
PLE
DOSSIER

Sessió 14, dimarts 17 de juliol de 2018, a les 15.00 h

Primera part

ORDRE DEL D IA

1. Comunicació al Ple de la composició de les meses de les comissions i de la Dipu-
tació Permanent (articles 49.2 i 74.3 del Reglament)

2. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de suport a l’empresa. Tram. 300-
00018/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.

3. Interpel·lació al Govern sobre les conseqüències socials, ecològiques i laborals del 
model turístic. Tram. 300-00019/12. Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 
Popular - Crida Constituent. Substanciació.

4. Interpel·lació al Govern sobre la pobresa infantil. Tram. 300-00020/12. Marta Ribas 
Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Substanciació.

5. Interpel·lació al Govern sobre l’aniversari del cop a la democràcia dels mesos de 
setembre i octubre del 2017. Tram. 300-00021/12. Inés Arrimadas García, del Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

6. Interpel·lació al Govern sobre l’inici del curs escolar 2018-2019. Tram. 300-00022/12. 
Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

7. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el 18 de juliol, a les 10.00 h).

8. Debat general sobre la priorització de l’agenda social i la recuperació de la con-
vivència. Tram. 255-00001/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text 
presentat: BOPC 106, 59).

9. Decret llei 3/2018, del 26 de juny, de necessitats financeres del sector públic en 
pròrroga pressupostària. Tram. 203-00003/12. Govern de la Generalitat. Debat i vota-
ció sobre la validació o derogació del decret llei (text presentat: BOPC 118, 71).

10. Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda 
garantida de ciutadania. Tram. 202-00010/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar. Debat i votació de la proposta de tramitació en lectura única i de les es-
menes presentades (text presentat: BOPC 73, 4).

11. Proposta de resolució de creació d’una comissió d’estudi sobre els drets civils i 
polítics. Tram. 252-00009/12. President del Parlament. Debat i votació (text presen-
tat: BOPC 106, 62).

12. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la transició energètica. Tram. 
302-00006/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació.

13. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política sanitària. Tram. 
302-00007/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació.

14. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els serveis d’atenció a la pri-
mera infància. Tram. 302-00008/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. 
Debat i votació.
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15. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els mitjans de comunicació 
públics de la Generalitat. Tram. 302-00009/12. Subgrup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya. Debat i votació.

16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre turisme. Tram. 302-00010/12. 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’ocupació d’immobles per 
a dur-hi a terme activitats il·legals. Tram. 302-00011/12. Grup Parlamentari de Ciuta-
dans. 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 de Matèries Secretes o Reservades (CMSR)
President:  Roger Torrent i Ramió
Secretari:  Lluís Font i Espinós (JxCat)

Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals (CCMA)

President:  David Mejía Ayra (GP Cs)
Vicepresident:  Ruben Wagensberg Ramon (ERC)
Secretari:  Francesc Ten i Costa (JxCat)

Comissions legislatives
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (CARPA)
President:  Marc Solsona i Aixalà (GP JxCat)
Vicepresidenta:  Lluïsa Llop i Fernàndez (GP ERC)
Secretari:  Munia Fernández-Jordan Celorio (GP Cs)

Comunicació al Ple de la composició de la mesa de la Diputació Permanent 
(article 74.3 del Reglament)

Diputació Permanent
President del Parlament: Roger Torrent i Ramió
Vicepresident primer: Josep Costa i Rosselló
Vicepresident segon: José Maria Espejo-Saavedra Conesa
Secretària primera: Gemma Geis i Carreras
Secretari segon: David Pérez Ibáñez
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Punt 7 | Substanciació

Relació de preguntes a respondre oralment en el Ple

SERAN SUBSTANCIADES EL DIA 18 DE JULIOL DE 2018, A LES 10.00 H

Preguntes al Govern
1. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la segregació esco-

lar. Tram. 310-00021/12. Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialistes 
i Units per Avançar. Substanciació.

2. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques dirigi-
des al col·lectiu LGTBI. Tram. 310-00022/12. Eva Granados Galiano, del Grup Par-
lamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.

3. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la Corporació Catala-
na de Mitjans Audiovisuals. Tram. 310-00025/12. Carlos Carrizosa Torres, del Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

4. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques digi-
tals. Tram. 310-00026/12. Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciu-
tadans. Substanciació.

5. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la retirada de simbo-
logia franquista de places i carrers. Tram. 310-00023/12. Anna Caula i Paretas, del 
Grup Parlamentari Republicà. Substanciació.

6. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el diàleg bilateral 
amb el Govern espanyol. Tram. 310-00024/12. Anna Caula i Paretas, del Grup Par-
lamentari Republicà. Substanciació.

7. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els recursos destinats 
al Museu de Lleida. Tram. 310-00027/12. Albert Batet i Canadell, del Grup Parla-
mentari de Junts per Catalunya. Substanciació.

8. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la Barcelona Mobile 
World Capital. Tram. 310-00028/12. Albert Batet i Canadell, del Grup Parlamentari 
de Junts per Catalunya. Substanciació.

9. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la manca de places 
residencials per a la gent gran. Tram. 310-00030/12. Marta Ribas Frías, del Grup 
Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Substanciació.

10. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el dispositiu de se-
guretat dels mesos d’estiu. Tram. 310-00029/12. Xavier García Albiol, del Subgrup 
Parlamentari del Partit Popular de 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 i social. Tram. 317-00015/12. Carles Riera Albert, del Subgrup 
Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Substanciació.

12. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre 
la situació política. Tram. 317-00018/12. 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. 317-00014/12. Eva Granados Galiano, del Grup Parlamen-
tari 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. 317-00016/12. 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. 317-00017/12. 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. 317-00013/12. Inés Arrimadas García, del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans. Substanciació.
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Punt 9 | Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei

Decret llei 3/2018, del 26 de juny, de necessitats financeres del 
sector públic en pròrroga pressupostària
203-00003/12

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 8114 / Coneixement: Mesa del Parlament, 03.07.2018

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 3 de juliol de 2018, ha 
pres coneixement del Decret llei 3/2018, de 26 de juny, de necessitats financeres del 
sector públic en pròrroga pressupostària, publicat al DOGC 7652, i ha manifestat 
que el termini de 30 dies perquè el Parlament el controli pel procediment que es-
tableix l’article 155 del Reglament del Parlament s’inicia el dia 29 de juny de 2018.

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 de Catalunya del dia 26 de juny de 

2018, s’ha pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació: 
«A proposta del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda, 

s’aprova la iniciativa SIG18VEH0543 Projecte de decret llei de necessitats finance-
res del sector públic en pròrroga pressupostària.»

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

Decret llei 3/2018, de 26 de juny, de necessitats financeres del sector 
públic en pròrroga pressupostària.

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

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

Decret Llei

Preàmbul
La presentació dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2018  

al Parlament de Catalunya ha estat impossible per la convocatòria de les eleccions al  
Parlament de Catalunya del dia 21 de desembre de 2017.

La darrera llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya aprovada és la Llei 
4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017. 
Aquests pressupostos es van prorrogar mitjançant la Instrucció 1/2017, de 12 de de-
sembre, conjunta de la Direcció General de Pressupostos i la Intervenció General, 
per la qual s’estableixen els criteris d’aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya per al 2017, mentre no entrin en vigor els del 2018.

Vist que l’article 33 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, estableix que, si per qual-
sevol motiu l’1 de gener el pressupost no està aprovat, es considerarà prorrogat au-
tomàticament el de l’any anterior en els seus crèdits inicials fins a l’aprovació i la 
publicació dels nous al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya; 

Conseqüentment, mentre es mantingui la situació de pròrroga pressupostària en 
l’exercici 2018 i, sense perjudici del marc legal que comporta la situació de pròrroga, 
s’han d’adequar determinades necessitats financeres.

Aquestes situacions financeres que necessitin aval públic per al seu equilibri han 
de ser autoritzades per una norma amb rang legal, d’acord amb el text refós de la 
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Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 
de desembre.

