Frías, diputada del Grup 

Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 
161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció sub-
següent a la interpel·lació al Govern sobre el model sanitari (tram. 302-00001/12).

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou punt 4

4. Elaborar una nova disposició reglamentària d’accessibilitat al sistema de sa-
lut que derogui l’Ordre SLT 102/2015, de 21 d’abril, i que estableixi terminis màxims 
d’accés garantit per a les prestacions sanitàries que són a càrrec del Servei Català 
de la Salut.

De manera immediata, mentre no sigui modificada l’Ordre SLT 102/2015, de 21 
d’abril, per la qual s’estableixen els terminis de referències per a l’accessibilitat a 
les prestacions sanitàries que són a càrrec del Servei Català de la Salut, garantir el 
compliment dels temps de referència a tot el territori.
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Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou punt 5

5. El Parlament constata de nou el seu compromís amb la garantia del dret a 
l’accés universal a la salut i insta el Govern de la Generalitat a traslladar al nou 
govern de l’Estat el suport i la urgència per a que faci realitat la voluntat expressa-
da de derogar el Reial Decret Llei 16/2012. En aquest sentit, el Parlament lamenta 
que la consellera de Salut declinés assistir al darrer Consell Interterritorial de Salut, 
centrat precisament en aquest tema.

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu; Marta Ribas Frías, diputada, GP CatECP

SUBGRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 8443)

A la Mesa del Parlament
Carles Riera Albert, representant, Vidal Aragonés Chicharro, diputat del Sub-

grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord 
amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les se-
güents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el model 
sanitari (tram. 302-00001/12).

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

1. Fer un Pla de Xoc urgent per a les substitucions de l’estiu que eviti un aug-
ment general de les llistes d’espera i el col·lapse dels centres de salut de les zones 
turístiques.

Esmena 2
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició al punt 3 

3. Donar més transparència a la llista d’espera del sistema de salut de Catalunya, 
ampliant les dades sanitàries consultables amb dades d’edat, gènere i origen que es-
peren per a cada prova i consulta, tenint especial cura de publicar la informació ter-
ritorialitzada, i realitzar una auditoria urgent i exhaustiva per conèixer la magnitud 
real del problema, tot donant compliment a la Moció 142/XI.

Eliminar les tres llistes d’espera dels centres que s’inclouen en el SISCAT i que 
per tant reben finançament públic. En el procés de reducció a la mínima expressió 
del temps per rebre l’assistència sanitària existirà una mateixa i única llista d’espe-
ra amb independència de la forma d’accés (CATSALUT, Mútues o d’altres formes 
privades).

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2018
Carles Riera Albert, representant; Vidal Aragonés Chicharro, diputat, SP CUP-CC

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8450)

A la Mesa del Parlament
Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalu-

nya, Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb 
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el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el model sanitari 
(tram. 302-00001/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

1. Desplegar el dispositiu d’estiu del sistema sanitari de Catalunya per tal de re-
forçar la dotació de professionals de l’atenció primària i hospitalària, així com els 
dispositius del SEM, especialment a les zones costaneres.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

2. Instar a l’Institut Català de Salut i a les entitats públiques adscrites a CatSalut,  
que abordin en el marc de la negociació col·lectiva, la revisió dels criteris de les 
direccions per objectius, per assegurar-ne la vinculació a la pràctica professional.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

3. Continuar publicant/fent transparent mensualment la informació de les llista 
d’espera del sistema sanitari públic català que permeti conèixer la informació desa-
gregada per centre, tipus d’intervenció, prova o especialitat, i sexe.

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2018
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat. Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC
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Punt 15 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la conciliació 
dels diferents vessants de la vida de les famílies amb infants d’entre 
zero i tres anys
302-00002/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 7423 / Admissió a tràmit: Mesa del parlament, 26.06.2018

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

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern so-
bre la conciliació dels diferents vessants de la vida de les famílies amb infants d’en-
tre zero i tres anys (tram. 300-00006/12).

Moció
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Instar a la Generalitat de Catalunya a destinar una dotació pressupostària per 

a l’Educació Infantil de 0 a 3 anys per tal que sigui universal i gratuïta.
2. Impulsar l’augment del nombre de places en Educació Infantil de 0 a 3 anys, 

facilitant i garantint així la conciliació de la vida laboral i familiar.
3. Establir un pla per augmentar substancialment la proporció de nens amb fa-

mílies menys afavorides socioeconòmicament que tenen accés a l’educació abans 
dels 3 anys.

4. Garantir les parelles educatives a totes les aules de 0 a 3 anys.
5. Augmentar el nombre d’auxiliars i vetlladores a les escoles bressols.
6. Oferir classes d’anglès gratuïtes amb professors nadius a les escoles catalanes 

durant el mes de juliol.
7. Generalitzar l’ampliació d’horari d’obertura i tancament de les escoles bressol 

i les escoles d’educació primària, i cobrir aquestes hores extres amb activitats lúdi-
ques, culturals o esportives amb monitors.

8. Facilitar que allà on hi hagi concentració d’empreses se signin convenis entre 
aquestes i les administracions titulars de les escoles bressol properes, o per tal que 
es creïn noves escoles bressol o se n’ampliïn les ja existents allà on no n’hi hagi o 
tinguin una oferta de places insuficient.

Palau del Parlament, 22 de juny de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Sonia Sierra Infante, diputada, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 8133; 8442; 8449 / Admissió a tràmit: Mesa del parlament, 03.07.2018

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 8133)

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

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 
161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció sub-
següent a la interpel·lació al Govern sobre la conciliació dels diferents vessants de 
la vida de les famílies amb infants d’entre zero i tres anys (tram. 302-00002/12).
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Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 1

1. Instar a la Generalitat de Catalunya a recuperar la seva coresponsabilitat en 
el finançament del servei públic de les llars d’infants municipals, abans de l’inici del 
curs 2019-2020, i garantir-ne la sostenibilitat.

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’una nova lletra a al punt 1

1. a) Donar compliment a la disposició addicional 49 de la Llei 4/2017, del 28 
de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, que estableix 
que el Govern ha de recuperar la seva coresponsabilitat en el finançament del ser-
vei públic de les escoles bressol municipals i garantir un finançament de les escoles 
bressol que cobreixi, com a mínim, un mòdul econòmic de 1.600 euros per plaça i 
any, i s’ha de comprometre a augmentar-lo progressivament fins als 1.800 euros per 
plaça i any, acordats amb els ajuntaments.

Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’una nova lletra b al punt 1

1. b) Restituir les partides destinades al foment i al funcionament de les llars 
d’infants municipals no retornades als ajuntaments des de 2012, que no hagin estat 
substituïdes per les subvencions de les diputacions provincials, i actuar amb lleialtat 
institucional i transparència.

Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 2

2. Impulsar, d’acord amb el mapa d’oferta existent i de les necessitats d’escolarit-
zació i la demografia, un increment de places públiques d’educació infantil de zero 
a tres anys.

Esmena 5
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 5

5. Preveure els recursos necessaris per a impulsar i garantir un model de llar 
d’infants inclusiva, basat en el principi d’inclusió i d’igualtat d’oportunitats, assegu-
rant la dotació adequada per personal especialitzat de suport suficient per a satisfer 
les necessitats educatives especials dels alumnes i en concret, per a augmentar el 
nombre d’auxiliars i vetlladors. També ha de garantir els recursos necessaris per a 
obrir aules en llars d’infants ordinàries d’atenció especialitzada d’aquests infants i 
abaixar les ràtios en aquestes unitats de suport.

Palau del Parlament, 27 de juny de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, diputada, GP PSC-Units

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 8442)

A la Mesa del Parlament
Xavier García Albiol, representant, Andrea Levy Soler, diputada del Subgrup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
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subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la conciliació dels diferents vessants 
de la vida de les famílies amb infants d’entre zero i tres anys (tram. 302-00002/12).

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Instar la Generalitat de Catalunya a destinar una dotació pressupostària per a 

l’Educació Infantil de 0 a 3 anys per tal que sigui universal i gratuïta.
1 bis. Tornar a introduir, als pressupostos del 2019, la partida pressupostària 

destinada a finançar el funcionament de les llars d’infants municipals, perduda 
l’exercici 2015.

[...]

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2018
Xavier García Albiol, representant; Andrea Levy Soler, diputada, SP PPC

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8449)

A la Mesa del Parlament
Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la conciliació dels 
diferents vessants de la vida de les famílies amb infants d’entre zero i tres anys 
(tram. 302-00002/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

1. Treballar per un sistema educatiu en que l’etapa corresponent a l’educació in-
fantil de primer cicle sigui universal i es garanteixi el dret de tothom a accedir-hi en 
condicions d’igualtat.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació de refosa dels punts 2 i 3 en un únic punt

Impulsar, d’acord amb el mapa d’oferta existent i de les necessitats d’escolarit-
zació i la demografia, un increment de places públiques d’educació infantil de zero 
a tres anys, i augmentar també la proporció d’infants de famílies desfavorides soci-
oeconòmicament que tenen accés a l’escolarització abans dels tres anys (tal i com 
estableix el punt e moció de la moció 112/XI). I també garantir la incorporació de 
mesures que permetin, en l’etapa corresponent al primer cicle d’educació infantil, 
conciliar la vida laboral de les famílies amb la responsabilitat en la criança dels in-
fants. I prioritzar la gratuïtat d’aquests ensenyament per a les famílies socialment 
més vulnerables i millorar les seves oportunitats laborals i formatives.
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Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació de refosa dels punts 4 i 5 en un únic punt

Estudiar i revisar el nombre màxim d’infants per grup, i el nombres i qualificació 
dels/les professionals establerts en el Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es re-
gulen el primer cicle de l’educació infantil i els requisits de centres.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació de refosa dels punts 6 i 7 en un únic punt

Facilitar que els centres, en el marc de la seva autonomia, puguin oferir activitats 
culturals, lúdiques o esportives i que puguin ajustar la seva organització horària.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

8. Facilitar acords per l’escolarització de 0 a 3 anys allà on hi hagi concentració 
d’empreses sempre i quan aquests siguin garants de l’equitat i la igualtat d’oportu-
nitats.

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2018
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat. Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC
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Punt 16 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el consens 
polític i social al voltant dels grans temes de país
302-00003/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 7424 / Admissió a tràmit: Mesa del parlament, 26.06.2018

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, 
presenta la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre el consens 
polític i social al voltant dels grans temes de país (tram. 300-00001/12).