Atesa la situació plantejada i, d’acord amb article 38 de la Llei 13/2008, del 5 de  
novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, el Govern, davant la ne-
cessitat extraordinària i urgent que pot suscitar la situació de pròrroga esmentada 
abans, pot dictar disposicions legislatives provisionals, sota la forma de decret llei, 
en els termes de l’article 64 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya; 

La norma del decret llei és un recurs extraordinari del Govern i, per tant, se n’ha 
de fer un ús prudent i limitat a les situacions que realment mereixen la considera-
ció d’urgents i convenients. Aquest Decret llei conté un article únic i una disposició 
final. L’article únic dona resposta a les necessitats financeres inajornables de deter-
minades entitats del sector públic, i es considera adient preveure l’autorització dels 
avals que estan previstos en el Projecte de llei de pressupost per al 2017.

A proposta del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda i amb 
la deliberació prèvia del Govern,

Decreto: 

Article únic
S’autoritza el Govern, des de l’entrada en vigor d’aquest Decret llei i, mentre es 

mantingui la situació de pròrroga pressupostària al llarg del 2018, a autoritzar els 
avals següents: 

a. S’autoritza el Govern a prestar l’aval, durant l’exercici del 2018, a les opera-
cions de préstec o bestretes reemborsables concedides per l’Administració general 
de l’Estat al Parc Científic de Barcelona en virtut de les convocatòries dirigides a 
parcs científics i tecnològics fetes des de l’any 2000. L’import màxim d’aquest aval 
és de 50.000.000 d’euros.

b. S’autoritza el Govern a prestar avals fins a una quantia màxima global, el 
2018, de 25.000.000 d’euros, en garantia de les operacions financeres que subscri-
guin les cooperatives agràries amb secció de crèdit inscrites en el Registre General 
de Cooperatives. Aquestes operacions financeres han de tenir com a objecte el re-
torn a llurs titulars dels fons dipositats a les seccions de crèdit, sempre que els so-
cis hagin acordat la baixa de la secció de crèdit corresponent abans de formalitzar 
l’aval. Aquest aval cobreix com a màxim el 75 % de l’operació de finançament, i 
els membres del consell rector de la cooperativa n’han de garantir en tot moment el 
percentatge complementari, ampliant aquestes garanties als socis de la cooperativa, 
si així ho determina l’entitat que atorga el finançament en funció del risc de cada 
operació.

c. S’autoritza el Govern a prestar l’aval a Circuits de Catalunya, SL, enfront del 
contracte promotor amb Formula One World Championship Limited (FOWC), per 
tal de garantir el pagament dels drets contractuals per a l’organització del gran pre-
mi de la Fórmula 1 de l’any 2019. Per a l’any 2019 l’import màxim d’aquest aval no 
pot superar els 24.155.104,38 dòlars americans més l’índex de preus de consum dels 
Estats Units d’Amèrica publicat al mes d’octubre de 2018 que es referencia al mes 
d’agost del 2018.

d. S’autoritza el Govern a prestar l’aval a favor de les entitats del sector públic de 
la Generalitat que formen part de l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei davant de qual-
sevol instància, en el marc de les actuacions de comprovació i inspecció de l’impost 
sobre el valor afegit que duu a terme l’Agència Estatal de l’Administració Tributària. 
L’import màxim d’aquest aval no pot superar els 50.000.000 d’euros.

e. S’autoritza el Govern a prestar l’aval, durant l’exercici del 2018, a les opera-
cions de préstec o bestretes reemborsables concedides per l’Administració general 
de l’Estat al Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona en virtut de les con-



PlE 14
17 de juliol de 2018

Dossier 8

vocatòries dirigides a parcs científics i tecnològics fetes des de l’any 2000. L’import 
màxim d’aquest aval és de 800.000 euros.

f. En  el  cas  de  modificació,  refinançament  o  substitució  d’operacions  d’enti-
tats de dret públic i societats mercantils totalment participades per la Generalitat,  
amb aval de la Generalitat o sense, s’autoritza el Govern a atorgar l’aval de la Gene-
ralitat a les operacions que es produeixin resultants de les modificacions, el refinan-
çament o la substitució.

g. S’autoritza a l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) 
a prestar l’aval, durant l’exercici 2018, a favor de les entitats financeres que hagin 
signat el corresponent conveni de col·laboració i en garantia del risc dels préstecs 
formalitzats per estudiants universitaris per finançar l’import de la matricula univer-
sitària. L’import màxim d’aquest aval no pot superar els 4.000.000 d’euros.

Disposició final
Aquest Decret llei entra en vigor el dia de la seva publicació al Diari Oficial de 

la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d’aplicació aquest Decret 
llei cooperin per al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals per-
toqui el facin complir.

Barcelona, 26 de juny de 2018
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya; Pere Aragonès i 

Garcia, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

Antecedents del Decret llei
1. Text del Decret llei aprovat en la sessió del Govern de 26.6.18
2. Informe justificatiu previst a l’article 38.3 de la Llei 13/2008, de data 22.6.18
3. Informe jurídic de l’Assessoria Jurídica del Departament de la Vicepresidència 

i d’Economia i Hisenda, de data 22.6.18

N. de la r.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l’Arxiu del Par-
lament
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Punt 10 | Debat i votació de la proposta de tramitació en lectura única 
i de les esmenes presentades

Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol,  
de la renda garantida de ciutadania
202-00010/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 3272 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2018

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 
111.b i 112 del Reglament del Parlament, presenten la proposició de llei següent i 
sol·licita que d’acord amb l’article 135 del Reglament es tramiti pel procediment de 
lectura única: 

Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol,  
de la renda garantida de ciutadania

Exposició de motius
La Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania incorpora 

en el seu article 7.1 apartat e el requisit que les persones sol·licitants d’aquesta pres-
tació no siguin beneficiàries d’una prestació pública o privada de servei residencial 
permanent de tipus social, sanitari o sociosanitari, i no estar internades en un centre 
penitenciari en règim ordinari o tancat.

L’objectiu de la llei és el de regular la renda garantida de ciutadania establerta 
per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia amb la finalitat d’assegurar els mínims 
d’una vida digna a les persones i unitats familiars que es troben en situació de po-
bresa, per tal de promoure llur autonomia i participació activa en la societat.

Durant la ponència, totes les forces polítiques amb representació al parlament 
van donar el seu suport a la inclusió de l’article 7.1 apartat e, en el sentit que aquelles 
persones que disposen d’un servei residencial permanent tenen cobertes les seves 
necessitats bàsiques d’alimentació i higiene intrínseques al propi servei residencial 
i, en aquest sentit, l’objectiu de la prestació quedaria sense efecte.

Per altra banda, l’article 7.3 estableix que tenen dret a percebre la renda garan-
tida de ciutadania aquelles persones que, excepcionalment, no compleixen els re-
quisits establerts però en les quals concorren circumstàncies extraordinàries per les 
quals es troben en una situació d’especial necessitat. La diversitat de situacions de 
les persones que es troben en risc d’exclusió social requereix d’un article d’aques-
tes característiques per la impossibilitat que el text recollís totes i cadascuna de les 
casuístiques possibles, i el reglament de la llei haurà de preveure els mecanismes 
per fer efectiva la renda garantida de ciutadania en situacions no establertes per llei.

En aquest sentit, després de la posada en marxa de la llei el passat 15 de setembre 
de 2017, i atès l’experiència dels primers mesos, s’ha comprovat que hi ha col·lectius 
que, tot i tenir un recurs residencial, aquest no cobreix totes les seves bàsiques o ho 
fa de forma provisional. Estem parlant de persones sense sostre i/o dones víctimes 
de violència masclista que, de forma provisional, disposen d’un recurs residencial 
provisional, però que necessiten la garantia d’uns ingressos mínims que els asseguri 
llur autonomia i participació activa en la societat.