Moció
El Parlament insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Convocar per part de la Presidència de la Generalitat a totes les presidències 

de Grups i Subgrups Parlamentaris, amb l’objectiu de constituir la Taula Perma-
nent de Diàleg. Aquest òrgan, que es constituirà dins els propers quinze dies i que 
es reunirà mensualment, serà concebut com un espai estable d’interlocució entre 
la Presidència del Govern i la dels Grups i Subgrups Parlamentaris i tindrà com a 
principal objectiu el facilitar acords en els grans temes de país. Per aquesta raó, els 
seus treballs abastaran tant les propostes de millora de l’autogovern, com l’anàlisi 
d’aquelles qüestions que siguin objecte de debat en les converses entre el Govern de 
la Generalitat i el Govern d’Espanya.

2. En paral·lel a la Taula Permanent de Diàleg, el Govern convocarà els grups i 
subgrups parlamentaris per tal d’implementar aquells acords que, tot i haver estat 
objecte de consens en la seva formulació inicial, a dia d’avui encara no han estat 
impulsats, entre els quals destaquen: la millora de les condicions en serveis i presta-
cions de la infància vulnerable, el desplegament de la llei 10/2015, del 19 de juny, de 
formació i qualificació professionals, l’enfortiment de la Inspecció de Treball i del 
SOC, l’acord sobre universitats i recerca, les mesures contra la violència masclista i 
el Pacte per a la Indústria.

3. Conscients de l’esquinçament produït durant la tardor del 2017 i de la conse-
qüent polarització de la societat catalana, el Parlament insta el Govern a treballar 
per la reconciliació civil tot garantint que les institucions representen al conjunt de 
la ciutadania.

Així mateix el Govern promourà que es refacin aquells consensos que garantei-
xin que els mitjans públics de comunicació representin la pluralitat de la societat 
catalana; el caràcter educador i crític del sistema públic d’educació; així com la in-
clusivitat de les polítiques cultural i lingüística.

El Parlament insta també el Govern a vetllar per un ús responsable de l’espai pú-
blic, entès aquest com un espai de tothom i en el que cal garantir la lliure expressió, 
tot evitant-ne un ús monopolístic.

Palau del Parlament, 22 de juny de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 8328; 8448; 8452 / Admissió a tràmit: Mesa del parlament, 03.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 8328)

A la Mesa del Parlament
Xavier Domènech Sampere, president del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Par-
lament, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre el consens polític i social al voltant dels grans temes de país (tram. 
302-00003/12).

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió i addició a l’apartat 1

1. Convocar per part de la Presidència de la Generalitat a totes les presidències 
de Grups i Subgrups Parlamentaris, amb l’objectiu de constituir la Taula Perma-
nent de Diàleg. Aquest òrgan, que es constituirà dins els propers quinze dies i que 
es reunirà mensualment, serà concebut com un espai estable d’interlocució entre 
la Presidència del Govern i la dels Grups i Subgrups Parlamentaris i tindrà com a 
principal objectiu el facilitar acords en els grans temes de país. Per aquesta raó, els 
seus treballs abastaran tant les propostes de millora de l’autogovern i de l’avenç en 
el reconeixement nacional de Catalunya, com les vies per desbloquejar la situació 
de judicialització actual i, com l’anàlisi d’aquelles qüestions que siguin objecte de 
debat en les converses entre el Govern de la Generalitat i el Govern d’Espanya.

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2018
Xavier Domènech Sampere, president GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8448)

A la Mesa del Parlament
Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el consens polític i 
social al voltant dels grans temes de país (tram. 302-00003/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà
De modificació del punt 1

1. Obrir una etapa de diàleg amb el Govern d’Espanya per tal d’arribar a pactes 
i acords que donin sortida a les necessitats polítiques, econòmiques i socials de la 
població de Catalunya.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà
De modificació del punt 2

2. Generar espais de diàleg fluids amb tots els grups i subgrups parlamentaris 
amb l’objectiu de crear un dinàmica positiva d’entesa i col·laboració per fer front als 
reptes socials i econòmics que té plantejats Catalunya i per tal d’arribar a consen-
sos que donin resposta a la voluntat majoritària de la ciutadania de Catalunya, en 
especial en l’àmbit de l’exercici del dret a l’autodeterminació.
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Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà
De supressió del punt 3

3. Conscients de l’esquinçament produït durant la tardor del 2017 i de la conse-
qüent polarització de la societat catalana, el Parlament insta el Govern a treballar 
per la reconciliació civil tot garantint que les institucions representen al conjunt de 
la ciutadania.

Així mateix el Govern promourà que es refacin aquells consensos que garantei-
xin que els mitjans públics de comunicació representin la pluralitat de la societat 
catalana; el caràcter educador i crític del sistema públic d’educació; així com la in-
clusivitat de les polítiques cultural i lingüística.

El Parlament insta també el Govern a vetllar per un ús responsable de l’espai pú-
blic, entès aquest com un espai de tothom i en el que cal garantir la lliure expressió, 
tot evitant-ne un ús monopolístic.

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2018
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat. Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 8452)

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

amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenta les se-
güents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el consens 
polític i social al voltant dels grans temes de país (tram. 302-00003/12).

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

1. Acceptar que a Catalunya s’ha fracturat la societat i que cal treballar per a la 
reconciliació de tots els catalans.

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP Cs
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Punt 17 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
d’habitatge
302-00004/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 7425 i 8075 / Admissió a tràmit: Mesa del parlament, 26.06.2018 i presidència 

del parlament, 29.06.2018

A la Mesa del Parlament
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu, Susanna Segovia Sánchez, diputada del 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la 
Interpel·lació al Govern sobre les polítiques d’habitatge (tram. 300-00002/12).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Promoure un nou Pacte Nacional pel Dret a l’Habitatge que convoqui als ac-

tors socials i polítics a treballar conjuntament per un escenari de modificació estruc-
tural de les polítiques públiques d’habitatge de la Generalitat per tal de fer front a 
l’emergència d’habitatge que viu Catalunya.

2. Presentar l’informe d’avaluació i assoliment d’objectius del Pla pel Dret a l’Ha-
bitatge 2013-2016, així com del període 2016-2017, on constin el nivell d’execució 
pressupostària, les mesures implementades, els resultats obtinguts i l’impacte que ha 
tingut en la situació d’emergència d’habitatge que viu Catalunya.

3. Actualitzar i aprovar en el termini de tres mesos el Pla Territorial Sectorial 
d’Habitatge (PTSH) com a eina de planificació territorial de les polítiques d’habi-
tatge públic.

4. Elaborar un nou Pla pel Dret a l’Habitatge 2018-2021 que fixi les prioritats so-
cials i territorials en matèria d’habitatge públic de lloguer social que garanteixi pro-
tecció i alternatives d’habitatge a les famílies que necessiten un habitatge social, per 
avançar en l’objectiu legal que el 15% del parc d’habitatges sigui destinat de forma 
permanent a habitatge social, en compliment de l’objectiu de «solidaritat urbana» 
que fixa l’article 73 de la Llei 18/2008 del Dret a l’Habitatge.

5. Dotar pressupostàriament la creació del Fons de Solidaritat Urbana previst a 
l’article 76 de la llei 18/2007 del dret a l’habitatge que permeti finançar la provisió 
d’habitatge social i la resta de modalitats residencials destinades a assolir l’objectiu 
de solidaritat urbana. En aquest sentit, en tant no s’aprovi un nou pressupost per a la 
Generalitat, el Govern presentarà les propostes de modificació de crèdit necessàries 
per dotar econòmicament aquest fons.

6. Implementar recursos i programes per tal de garantir la màxima disponibilitat 
immediata d’habitatge per situacions d’emergència social: 

6.1. Ampliar el pressupost per exercir directament dret de tempteig i retracte per 
augmentar de manera immediata la disponibilitat de pisos de lloguer per emergèn-
cia social.

6.2. Implementar programes de construcció d’allotjaments provisionals de pro-
ximitat per tal de garantir la disponibilitat de 500 habitatges d’aquestes característi-
ques en el termini d’un any a les zones de més alta demanda acreditada d’habitatge 
social, per tal poder donar resposta a curt termini a l’emergència.

6.3. Assumir la responsabilitat completa de la Generalitat en les meses d’emer-
gència social i aportar els recursos i habitatges corresponents per tal de donar sor-
tida a les llistes d’espera que porten a les persones a situacions d’alta vulnerabilitat.
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6.4. Destinar tots els habitatges rebuts com a herències intestades a habitatges 
destinats a l’emergència social en els municipis d’alta demanda acreditada.

7. Implementar mecanismes sancionadors i multes coercitives per les entitats 
financeres i grans tenidors que no compleixin la Llei d’Habitatge 2007 i les parts 
vigents i no suspeses pel Tribunal Constitucional de la Llei 24/2015 i 04/2016 i no 
posin a disposició de lloguer social els habitatges buits de més de dos anys.

8. Simplificar els tràmits i facilitar recursos tècnics i econòmics per la tramita-
ció i aprovació de les modificacions puntuals de planejament urbanístic que promo-
guin els Ajuntaments per fer possible l’obtenció d’habitatge de protecció pública al 
sòl urbà consolidat, donant compliment als objectius definits en les legislacions de 
sòl, d’urbanisme i d’habitatge, vinculats als principis de desenvolupament territorial 
i urbà sostenibles entorn a la cohesió social necessària en els nuclis urbans i al dret 
a l’habitatge digne, tal i com preveuen els articles 3.3a del RDL 7/2015; el 3.2 i 57.6 
del dl 1/2010 i l’art. 3 de la Llei Del Dret a l’Habitatge.

9. Instar el Govern de la Generalitat per a que demani al Govern de l’Estat: 
9.1. La modificació de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’Arrendaments Ur-

bans per incloure-hi com a mínim les següents mesures: 
a) Incrementar el límit legal per a prorrogar la duració dels contractes de tres a 

cinc anys. En el cas que els propietaris siguin persones jurídiques, s’establiria una 
pròrroga forçosa per la propietat i opcional per l’arrendatari/a de cinc anys més, 
sempre que el llogater hagi complert amb el pagament del lloguer.

b) Limitar els pactes de revisió dels preus d’arrendament fins a l’import equiva-
lent a les variacions dels índex dels preus al consum.

c) Revisar la fiscalitat i les condicions fiscals de les SOCIMIS amb l’objectiu de 
vincular-les a la promoció d’habitatges de lloguer assequible, preservant així la fun-
ció social de l’habitatge.