Aquests casos podrien ser recollits dins l’article 7.3 de la Llei 14/2007, però cal-
dria esperar al reglament per tal d’establir les condicions d’accés a la prestació. Atesa 
la urgència d’aquests col·lectius per accedir a la renda garantida, i amb l’objectiu de 
clarificar els seus drets dins de la renda garantida de ciutadania, el Grup Parlamen-
tari Socialistes i Units per Avançar proposa la modificació de l’article 7.1 apartat e.
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Proposició de llei

Article primer: 
Es modifica l’apartat e de l’article 7.1 de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la 

renda garantida de ciutadania.
«Article 7. Requisits per a tenir dret a la renda garantida de ciutadania
»1. Tenen dret a la renda garantida de ciutadania, amb la condició de titulars, les 

persones que compleixen els requisits següents: 
[...]
»e) No ésser beneficiàries d’una prestació pública o privada de servei residencial 

permanent de tipus social, sanitari o sociosanitari, i no estar internades en un centre 
penitenciari en règim ordinari o tancat, a excepció de persones sense sostre i dones 
víctimes de violència de gènere que estiguin fent ús d’un recurs residencial.»

Disposicions finals 

Primera. Entrada en vigor
Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya.

Segona. Habilitació pressupostària
El preceptes que eventualment comportessin la realització de despeses amb càr-

rec als Pressupostos de la Generalitat, produiran efectes a partir de l’entrada en vi-
gor de la llei de pressupostos corresponent a l’exercici pressupostari immediatament 
posterior a l’entrada en vigor d’aquesta llei.

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP PSC-Units

PROPOSTA DE TRAMITACIÓ EN LECTURA ÚNICA DAVANT EL PLE

Sol·licitud: GP PSC-Units (reg. 3272).
D’acord amb l’article 138 del Reglament, a proposta de la Mesa, escoltada la Junta 
de Portaveus, es proposarà al Ple que la Proposició de llei de modificació de la Llei 
14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania sigui tramitada pel pro-
cediment de lectura única.
Acord: Mesa del Parlament, 15.05.2018.

ESMENES PRESENTADES EN LA TRAMITACIÓ EN LECTURA ÚNICA

Reg. 9347, 9466 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 9347)

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 118 del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a l’articulat de la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 
de juliol, de la renda garantida de ciutadania (tram. 202-00010/12).
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Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

Article primer
Es modifica l’apartat e de l’article 7.1 de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la 

renda garantida de ciutadania.
«Article 7. Requisits per a tenir dret a la renda garantida de ciutadania
»1. Tenen dret a la renda garantida de ciutadania, amb la condició de titulars, les 

persones que compleixen els requisits següents: 
[...]
»e) No ésser beneficiàries d’una prestació pública o privada de servei residencial 

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

Aquest caràcter de permanència ve determinat en funció de les circumstàncies de 
la persona i no del tipus de servei.

En conseqüència, sempre que es complexin la resta de requisits exigits per la Llei 
de RGC, podran accedir a la renda garantida les persones que visquin en un serveis 
residencial de tipus social, sanitari o sociosanitari i que segueixin un pla de treball 
vinculat a un procés d’emancipació i apoderament, amb un pronòstic de sortida en 
un període no superior a sis mesos, d’acord amb el corresponent informe dels pro-
fessionals de Treball Social i/o de suport social del Servei Residencial.»

Palau del Parlament, 9 de juliol de 2018
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC; portaveus

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 9466)

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 
118 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a l’articulat de la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda ga-
rantida de ciutadania (tram. 202-00010/12).

[...]

Esmena 3
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació de l’article 7.1 de la Llei 14/2017

Article 7. Requisits per a tenir dret a la Renda Garantida de Ciutadania
1. Tenen dret a la renda garantida de ciutadania, amb la condició de titulars, les 

persones que compleixen els requisits següents: 
a) Ésser majors de vint-i-tres anys, o de divuit anys si es troben en alguna de les 

situacions següents: 
– Tenir menors o persones amb discapacitat a càrrec.
– Ésser òrfenes dels dos progenitors.
– Haver estat víctimes de violència masclista en l’àmbit de la llar.
– Haver estat tutelat per la Generalitat fins a aconseguir la majoria d’edat, sense 

requisit mínim de temps de tutela, situació que s’acreditarà mitjançant certificació 
de l’organisme competent en matèria de tutela, sempre i quan el/la jove per algun 
motiu no pugui ser beneficiari en el moment de la sol·licitud de la RGC, o en el futur 
per haver-la exhaurit, de la prestació econòmica per a jove extutelat de la Genera-
litat de Catalunya. El jovent que estigui inclòs en aquest requisit haurà de seguir un 
pla de treball individual amb l’acompanyament professional que requereixi el seu 
seguiment.
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– Trobar-se en situació de greu exclusió social, que s’acreditarà mitjançant el 
corresponent informe dels serveis socials públics competents.

– Qualsevol altra situació o circumstància que s’estableixi per reglament.

[...]

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu; Marta Ribas Frías, diputada, GP CatECP

ESMENA TRANSACCIONAL PRESENTADA

Reg. 10260

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ I GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR  

(REG. 10260)

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, Eva Gra-
nados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 
d’acord amb el que estableix l’article 118 del Reglament del Parlament, presenten 
les següents esmenes transaccionals a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania (tram. 202-00010/12).

Esmena transaccional 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’article primer

Article primer
Es modifica l’apartat e de l’article 7.1 de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la 

renda garantida de ciutadania.
«Article 7. Requisits per a tenir dret a la renda garantida de ciutadania
»1. Tenen dret a la renda garantida de ciutadania, amb la condició de titulars, les 

persones que compleixen els requisits següents: 
[...]
» e) No ésser beneficiàries d’una prestació pública o privada de servei residencial 

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

Aquest caràcter de permanència ve determinat en funció de les circumstàncies de 
la persona i no del tipus de servei.

En conseqüència, sempre que es complexin la resta de requisits exigits per la Llei 
de RGC, podran accedir a la renda garantida les persones sense llar, dones víctimes 
de violència masclista i persones que visquin en serveis residencials de tipus social, 
sanitari o sociosanitari, que segueixin un pla de treball vinculat a un procés d’eman-
cipació i apoderament, amb un pronòstic de sortida en un període no superior a sis 
mesos, d’acord amb el corresponent informe dels professionals de Treball Social i/o 
de suport social del servei residencial.»

Palau del Parlament, 13 de juliol de 2018
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC; Eva Grana-

dos Galiano, GP PSC-Units, portaveus
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Punt 11 | Debat i votació

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’estudi sobre els 
drets civils i polítics
252-00009/12

PRESENTACIÓ: PRESIDÈNCIA DEL PARLAMENT

Reg. 5501 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

A la Mesa del Parlament
Roger Torrent i Ramió, president del Parlament de Catalunya, d’acord amb el que 

disposen els articles 47.4, 63 i 66 del Reglament del Parlament, proposo a la Mesa 
que acordi i proposi al Ple la creació d’una comissió específica d’estudi sobre els 
drets civils i polítics a Catalunya.

Proposta de creació d’una comissió d’estudi sobre els drets civils i 
polítics a Catalunya

Exposició de motius
L’Estat Espanyol ha respost de forma autoritària la voluntat majoritària dels 

ciutadans de Catalunya de decidir democràticament el seu futur.
La irresponsabilitat del Govern espanyol d’intentar resoldre per la via judicial un 

problema de naturalesa política ha generat una regressió democràtica sense prece-
dents i, com a conseqüència d’això, hem vist amb preocupació com es vulneraven 
drets fonamentals i es degradava progressivament la separació de poders.

El respecte als drets civils i polítics no és només un mandat fruit del marc jurí-
dic de l’estat espanyol, particularment la pròpia Constitució Espanyola. Vulnerar-los 
representa atemptar contra allò que està especialment protegit en els tractats inter-
nacionals derivats de la Declaració dels Drets Humans i als quals estem adherits.

Desenes d’institucions, organitzacions i personalitats d’arreu del món, compro-
meses amb la defensa dels drets humans, han denunciat la repressió que el Govern 
espanyol ha exercit contra ciutadans indefensos que feien cues per poder votar, i han 
advertit que a l’Estat espanyol s’han produït vulneracions greus del dret a la partici-
pació política, la inviolabilitat parlamentària, la llibertat d’expressió, els drets de reu-
nió i manifestació, el principi de legalitat penal i el dret a la tutela judicial efectiva.