9.2. Adoptar amb caràcter urgent les modificacions legislatives, reglamentàries i 
pressupostàries per tal de: 

a) Dotar a les Comunitats Autònomes i els Ajuntaments de majors competències 
per a que disposin de més instruments per a desplegar polítiques de garantia d’accés 
i estabilitat del mercat de lloguer.

b) Revisar les mesures i incrementar recursos previstos al Plan Estatal de Vi-
venda 2018-2012 fins arribar als 400 milions d’euros, garantint que el Govern de la 
Generalitat farà l’aportació del 30% establert com a cofinançament català per tal de 
poder accedir a la quantia màxima que s’assoleixi per Catalunya en el marc de l’es-
mentat pla, i la resta de mesures instades per les administracions locals, en el termi-
ni d’audiència del referit Pla.

Palau del Parlament, 25 de juny de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu; Susanna Segovia Sánchez, diputada, GP 

CatECP

ESMENES PRESENTADES

Reg. 8132; 8447; 8451 / Admissió a tràmit: Mesa del parlament, 03.07.2018

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 8132)

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

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques d’habitatge (tram. 302-
00004/12).
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Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició al punt 1

1. Presentar un informe d’avaluació dels objectius aconseguits pel Pacte Nacio-
nal pel Dret a l’Habitatge vigent, i en base a les conclusions extretes d’aquests resul-
tats promoure un nou Pacte Nacional pel Dret a l’Habitatge que convoqui als actors 
socials i polítics a treballar conjuntament per un escenari de modificació estructural 
de les polítiques públiques d’habitatge de la Generalitat per tal de fer front a l’emer-
gència d’habitatge que viu Catalunya i als reptes que en matèria d’habitatge s’hau-
ran d’afrontar en els propers anys.

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició al punt 3

3. Actualitzar i aprovar en el termini de tres mesos el Pla Territorial Sectorial 
d’Habitatge (PTSH) com a eina de planificació territorial de les polítiques d’habi-
tatge públic amb la finalitat de la seva aplicació, dotant-lo de memòria econòmica.

Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició al punt 7

7. Impulsar convenis de cooperació amb els municipis catalans, en els que es 
delegui, amb l’assignació de recursos necessària, les tasques d’inspecció i control 
de l’impost de pisos buits, així com la capacitat sancionadora que emana de la llei 
de l’Habitatge de 2007 i que està en risc de veure’s retallada per la LARSAL. A la 
vegada, implementar mecanismes sancionadors i multes coercitives per les entitats 
financeres i grans tenidors que no compleixin la Llei d’Habitatge 2007 i les parts 
vigents i no suspeses pel Tribunal Constitucional de la Llei 24/2015 i 04/2016 i no 
posin a disposició de lloguer social els habitatges buits de més de dos anys.

Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió de part del punt 9.1.a

9.1. a) Incrementar el límit legal per a prorrogar la duració dels contractes de 
tres a cinc anys. En el cas que els propietaris siguin persones jurídiques, s’establiria 
una pròrroga forçosa per la propietat i opcional per l’arrendatari/a de cinc anys més, 
sempre que el llogater hagi complert amb el pagament del lloguer.

Esmena 5
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 9.1.c

9.1. c) Revisar la fiscalitat i les condicions fiscals de les SOCIMIS per tal que les 
avantatges fiscals que tenen només se’ls apliquin en tota la seva extensió si lloguen 
als preus màxims de referència.

Esmena 6
GP Socialistes i Units per Avançar

De modificació del punt 9.2.a
9.2. a) Trobar mecanismes de coordinació entre les diferents administracions 

que tenen competència en habitatge per tal que totes elles puguin desplegar les seves 
competències amb plenitud i amb els recursos necessaris.

Palau del Parlament, 28 de juny de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada, GP PSC-

Units
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8447)

A la Mesa del Parlament
Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques d’ha-
bitatge (tram. 302-00004/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà
De modificació i addició al punt 1

1. Promoure, una vegada aprovat definitivament el Pla Territorial Sectorial 
d’Habitatge com a full de ruta de la política d’habitatge per als propers 15 anys, un 
nou Pacte Nacional pel Dret a l’Habitatge que convoqui als actors socials i polítics 
a treballar conjuntament per un escenari de millora de les polítiques públiques d’ha-
bitatge de la Generalitat de Catalunya i la resta d’administracions públiques per tal 
de millorar l’accés de la ciutadania a l’habitatge, augmentar el parc públic i privat 
de lloguer social i assequible, reduir els casos d’exclusió residencial, i potenciar el 
lloguer com a opció d’accés a l’habitatge.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà
D’addició al punt 2

2. Presentar, en el marc del procés de treball per a la definició del nou Pacte 
Nacional per a l’Habitatge, l’informe d’avaluació i assoliment dels objectius del Pla 
pel Dret a l’Habitatge 2013-2016, així com del període 2016-2017, on constin el ni-
vell d’execució pressupostària, les mesures implementades, els resultats obtinguts i 
l’impacte que ha tingut en la situació d’emergència d’habitatge que viu Catalunya.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà
De modificació i addició al punt 3