En aquest mateix sentit, el Síndic de Greuges ha manifestat que les mesures que 
adoptat l’Estat com a reacció als fets ocorreguts a Catalunya durant la tardor del 
2017 han afectat de manera significativa els drets fonamentals i els principis cons-
titucionals.

En definitiva, durant els darrers mesos s’han produït regressions democràtiques 
molt greus al conjunt de l’Estat espanyol que han afectat drets i llibertats fonamentals 
reconeguts tant en el marc jurídic estatal com internacional. Aquesta regressió de-
mocràtica ha tingut una incidència especialment intensa a Catalunya, però no només.

Hem vist com es jutgen i empresonen ciutadans per les seves cançons, piulades 
o idees. Com es censuren pàgines web. Com s’intervenen diaris i revistes. Com es 
cancel·len exposicions artístiques. O com es prohibeixen actes públics en funció 
de qui hi participa.

Aquestes accions prefiguren un panorama de risc per a l’estat de dret. Limitar 
l’exercici dels drets fonamentals i les llibertats públiques posa en qüestió els propis 
fonaments democràtics i això hauria de ser motiu de preocupació per a tots els de-
mòcrates, a Catalunya, a l’Estat espanyol i al conjunt d’Europa.

Per aquest motiu, es considera necessari crear una comissió d’estudi sobre els 
drets civils i polítics que permeti analitzar la profunditat de les vulneracions que 
s’han produït, la importància d’aquests drets en una societat democràtica avançada, 



PlE 14
17 de juliol de 2018

Dossier 14

les mesures que es poden adoptar per garantir el respecte i el compliment de la lega-
litat internacional en matèria de drets humans individuals i col·lectius, i les accions 
que poden contribuir a generar un marc propici per al lliure exercici d’aquests drets.

Normes d’organització i funcionament
Tipus de comissió
Es proposa la creació d’una comissió específica per a l’estudi sobre els drets ci-

vils i polítics, d’acord amb el que estableix l’article 63 del Reglament del Parlament.

Composició
La Comissió ha d’ésser integrada per vint-i-un membres.

Objecte
L’estudi sobre la situació dels drets civils i polítics a Catalunya.

Termini per a la realització dels treballs de la comissió
La comissió específica per a l’estudi sobre els drets civils i polítics tindrà la vi-

gència corresponent a la de la legislatura en curs.
La Comissió podrà redactar un informe final que, si escau, serà aprovat, d’acord 

amb les previsions del Reglament del Parlament. I també es podran dur a terme in-
formes provisionals que seran lliurats al final de cada període de sessions.

Palau del Parlament, 18 de juny del 2018
Roger Torrent i Ramió, president
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Sessió 14, dimarts 17 de juliol de 2018, a les 15.00 h

Segona part

Punt 12 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la transició 
energètica
302-00006/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 8980 i 9109 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.07.2018

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

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 
161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la inter-
pel·lació al Govern sobre la transició energètica (tram. 300-00011/12).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Impulsar i acordar, en un termini de 6 mesos, amb els grups parlamentaris 

del Parlament de Catalunya, el Pacte Nacional per a la Transició Energètica a Ca-
talunya.

2. Presentar, en el termini de 6 mesos, un pla de desplegament del cotxe elèctric 
a Catalunya i de solució al seu principal problema, que és el de punts de càrrega, 
que incorpori com a objectiu que el 100% de la flota pública de l’Administració de 
la Generalitat sigui elèctrica l’any 2030.

3. Presentar, en el termini de 6 mesos, un Pla de rehabilitació d’habitatges que 
prioritzi l’accessibilitat i l’eficiència energètica d’edificis i habitatges amb aprofita-
ment d’energia renovable i que cobreixi la necessitat d’actuació sobre un mínim de 
50.000 habitatges anuals.

4. Presentar, en un termini de 6 mesos, un Pla de rehabilitació energètica dels 
edificis públics amb aprofitament d’energia renovable que, amb caràcter anual, fixi 
com a objectiu el 3% de la superfície dels edificis administratius de la Generalitat 
de Catalunya.

5. Presentar, en un termini de 6 mesos, la normativa que ha de regir la construc-
ció amb criteris bioclimàtics, per tal que els nous edificis construïts siguin de con-
sum energètic gairebé nul a partir de 2020.

6. Presentar, en un termini de 6 mesos, un pla de reducció d’emissions de gasos 
d’efecte hivernacle per a l’any 2030 (amb any base 1990), per arribar als objectius 
proposats per la Unió Europea.
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7. Fer les modificacions normatives adients per agilitzar les tramitacions de les 
instal·lacions i infraestructures eòliques.

8. Impulsar i simplificar la tramitació administrativa de les instal·lacions d’ener-
gia fotovoltaica de baixa potència a Catalunya, amb especial incidència en l’auto-
consum, inclòs l’autoconsum compartit, l’emmagatzematge i les micro-xarxes tan-
cades i intel·ligents.

9. Impulsar la modificació de la Llei d’Urbanisme de Catalunya per adaptar-la a 
les necessitats de la Transició Energètica renovable i a la lluita contra el canvi cli-
màtic, tal i com estableix la Llei de Canvi Climàtic.

10. Instar el Govern de l’Estat a implantar un calendari de tancament de les cen-
trals nuclears amb 40 anys de vida, preveient la solució a l’emmagatzematge i ges-
tió dels residus garantint la solvència dels criteris tècnics i de seguretat i a impulsar 
conjuntament un pla de reindustrialització de les comarques amb centrals.

11. Demanar a la Presidenta del Port de Barcelona i al de Tarragona, nomenats 
a proposta del Govern de la Generalitat, que en un termini de sis mesos impulsin 
un Pla d’Implantació d’energies renovables a cada un dels Ports per tal de reduir el 
consum de combustibles fòssils i les emissions que se’n deriven.

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, diputat, GP PSC-Units

ESMENES PRESENTADES

Reg. 10885; 10896 i 11202; 10901 / Admissió a tràmit: Mesa del parlament, 

17.07.2018 i 24.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 10885)

A la Mesa del Parlament
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu, David Cid Colomer, diputat del Grup 

Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, 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 la transició energètica (tram. 302-
00006/12).

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou apartat abans de l’apartat 1

Apartat. Crear la Conselleria de Medi Ambient i Transició Energètica

Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou apartat 1 bis

1 bis. Presentar en un termini de 6 mesos un calendari per a la concreció l’any 
2020 els objectius de producció d’energia renovable fixats en el pla de l’energia i 
Canvi Climàtic 2010-2020.

Esmena 3
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició a l’apartat 7

7. Fer les modificacions normatives adients per agilitzar les tramitacions de les 
instal·lacions i infraestructures eòliques amb l’objectiu d’assolir la producció de 
5.153 MW en energia eòlica anuals l’any 2020.
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Esmena 4
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició a l’apartat 8

8. Impulsar i simplificar la tramitació administrativa de les instal·lacions d’ener-
gia fotovoltaica de baixa potència a Catalunya, amb especial incidència en l’autocon-
sum, inclòs l’autoconsum compartit, l’emmagatzematge i les micro-xarxes tancades 
i intel·ligents per assolir la producció d’energia de solar fotovoltaica de 1.000 MW 
anuals l’any 2020.

Esmena 5
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió i addició a l’apartat 10

10. Instar el Govern de l’Estat a implantar un calendari de tancament de les 
centrals nuclears amb 40 anys de vida quan es vagin esgotant les autoritzacions de 
funcionament actuals, preveient la solució a l’emmagatzematge i gestió dels residus 
garantint la solvència dels criteris tècnics i de seguretat i a impulsar conjuntament 
un pla de reindustrialització de les comarques amb centrals.

Esmena 6
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició a l’apartat 11

11. Demanar a la Presidenta del Port de Barcelona i al de Tarragona, nomenats 
a proposta del Govern de la Generalitat, que en un termini de sis mesos impulsin 
un Pla d’Implantació d’energies renovables i d’electrificació per a la connexió dels 
vaixells i creuers a cada un dels Ports per tal de reduir el consum de combustibles 
fòssils i les emissions que se’n deriven.