3. Aprovar inicialment el Pla Territorial Sectorial d’Habitatge, en el termini de 
tres mesos i una vegada finalitzat el procés d’exposició pública i informació als 
agents institucionals i socials, com a eina de planificació estratègica de les políti-
ques públiques d’habitatge que caldrà per a donar resposta a les necessitats que en 
aquest àmbit hi haurà en els propers 15 anys.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà
De modificació del punt 4

4. Desplegar les mesures previstes al Pla Territorial Sectorial d’Habitatge i al 
Pla de Govern per tal de desenvolupar les prioritats socials i territorials en matèria 
d’habitatge públic de lloguer social que garanteixin protecció i alternatives d’habi-
tatge a famílies que necessiten habitatge social, desplegades a través de mesures i 
programes d’actuació del Govern i de les disposicions previstes als articles vigents 
de la Llei 4/2016 o de les normes de nova creació, així com al propi PTSH, que pre-
veu el mesures per a assolir l’objectiu de «solidaritat urbana» que fixa l’article 73 de 
la Llei 18/2007 del Dret a l’habitatge.
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Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà
De modificació del punt 5

5. Dotar pressupostàriament la creació del Fons de Solidaritat Urbana derivada 
de l’aplicació formal del Pla Territorial Sectorial d’Habitatge, una vegada aquest 
sigui aprovat definitivament, i en el marc del Pacte Nacional, que permeti finançar 
la provisió d’habitatge social i la resta de modalitats residencials destinades a asso-
lir l’objectiu de solidaritat urbana. En aquest sentit mentre no s’aprovin els pressu-
postos per a l’exercici posterior a l’entrada en vigor del PTSH, el Govern desplega-
rà mesures concretes per a incrementar el parc públic d’habitatge social i el privat 
assequible, com ara a través del tanteig i retracte o d’ajuts com els acords marca 
subscrits entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català de Finances 
per al suport a l’adquisició per tanteig i retracte per part d’ajuntaments i entitats  
i per al suport a la promoció d’habitatge de lloguer social per part d’administra-
cions, entitats, i promotors.

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà
De modificació i addició de l’apartat 6

6. Implementar recursos i programes per tal de garantir la màxima disponibilitat 
immediata d’habitatge per a situacions d’emergència social: 

6.1 Continuar ampliant el pressupost per a exercir el dret de tanteig i retracte per 
augmentar de manera immediata la disponibilitat de pisos per a emergència social, 
i instar els ajuntaments i entitats a acollir-se a la línia d’ajut impulsada per l’AHC 
i l’ICF per al finançament de l’exercici del dret de tanteig i retracte, que pretén 
intensificar l’aposta dels ajuntaments i entitats per aquesta via d’ampliació ràpi-
da, eficaç i permanent del parc públic de lloguer social per a atendre situacions 
d’emergència, que en el cas de la Generalitat ha permès incorporar més de 1.100 
habitatges en poc més de 2 anys des de l’entrada en vigor del Decret-llei 1/2015.

6.2 Vetllar pel correcte desenvolupament dels programes de construcció d’allot-
jaments provisionals de proximitat que els ajuntaments puguin impulsar per tal de 
garantir la disponibilitat d’habitatges d’aquestes característiques a les zones de més 
demanda acreditada d’habitatge social, per tal de poder donar resposta a curt termi-
ni a l’emergència.

6.3 Millorar els mecanismes de funcionament de la Mesa d’Emergències de Ca-
talunya i continuar la col·laboració institucional, tècnica i en matèria de recursos 
residencials amb els ajuntaments amb mesa pròpia, garantint els recursos i habitat-
ges corresponents per tal de donar sortida a les llistes d’espera que porten a les per-
sones a situacions d’alta vulnerabilitat.

6.4 Destinar preferentment totes les finques urbanes rebudes com a herències in-
testades a polítiques d’habitatge en els municipis d’alta demanda acreditada, d’acord 
amb els requisits jurídics i econòmics derivats de la legislació civil, urbanística i sec-
torial d’habitatge, el III Pla de Suport al Tercer Sector Social, i el protocol de col·la-
boració de la Generalitat de Catalunya amb la Taula del Tercer Sector signat el 22 
de setembre de 2016.

Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà
De modificació del punt 7

7. Continuar amb l’aplicació de l’impost sobre els habitatges buits de les entitats 
financeres i grans tenidors que no compleixin la seva funció, seguint allò previst a 
la llei reguladora de l’impost, i atenent als principis generals de la normativa marc 
catalana en matèria d’habitatge, així com iniciar, una vegada aixecada la suspen-
sió pel TC, l’aplicació de l’expropiació temporal d’habitatges buits prevista a la Llei 
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4/2016, tant per part de la Generalitat com per part dels ajuntaments, els quals po-
den exercir-la, així com poden també exercir les competències sancionadores que 
els atorga el marc jurídic vigent.