Esmena 7
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou apartat 12

12. Calendaritzar i pressupostar noves infraestructures de transport electrificat 
com el Tren Tram al Camp de Tarragona, l’arribada de la Línia 1 a Badalona, la 
Línia 3 a Esplugues, la Línia 8, i el tram central de la Línia 9.

Esmena 8
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou apartat 13

13. Desplegar la llei de Finançament del Transport Públic i impulsar les mesures 
fiscals finalistes que inclou la llei perquè entrin en vigor l’1 de gener de 2019, amb 
l’objectiu d’augmentar els recursos econòmics de la Generalitat destinats finançar 
el transport públic.

Esmena 9
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou apartat 14

14. Instar el Govern de l’Estat a recuperar la inversió a l’ATM fins a 150 M€.

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 10896 I 11202)

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 transició energè-
tica (tram. 302-00006/12).

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

1. Recollir en el Pla de Govern de la legislatura XII les línies de treball estratè-
giques i ambicioses que permetin accelerar la transició energètica que propugna el 
Pacte Nacional per a la Transició Energètica de Catalunya (PNTE), recollides àm-
pliament en la Llei 16/2017, del Canvi Climàtic.

Crear una comissió de treball dins el parlament i amb participació del govern 
que adeqüi el Pacte Nacional per a la Transició Energètica als darrers canvis legis-
latius tant a nivell català com europeu alhora que des de la comissió en surtin pro-
postes per incidir en el projecte de llei que està tramitant l’estat espanyol de canvi 
Climàtic i Transició energètica.

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

2. Avançar en el desplegament de la mobilitat elèctrica per carretera a Catalu-
nya, dotant al Pla estratègic per al desplegament d’infraestructura de recàrrega per 
al vehicle elèctric a Catalunya (PIRVEC) dels recursos suficients, allargant la seva 
implementació fins l’any 2021. El desplegament de punts de recàrrega ha d’assegu-
rar que aquesta infraestructura sigui interoperable, donant visibilitat a les seves ubi-
cacions i al seu estat de funcionament en temps real tal com marca la llei de Canvi 
Climàtic, garantir que el 100% de la flota pública de l’Administració de la Genera-
litat sigui elèctrica el 2030.

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

3.1. En base al Plan Estatal de Vivienda 2018‐2021, optar al màxim de finança-
ment estatal, aportant el 30% del finançament de les actuacions establerts amb fons 
de la Generalitat de Catalunya, per a l’atorgament de les subvencions dels progra-
mes de foment per a la rehabilitació d’habitatges i edificis residencials.

3.2. Aprovar durant l’any 2019, una vegada finalitzat el procés d’exposició públi-
ca i informació als agents institucionals i socials, el Pla Territorial Sectorial d’Ha-
bitatge de Catalunya, que permetrà definir objectius per a guiar les polítiques d’ha-
bitatges com, entre altres, les zones prioritàries de rehabilitació i les necessitats de 
millora dels habitatges.

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

4. Impulsar un projecte europeu SHERPA com a pas previ a la redacció d’un 
Pla d’implementació de les mesures d’eficiència energètica en els edificis públics, 
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d’acord amb el que preveu la nova Directiva de la UE 844/2018 que actualitza i mo-
difica les Directives de 2010 i 2012 sobre eficiència energètica.

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

5. Valorar el nivell d’exigència del nou Código Técnico de la Edificación estatal 
pel que fa a la definició dels nous edificis construïts que han de ser considerats com 
a edificis de consum energètic gairebé nul. Presentar, si escau, en un termini de 6 
mesos, la normativa pròpia complementària adient en aquest àmbit.

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 6

6. Constituir, en un termini de 6 mesos, el comitè d’experts de canvi climàtic i 
presentar, posteriorment, l’informe preliminar per a l’elaboració dels pressupostos 
de carboni per al període 2020-2025, tal com estableix la llei de canvi climàtic apro-
vada amb el consens de tot el Parlament.

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

7.1. Elaborar una proposta de decret per modificar la normativa vigent sobre al 
desplegament de la generació elèctrica solar i eòlica.

7.2.Crear una comissió de treball en què participin els òrgans i els organismes 
dels departaments de la Generalitat –energia, medi ambient i urbanisme– i les en-
titats representatives del sector més involucrats en la tramitació de la instal·lació de 
parcs eòlics tant terrestres com marins a Catalunya.

7.3. Preveure els mecanismes necessaris perquè es puguin seguir, coordinar i agi-
litzar les tasques i les responsabilitats de tots els departaments de la Generalitat en 
les tramitacions dels parcs eòlics.

Esmena 8
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 8

8. Instar el Govern de l’Estat a impulsar i simplificar la tramitació administra-
tiva de les instal·lacions d’energia fotovoltaica de baixa potència a Catalunya, amb 
especial incidència en l’autoconsum, inclòs l’autoconsum compartit, l’emmagatze-
matge i les micro-xarxes tancades i intel·ligents.

Esmena 9
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 9

9. Incorporar a la Llei de Territori, en tràmit, la regulació per fer front a les ne-
cessitats de la Transició Energètica renovable i a la lluita contra el canvi Climàtic, 
tal i com estableix la Llei de Canvi Climàtic.

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2018
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus
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SUBGRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 10901)

A la Mesa del Parlament
Carles Riera Albert, representant, Natàlia Sànchez Dipp, diputada del Subgrup 

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 següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la transició ener-
gètica (tram. 302-00006/12).

Esmena 1
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou punt 1 bis 

1 bis. Recuperar, per raons d’interès general, totes les xarxes de transport i dis-
tribució d’energia per tal de garantir el subministrament al conjunt de la ciutadania.

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

2. Presentar, en el termini de 6 mesos, un pla de desplegament del cotxe elèctric 
a Catalunya i de solució al seu principal problema, que és el de punts de càrrega, 
que incorpori com a objectiu que el 100% de la flota pública de l’Administració de 
la Generalitat sigui elèctrica l’any 2030.

2. Presentar, en el termini de 6 mesos, un pla de reforç i foment del transport pú-
blic que inclogui la reducció de les tarifes actuals, la seva gratuïtat per joves i per-
sones en vulnerabilitat econòmica i una moratòria en la construcció i/o ampliació 
d’infraestructures viàries d’alta velocitat.

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

2 bis). Presentar un pla de foment de la generació distribuïda apostant per un 
sistema públic de producció i distribució de l’energia que es centri en la titularitat i 
gestió pública de les xarxes energètiques.

Esmena 4
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou punt 2 ter 

2 ter. Garantir l’aplicació de la llei contra la pobresa energètica a les grans com-
panyies comercialitzadores, impedint el tall del subministrament a les persones en 
situació de vulnerabilitat econòmica.

Esmena 5
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou punt 4 bis

4 bis). Derogar i paralitzar la construcció dels grans projectes d’infraestructures 
energètiques, com el MidCat o les línies elèctriques MAT.

Esmena 6
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació i supressió al punt 10

10. Instar el Govern de l’Estat a implantar un calendari de tancament l’any 2027 
de les centrals nuclears amb 40 anys de vida tal i com preveu la Llei de Canvi Cli-
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màtic, preveient la solució a l’emmagatzematge i gestió dels residus garantint la sol-
vència dels criteris tècnics i de seguretat i a impulsar conjuntament un pla de rein-
dustrialització de les comarques amb centrals. Elaborar plans de transició per als 
territoris amb presència de centrals nuclears, prioritzant la subrogació dels actuals 
llocs de treball en els centres productors per fer front als desmantellaments.

Esmena 7
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació i supressió al punt 11

11. Demanar a la Presidenta del Port de Barcelona i al de Tarragona, nomenats 
a proposta del Govern de la Generalitat, que en un termini de sis mesos impulsin: 
un pla d’electrificació i d’autoproducció d’energia renovable dels ports que permeti 
la connexió a la xarxa elèctrica de bucs i creuers i una calendari de reducció de les 
emissions de gasos d’efecte hivernacle, òxids de nitrogen i partícules fines. Pla d’Im-
plantació d’energies renovables a cada un dels Ports per tal de reduir el consum de 
combustibles fòssils i les emissions que se’n deriven.