Esmena 8
GP de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà
De modificació i addició del punt 9

9. Instar el Govern de la Generalitat per a que demani al Govern de l’Estat: 
9.1. La modificació de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’Arrendaments Ur-

bans per incloure-hi com a mínim les següents mesures: 
a. Incrementar el límit legal per a prorrogar la duració mínima dels contractes 

ordinaris de tres a cinc anys, establint diferents tipus contracte en funció de la seva 
durada, contemplant també tipologies com els de llarga durada, de 20 anys, o els de 
temporada adaptats a casos de mobilitat laboral o formativa, de 12 mesos, i definint 
també altres qüestions relatives a la renda, en la línia les conclusions consensuades 
pel grup de treball sobre les bases d’un nou marc regulador de l’arrendament urbà 
a Catalunya.

b. Limitar els pactes de revisió dels preus de l’arrendament fins a l’import equi-
valent a les variacions de l’índex de preus al consum.

c. Revisar la fiscalitat i les condicions fiscals de les SOCIMIS amb l’objectiu de 
vincular-les a la promoció d’habitatges de lloguer assequible, preservant la funció 
social de l’habitatge.

9.2. Adoptar amb caràcter urgent les modificacions legislatives, reglamentàries i 
pressupostàries per tal de: 

a. Dotar les comunitats autònomes i els ajuntaments de majors competències per 
a que disposin de més instruments per a desplegar polítiques de garantia d’accés i 
estabilitat del mercat de lloguer.

b. Revisar les mesures i incrementar els recursos previstos al Plan Estatal de Vi-
vienda 2018-2021 fins a arribar als 400 M€, per al conjunt del període, garantint 
que el Govern de la Generalitat farà l’aportació del 30% establert com a cofinança-
ment català per tal de poder accedir a la quantia màxima que s’assoleixi per Cata-
lunya en el marc de l’esmentat pla, i la resta de mesures instades per les administra-
cions locals, en el termini d’audiència del referit Pla.

9.3 Que en el cas que el Govern de l’Estat no consideri necessari o oportú mo-
dificar la legislació vigent en matèria d’arrendaments urbans, reconegui al Govern 
de la Generalitat el dret a legislar, en exercici de les seves plenes competències en 
matèria d’habitatge, i a elevar a consideració del Parlament de Catalunya una pro-
posta de nova Llei d’Arrendaments Urbans per a Catalunya que contempli mesures 
d’estímul del lloguer.

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2018
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat. Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 8451)

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

amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenta les se-
güents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les políti-
ques d’habitatge (tram. 302-00004/12).
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Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició al punt 6.4, que queda redactat de la següent manera

6.4. Destinar tots els habitatges rebuts com a herències intestades i que reunei-
xin característiques tipològiques i urbanístiques coincidents amb les dels programes 
funcionals d’habitatge públic o protegit a habitatges destinats a l’emergència social 
en els municipis d’alta demanda acreditada.

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP Cs
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Punt 18 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la normativa del 
Parlament anul·lada i suspesa pel Tribunal Constitucional
302-00005/12

PRESENTACIÓ: SP CUP-CC

Reg. 7437 / Admissió a tràmit: Mesa del parlament, 26.06.2018

A la Mesa del Parlament
Carles Riera Albert, representant, Vidal Aragonés Chicharro, diputat del Sub-

grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord 
amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenten la següent 
moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la normativa del Parlament 
anul·lada i suspesa pel Tribunal Constitucional (tram. 300-00007/12).

Moció
1. El Parlament de Catalunya, davant les actuacions de l’Estat, per mitjà del Tri-

bunal Constitucional, l’Audiència Nacional i la Fiscalia, de judicialització i persecu-
ció dels actes conseqüents amb mandat democràtic ratifica la seva ferma voluntat de 
dur a terme les actuacions necessàries previstes i aprovades per aquest Parlament, 
per assolir i culminar democràticament la independència de Catalunya.

a) Per tot això, el Parlament reitera els objectius que conté la Resolució 1/XI, del 
9 de novembre, sobre l’inici del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels 
resultats electorals del 27 de setembre de 2015.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer efectiu el contingut dels arti-
cles suspesos pel Tribunal Constitucional de les següents normes: 

2.1. Llei 24/2015 de mesures per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i 
la pobresa energètica i Llei 4/2016 de mesures de protecció del dret a l’habitatge de 
les persones en risc d’exclusió residencial.

2.2. Llei 17/2015 d’igualtat efectiva entre homes i dones.
2.3. Llei 16/2017 del canvi climàtic.
2.4. Llei 9/2017, d’universalització de l’assistència sanitària.
2.5. Llei 5/2017, dels impostos sobre grans establiments comercials, estades en 

establiments turístics, elements radiotòxics, begudes ensucrades envasades i emis-
sions de diòxid de carboni.

2.6. Llei 10/2017, del 27 de juny, de les voluntats digitals i de modificació dels 
llibres segon i quart del Codi civil de Catalunya.

2.7. Llei 13/2017, del 6 de juliol, de les associacions de consumidors de cànnabis.
2.8. Llei 21/2017, de l’Agència Catalana de Protecció Social.
2.9. Llei 15/2017, de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2.10. Llei 18/2017, de comerç, serveis i fires.
3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar i presentar-li en un ter-

mini de noranta dies l’estat i el pla d’execució de totes les mesures tendents a fer 
efectiu el contingut dels articles suspesos pel Tribunal Constitucional de les normes 
referides anteriorment.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar i presentar per la seva 
tramitació en un termini de noranta dies projectes de llei on recuperi el contingut 
material dels articles anul·lats pel Tribunal Constitucional amb posterioritat a l’apro-
vació de la Resolució I/XI del Parlament de Catalunya.