Esmena 8
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou punt 12

12. Presentar un pla d’autoproducció d’energia renovable d’autoconsum en les 
instal·lacions portuàries competència de la Generalitat de Catalunya i definir una 
estratègia per a l’electrificació total l’any 2022 de tots els ports de Catalunya que 
permeti connectar a la xarxa elèctrica les embarcacions durant el període d’estada 
i amarrament.

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2018
Carles Riera Albert, representant; Natàlia Sànchez Dipp, diputada, SP CUP-CC
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Punt 13 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política 
sanitària
302-00007/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 8981 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.07.2018

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

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 
161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la inter-
pel·lació al Govern sobre la política sanitària (tram. 300-00012/12).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Presentar davant la Comissió de Salut, en un termini de tres mesos, un estu-

di sobre l’efecte de les retallades i les disminucions pressupostàries pel que fa als 
serveis assistencials, especificant la reducció i l’eliminació de serveis per àrees bà-
siques de salut.

2. Elaborar un pla plurianual d’escenaris pressupostaris per garantir la recupe-
ració pressupostària i per assolir progressivament una despesa per càpita de 1.500 
euros l’any.

3. Portar a terme una coordinació interdepartamental del Govern per abordar in-
tegralment els determinants socials, per lluitar contra les desigualtats en salut.

4. Recuperar l’Agència de Salut Pública de Catalunya i dotar-la d’un marc pres-
supostari adequat, creant un espai de coordinació entre la Generalitat i els Ajun-
taments per tal de gestionar en el territori, les funcions i competències de la salut 
pública.

5. Elaborar un nou Mapa Sanitari, comptant amb la participació dels ajuntament 
i les entitats locals, per dimensionar la distribució de recursos, amb criteris d’equi-
tat, d’accessibilitat i de qualitat, per adequar-lo a: 

a) L’envelliment progressiu de la població catalana, orientant els serveis a la cro-
nificació i a la dependència.

b) L’increment de l’activitat quirúrgica en els hospitals, introduint en el model 
assistencial l’hospitalització domiciliària.

c) La contenció de la freqüentació de les urgències hospitalàries, desplegant re-
cursos d’arrelament comunitari.

6. Portar a terme el compliment immediat de la Moció 2/XI del Parlament de 
Catalunya, sobre la política sanitària: 

a) Garantint el compliment dels temps de referència en tot el territori a què fa re-
ferència l’Ordre SLT 102/2015, del 21 d’abril, per la qual s’estableixen els terminis 
de referència per a l’accessibilitat a les prestacions sanitàries que són a càrrec del 
Servei Català de la Salut, mentre aquesta ordre no sigui modificada.

b) Elaborant una nova disposició reglamentària d’accessibilitat del sistema de 
salut, de manera que: 

i. Els terminis de referència que s’hi estableixen passin a ésser terminis mà-
xims de garantia.

ii. S’estableixi un termini màxim garantint de quaranta-vuit hores per a 
l’atenció en les consultes programades d’atenció primària.

iii. S’estableixi un termini màxim garantit de quaranta-vuit hores per tal que 
tota persona atesa en un servei d’urgències hospitalàries hagi completat tot el 
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procés diagnòstic que condueix a la determinació de l’actuació pertinent, sia alta, 
hospitalització, derivació o intervenció quirúrgica.

iv. S’estableixi el mecanisme de reclamació i l’obligació del Servei Català 
de la Salut de donar una alternativa en cas d’incompliment del termini màxim 
garantit. En aquest supòsit, s’ha de proposar un altre centre on sí que es pugui 
complir, prioritzant sempre els centres de gestió pública.

v. S’estableixi un termini màxim d’un mes, des de la data en què s’hagin pro-
duït, en el cas dels ingressos i les intervencions cancel·lats i les visites despro-
gramades.
c) Garantint, en el termini d’un mes, la implantació de les mesures necessàries 

per a fer efectiu l’article 3 de l’Ordre SLT 102/2015, de manera que la llista d’espe-
ra sigui comptabilitzada des del moment en què el metge pren la decisió clínica de 
derivar el pacient i emet una ordre clínica de derivació, no des del dia en què s’ha 
programat efectivament.

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP PSC-Units

ESMENES PRESENTADES

Reg. 10884; 10893; 10895; 10900 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 10884)

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 la política sanitària (tram. 302-00007/12).

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació del punt 2

2. Elaborar un pla plurianual d’escenaris pressupostaris per garantir la recupera-
ció pressupostària i per assolir progressivament en el termini de dos anys una des-
pesa per càpita de 1.500 euros l’any.

Palau del Parlament, 16 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. 10893)

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 la política 
sanitària (tram. 302-00007/12).

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

1. Presentar davant la Comissió de Salut, en un termini de tres mesos, un estu-
di sobre l’efecte de les retallades i les disminucions pressupostàries pel que fa als 
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serveis assistencials, especificant la reducció i l’eliminació de serveis per àrees bà-
siques de salut.

A l’estudi haurà de constar de manera separada com s’han donat les retallades 
i disminucions pressupostàries a la gestió pública i a la gestió indirecta o privada

Esmena 2
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició al punt 6

d) 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).

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

7. Instar al Govern a la presentació en el present any d’un Projecte de Llei per fer 
efectiu un model sanitari de titularitat, gestió i provisió 100% públic.

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2018
Carles Riera Albert, representant; Vidal Aragonés Chicharro, diputat, SP CUP-CC

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 10895)

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

mentari de Ciutadans, 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 política sanitària (tram. 302-00007/12).

Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició al punt 1 que queda redactat de la següent manera

1. Presentar davant la Comissió de Salut, en un termini de tres mesos, un estudi 
sobre l’efecte de les retallades i les disminucions pressupostàries realitzades pel Go-
vern de la Generalitat pel que fa als serveis assistencials, especificant la reducció i 
l’eliminació de serveis per àrees bàsiques de salut, i aportant el detall de les retalla-
des en els sous dels professionals i la precarietat.

Esmena 2
GP de Ciutadans
D’addició al punt 2 que queda redactat de la següent manera

2. Elaborar un pla plurianual d’escenaris pressupostaris per garantir la recupera-
ció pressupostària i per assolir progressivament una despesa per càpita de 1.500 eu-
ros l’any i que contempli una aposta ferma en el pressupost per a l’Atenció Primària.

Esmena 3
GP de Ciutadans
D’addició al punt 3 que queda redactat de la següent manera

3. Portar a terme una coordinació interdepartamental del Govern per abordar 
integralment els determinants socials, per lluitar contra les desigualtats en salut, i 
amb perspectiva de gènere, i dotar les partides pressupostàries necessàries per al 
seu assoliment.
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Esmena 4
GP de Ciutadans
D’addició al punt 5 que queda redactat de la següent manera

5. Elaborar un nou Mapa Sanitari, comptant amb la participació dels ajuntament 
i les entitats locals, Col·legis Professionals de les professions sanitàries, associa-
cions, sindicats i representants dels malalts, per dimensionar la distribució de recur-
sos assistencials dotant-los de les plantilles professionals adequades, amb criteris 
d’equitat, d’accessibilitat i de qualitat i de gènere, per adequar-lo a: 

Esmena 5
GP de Ciutadans
D’addició al punt 5 d’una nova lletra d)

d) Les necessitats de suport psicoterapèutic i psicoeducatiu de la població a 
l’atenció primària.

Esmena 6
GP de Ciutadans
D’addició al punt 5 d’una nova lletra e

e) El desenvolupament de programes de prevenció del suïcidi.

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jorge Soler González, diputat, del GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 10900)

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 política sanitària 
(tram. 302-00007/12).

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

1. Presentar davant la Comissió de Salut, en un termini de tres mesos, una anà-
lisi sobre l’efecte de les retallades en l’evolució pressupostària i de la contractació 
pel que fa a les diferents línies de serveis assistencials.

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

2. Elaborar un pla plurianual d’escenaris pressupostaris per recuperar progressi-
vament la despesa per càpita, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries.

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

5. Continuar elaborant i desplegant els Plans Estratègics sanitaris territorials, 
com a fulls de ruta que identifiquen les prioritats i guien les actuacions sanitàries 
del territori, comptant amb la participació del món local, la ciutadania, els profes-
sionals i les entitats proveïdores.
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Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i supressió

6. a) Vetllant pel compliment dels temps de referència en tot el territori a què fa 
referència l’Ordre SLT 102/2015, del 21 d’abril, per la qual s’estableixen els terminis 
de referència per a l’accessibilitat a les prestacions sanitàries que són a càrrec del 
Servei Català de la Salut, mentre aquesta ordre no sigui modificada.

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

6. b) Duent a terme una revisió dels temps de referència en procediments quirúr-
gics i visites a especialistes seleccionats que haurà de complir els següents paràme-
tres: 

– Serà amb criteri clínic.
– Es durà a terme amb participació d’experts i usuaris.
– Es realitzarà abans del primer trimestre de 2019.
– Es garantirà l’atenció dels processos aguts a l’atenció primària el mateix dia 

que es produeixin.

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició d’un nou punt

6. b) bis. Continuant l’impuls de la proactivitat dels centres hospitalaris, d’acord 
amb les previsions de la instrucció 5/2016 del CatSalut sobre actuacions i infor-
mació que s’ha de facilitar a les persones incloses en el Registre de llistes d’espera 
quirúrgiques del Servei Català de la Salut, per tal d’assegurar l’oferiment d’un cen-
tre alternatiu on realitzar la intervenció abans que finalitzi el període de garantia o 
referència.

Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició d’un nou punt

6. b) ter. Tendint a establir el termini màxim d’un mes en el cas de les interven-
cions quirúrgiques desprogramades, tant amb termini de garantia com de referència.

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2018
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus
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Punt 14 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els serveis 
d’atenció a la primera infància
302-00008/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 9016 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.07.2018

A la Mesa del Parlament
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu, Jéssica Albiach Satorres, portaveu ad-

junta del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que es-
tableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, sub-
següent a la Interpel·lació al Govern sobre els serveis d’atenció a la primera infància 
(tram. 300-00013/12).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Elaborar un Pla de desenvolupament infantil, centrat en la primera infància, 

on estiguin implicats el Departament d’Ensenyament, el de Treball i Afers Socials, 
el departament de Salut, els ajuntaments i la comunitat educativa, amb lideratge 
pedagògic i relacional de la Generalitat, amb respecte a l’autonomia municipal i de 
centre, que treballi conjuntament les polítiques públiques de suport a les famílies i 
als infants, amb els objectius de: 

a. Coordinar totes les polítiques de suport a la primera infància que es desenvo-
lupin des de les diferents administracions.

b. Treballar en xarxa entre les escoles bressol, els espais familiars i les accions 
de suport i apoderament parental, per garantir el suport adequat a cada família, pen-
sant en la igualtat d’oportunitats dels infants, així com entre dones i homes, la lluita 
contra la segregació educativa i la cohesió social 

c. Fomentar la connexió entre les escoles bressol i els centres d’educació infantil 
i primària, per garantir la coherència pedagògica i l’equitat educativa

d. Començar a dissenyar estratègies pedagògiques per l’etapa completa d’infan-
til, de 0 a 6 anys, a curt, a mig i a llarg termini.

e. Garantir unes condicions laborals dignes per a tots els treballadors i treballa-
dores de les escoles bressol i dels espais familiars, serveis d’acollida i menjador in-
closos, i assegurar que aquests serveis formen part del projecte educatiu

2. Sobre Escoles Bressol: 
a. Elaborar una proposta de coresponsabilització en el finançament de llars d’in-

fants públiques, que fomenti la tarifació social per motius de renda familiar dispo-
nible bruta, i on la Generalitat recuperi, com a mínim, el mòdul econòmic de 1.800 
euros per any i plaça, tal com li correspon per llei, amb una partida suficient als 
propers pressupostos de la Generalitat.

b. Acordar amb els ens municipals la fórmula per restituir les partides destina-
des al foment i al funcionament de les llars d’infants municipals no retornades als 
ajuntaments des de 2012.

c. Equilibrar territorialment l’oferta de places d’escola bressol, d’acord amb els 
criteris de demanda de cada municipi, d’índex d’atur al municipi, de renda familiar 
disponible bruta i de nivell educatiu de les famílies.

d. Elaborar un pla de formació de mestres, tant teòric com pràctic, per proporci-
onar coherència pedagògica a l’etapa; així mateix, oferir formació a serveis territo-
rials del Departament d’Ensenyament, perquè hi haja especialistes que puguin teixir 
xarxa a tot el país.
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e. Establir la Coeducació com a eix central de les línies de treball, per acom-
panyar els equips de les escoles bressol en el procés de descobrir els estereotips de 
gènere i les discriminacions que se’n deriven, ajudar-los a generar estratègies per 
transformar les escoles en espais lliures de sexisme i oferir uns models no estereo-
tipats a nens i a nenes.

f. Donar compliment al punt 40.e de la Resolució 17/XI del Parlament de Catalu-
nya, sobre la situació d’emergència social, la reactivació econòmica, la gestió públi-
ca i la necessitat d’una resposta institucional, i especialment a la mesura d’impulsar 
un programa de beques menjador a les escoles bressol, incloure el servei de menja-
dor com a part del projecte educatiu de l’escola i afavorir en la seva contractació als 
criteris de proximitat i certificació ecològica.

g. Millorar el procés d’autorització i inspecció de centres de 0 a 3 anys privats, 
perquè compleixin les condicions que marca la normativa actual.

3. Sobre espais familiars
a. Elaborar un programa marc i una regulació pròpia pels espais familiars, que 

fixi condicions d’obertura, criteris d’accés, objectius del seu funcionament i un pla 
formatiu per als professionals

b. Col·laborar en la planificació dels espais familiars, que tingui present el treball 
en xarxa amb la resta de serveis bàsics destinats a la primera infància.

c. Coresponsabilitzar-se en el finançament dels espais familiars, d’acord amb el 
model que s’acordi amb la Comissió Mixta.

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu; Jéssica Albiach Satorres, portaveu ad-

junta, GP CatECP

ESMENES PRESENTADES

Reg. 9911; 10894; 10899; 10902 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.07.2018

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 9911)

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 els serveis d’atenció a la primera infància 
(tram. 302-00008/12).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició a la lletra b del punt 1

1.b. Treballar en xarxa entre les escoles bressol, els espais familiars i les accions 
de suport i apoderament parental, per garantir un correcte desenvolupament dels in-
fants, el suport adequat a cada família, pensant en la igualtat d’oportunitats dels in-
fants, així com entre dones i homes, la lluita contra la segregació educativa i la co-
hesió social.

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició al final de la lletra d del punt 1

1.d. Començar a dissenyar estratègies pedagògiques per l’etapa completa d’in-
fantil, de 0 a 6 anys, a curt, a mig i a llarg termini, i recuperar el valor d’aquesta 
etapa educativa 0-6.
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Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició a la lletra e del punt 1

1.e. Garantir unes condicions laborals dignes per a tots els treballadors i treba-
lladores de les escoles bressol i dels espais familiars, serveis d’acollida i menjador 
inclosos, així com la seva formació adequada, i assegurar que aquests serveis for-
men part del projecte educatiu.

Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de la lletra a del punt 2

2.a.1. 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.

2.a.2. Fomentar la tarifació social per garantir l’equitat en l’accés a aquest ser-
vei públic.

Esmena 5
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de la lletra b del punt 2

2.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 6
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de la lletra c del punt 2

2.c. Equilibrar territorialment l’oferta de places d’escola bressol, d’acord amb les 
necessitats educatives de cada municipi, d’índex d’atur al municipi, de renda fami-
liar disponible bruta i de nivell educatiu de les famílies, en coresponsabilitat amb 
els Ajuntaments.

Esmena 7
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició a la lletra a del punt 3

3.a. Elaborar un programa marc i una regulació pròpia pels espais familiars, que 
fixi condicions d’obertura, criteris d’accés, objectius del seu funcionament i un pla 
formatiu per als professionals, en coresponsabilitat amb els Ajuntaments.