Palau del Parlament, 25 de juny de 2018
Carles Riera Albert, representant; Vidal Aragonés Chicharro, diputat, SP CUP-CC
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 8329; 8453 / Admissió a tràmit: Mesa del parlament, 03.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 8329)

A la Mesa del Parlament
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Par-
lament, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la normativa del Parlament anul·lada i suspesa pel Tribunal Constitu-
cional (tram. 302-00005/12).

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació i supressió al punt 1

1. El Parlament de Catalunya, davant les actuacions de l’Estat, per mitjà del Tri-
bunal Constitucional, l’Audiència Nacional i la Fiscalia, de judicialització i perse-
cució dels actes que expressen la voluntat d’exercir el dret a decidir, s’emplaça a fer 
passos endavant per a construir un país més sobirà en que els ciutadans i ciutadanes 
de Catalunya puguin materialitzar la lliure decisió sobre el futur del nostre país de 
forma democràtica i col·lectiva.

a) Per tot això, el Parlament reitera els objectius que conté la Resolució 1/XI, del 
9 de novembre, sobre l’inici del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels 
resultats electorals del 27 de setembre de 2015.

Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació del punt 4 que quedaria redactat de la següent manera

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar i presentar per a la seva 
tramitació en un termini de sis mesos els respectius projectes de llei per recuperar 
els drets i llibertats relacionades amb els articles suspesos i anul·lats pel Tribunal 
Constitucional en aquelles lleis aprovades per amplíssima majoria del Parlament 
que afecten de forma directa a la millora de la qualitat de vida de les persones.

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8453)

A la Mesa del Parlament
Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalu-

nya, Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb 
el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la normativa del 
Parlament anul·lada i suspesa pel Tribunal Constitucional (tram. 302-00005/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà
De modificació 

1. El Parlament de Catalunya, davant de les actuacions de l’Estat, per mitjà, en-
tre d’altres, del Tribunal Constitucional, el Tribunal Suprem, l’Audiència Nacional 
i la Fiscalia, de judicialització i persecució dels actes conseqüents amb mandat de-
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mocràtic ratifica la seva ferma voluntat de dur a terme les actuacions necessàries 
per assolir i culminar democràticament la independència de Catalunya.

El Parlament ha expressat en múltiples ocasions la seva defensa al dret a decidir 
i l’autodeterminació i en conseqüència, com a dipositari de la sobirania de poble de 
Catalunya i amb fidelitat a la seva voluntat, reitera el seu compromís a assolir els 
objectius polítics anteriorment expressats per vies democràtiques i pacífiques.

El Parlament de Catalunya apel·lant al diàleg, l’entesa i la concòrdia, expres-
sa la voluntat d’iniciar negociacions per tal de fer efectiu el mandat democràtic de 
creació d’un estat català independent en forma de República.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà
D’addició al punt 2

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a treballar en els mecanismes i ins-
truments per fer efectiu el contingut dels articles suspesos i anul·lats pel Tribunal 
Constitucional de les següents normes: 

2.1 Llei 24/201 5 de mesures per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i 
la pobresa energètica i Llei 4/2016 de mesures de protecció del dret a l’habitatge de 
les persones en risc d’exclusió residencial.

2.2. Llei 1 7/201 5 d’igualtat efectiva entre homes i dones.
2.3. Llei 16/201 7 del canvi climàtic.
2.4. Llei 9/201 7, d’universalització de l’assistència sanitària.
2.5. Llei 5/201 7, dels impostos sobre grans establiments comercials, estades en 

establiments turístics, elements radiotòxics, begudes ensucrades envasades i emi-
ssions de diòxid de carboni.

2.6. Llei 10/201 7, del 27 de juny, de les voluntats digitals i de modificació dels 
llibres segon i quart del Codi civil de Catalunya.

2.7. Llei 13/2017, del 6 de juliol, de les associacions de consumidors de cànnabis.
2.8. Llei 21/201 7, de l’Agència Catalana de Protecció Social.
2.9. Llei 1 5/201 7, de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2.10. Llei 18/201 7, de comerç, serveis i fires.
2.11. Llei 3/2017, del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obli-

gacions i els contractes, i de modificació dels llibres primer, segon, tercer, quart i 
cinquè

2.12. Llei 6/2017, del 9 de maig, de l’impost sobre els actius no productius de les 
persones jurídiques.

2.13. Decret llei 5/2017, d’1 d’agost, de mesures urgents per a l’ordenació dels 
serveis de transport de viatgers en vehicles de fins a nou places

2.14. Llei 2/2018, del 8 de maig, de modificació de la Llei 13/2008, de la presi-
dència de la Generalitat i del Govern

2.15. Llei 15/2014, de 4 de desembre, de l’impost sobre la provisió de continguts 
per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques i de foment del 
sector audiovisual i la difusió cultural digital

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà
De modificació del punt 3

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar i presentar-li en un ter-
mini de noranta dies l’estat i el pla d’execució de totes les mesures preses pel que fa 
a les lleis suspeses i anul·lades pel Tribunal Constitucional referenciades al punt 2.
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Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà
De supressió del punt 4

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar i presentar per la seva 
tramitació en un termini de noranta dies projectes de llei on recuperi el contingut 
material dels articles anul·lats pel Tribunal Constitucional amb posterioritat a l’apro-
vació de la Resolució I/XI del Parlament de Catalunya.

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2018
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat. Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC
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