Esmena 8
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de la lletra b del punt 3

3.b. Col·laborar amb els Ajuntaments i donar-los suport en la planificació dels 
espais familiars, que tingui present el treball en xarxa amb la resta de serveis bàsics 
destinats a la primera infància.

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, diputada, GP PSC-

Units
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SUBGRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 10894) 

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 els serveis 
d’atenció a la primera infància (tram. 302-00008/12).

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

e. Garantir unes condicions laborals dignes per a tots els treballadors i treba-
lladores de les escoles bressol i dels espais familiars, serveis d’acollida i menjador 
inclosos, i assegurar que aquests serveis formen part del projecte educatiu. Per ga-
rantir la igualtat de condicions laborals, gestionar de manera pública la totalitat de 
les escoles bressol de titularitat pública.

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

b. Acordar amb els ens municipals la fórmula per restituir les partides destina-
des al foment i al funcionament de les llars d’infants municipals no retornades als 
ajuntaments des de 2012. Desistir de la totalitat de recursos anunciats o formalitzats 
davant de les sentències que estimen les pretensions d’Ajuntaments en relació als im-
pagaments de la Generalitat per Escoles Bressol.

Palau del Parlament, 16 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. 10899)

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 els serveis d’atenció 
a la primera infància (tram. 302-00008/12).

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

1. Elaborar un Pla de desenvolupament infantil, centrat en la primera infància 
(0-3 anys), on estiguin implicats els departaments corresponents del Govern de la 
Generalitat els ajuntaments i la comunitat educativa, amb lideratge pedagògic i re-
lacional de la Generalitat, amb respecte a l’autonomia municipal i de centre, que 
treballi conjuntament les polítiques públiques de suport a les famílies i als infants, 
amb els objectius de: 
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Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació de refosa dels punts c i d en un únic punt

Fomentar la connexió entre les escoles bressol i els centres d’educació infantil 
i primària, per garantir la coherència pedagògica i l’equitat educativa per l’etapa 
completa d’infantil, de 0 a 6 anys, a curt, a mig i a llarg termini.

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

e. Promoure unes condicions laborals dignes per a tots els treballadors i treba-
lladores de les escoles bressol i dels espais familiars, serveis d’acollida i menjador 
inclosos, i assegurar que aquests serveis formen part del projecte educatiu.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació, supressió i addició

2.a. Elaborar una proposta de coresponsabilització en el finançament de llars 
d’infants públiques, que fomenti la tarifació social per motius de renda familiar dis-
ponible bruta, i on la Generalitat recuperi de manera progressiva la participació en 
el finançament de l’etapa educativa dels 0-3 amb una partida suficient als propers 
pressupostos de la Generalitat, i sense perjudici de la participació d’altres institu-
cions segons l’Acord Marc que es tanqui amb la Comissió Mixta (formada pel De-
partament d’Ensenyament, la Federació de Municipis i l’Associació de Municipis 
de Catalunya).

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

2.b. Establir un acord marc amb la Comissió Mixta, per buscar fórmules per res-
tituir les partides destinades al foment i al funcionament de les llars d’infants muni-
cipals no retornades als ajuntaments des de 2012, tenint en compte les aportacions 
efectuades des de les Diputacions.

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

2.g. Revisar el procés d’autorització i inspecció de centres de 0 a 3 anys privats, 
perquè compleixin les condicions que marca la normativa actual.

Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

3.c. Coresponsabilitzar-se en el finançament dels espais familiars, d’acord amb el 
model que s’acordi a la Comissió Mixta.

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2018
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus
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GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 10902)

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

Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Re-
glament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre els serveis d’atenció a la primera infància (tram. 302-
00008/12).

Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició al punt 1 que queda redactat de la següent manera

1. Elaborar un Pla de desenvolupament infantil, centrat en la primera infància, 
on estiguin implicats el Departament d’Ensenyament, el de Treball i Afers Socials, 
el departament de Salut, els ajuntaments i la comunitat educativa, amb lideratge 
pedagògic i relacional de la Generalitat, amb respecte a l’autonomia municipal i de 
centre, que treballi conjuntament les polítiques públiques de suport a les famílies i 
als infants, que estigui calendaritzat i amb propostes concretes, amb els objectius de: 

Esmena 2
GP de Ciutadans
De modificació de la lletra a del punt 2 que queda redactat de la següent manera

a. Garantir que l’educació infantil de primer cicle (0-3 anys) sigui universal i 
gratuïta.

Esmena 3
GP de Ciutadans
D’addició a la lletra b del punt 2 que queda redactat de la següent manera

b. Acordar amb els ens municipals la fórmula per restituir les partides destinades 
al foment i al funcionament de les llars d’infants municipals no retornades als ajun-
taments des de 2012, pagant els endarreriments, donant compliment a les diverses 
sentències del TSJC en aquest sentit abans que comenci l’any 2019.

Esmena 4
GP de Ciutadans
D’addició a la lletra g del punt 2 que queda redactat de la següent manera

g. Millorar el procés d’autorització i inspecció de centres de 0 a 3 anys privats i 
públics, perquè compleixin les condicions que marca la normativa actual.

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada, GP Cs
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Punt 15 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els mitjans de 
comunicació públics de la Generalitat
302-00009/12

PRESENTACIÓ: SP PPC

Reg. 9112 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.07.2018

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’article 
161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Inter-
pel·lació al Govern sobre els mitjans de comunicació públics de la Generalitat (tram. 
300-00010/12).

Moció
1. El Parlament de Catalunya constata la necessitat de preservar la condició de 

servei públic dels mitjans de comunicació de la Generalitat, motiu pel qual han de 
garantir el principi de veracitat informativa, així com el respecte i la observança 
de les garanties previstes a la Llei 22/2005 de la Comunicació Audiovisual a Ca-
talunya.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
a) Garantir que la programació del conjunt dels mitjans de comunicació públics, 

especialment de TV3 i Catalunya Ràdio, són un reflexe de la diversitat i el pluralis-
me polític, social i cultural de la societat catalana.

b) Promoure activament en els mitjans de comunicació de la CCMA la convi-
vència cívica, el respecte a les diverses opcions i manifestacions polítiques, socials, 
lingüístiques, culturals i religioses presents a Catalunya.

c) Obrir la contractació externa de la CCMA a més empreses productores, una 
acció amb la que es contribuirà a suport al potent sector audiovisual, al mateix 
temps que es millorarà la neutralitat i l’objectivitat dels mitjans ràdio i televisió pú-
blics de la Generalitat.

d) Adoptar les mesures necessàries perquè en propers processos electorals els 
mitjans de comunicació públics garanteixin el compliment dels principis continguts 
a la legislació electoral i evitar així, noves sancions de l’administració electoral per 
vulneració de la neutralitat informativa.

Palau del Parlament, 9 de juliol de 2018
Xavier García Albiol, representant; Andrea Levy Soler, diputada, SP PPC

ESMENES PRESENTADES

Reg. 10891 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 10891)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, David Mejía Ayra, diputat del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, 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 els mitjans de comunicació públics de la Generalitat (tram. 302-
00009/12).
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Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició a la lletra b del punt 2 que quedaria redactat de la següent manera

b) Promoure activament en els mitjans de comunicació de la CCMA la convi-
vència, cívica, el respecte a les diverses opcions i manifestacions polítiques, socials, 
lingüístiques, culturals i religioses presents a Catalunya, a la resta d’Espanya i a la 
Unió Europea, així com el respecte a totes les institucions del nostre Estat Demo-
cràtic i de Dret.

Esmena 2
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 3 que quedaria redactat de la següent manera

3. El Parlament de Catalunya es compromet a dur a terme la urgent renovació 
dels membres del Consell de Govern de la CCMA i la seva Presidència mitjançant 
un procediment públic obert, transparent i competitiu que garanteixi els principis 
de neutralitat política i el respecte a la pluralitat i la diversitat social, l’establiment 
i compliment de requisits d’experiència professional i desvinculació política dels 
candidats i l’exigència de majories parlamentàries reforçades per a la seva tria. Així 
mateix i sens perjudici d’aquesta renovació, el Parlament es compromet a reformar 
la legislació relativa als mitjans audiovisuals de la Generalitat per tal que siguin 
efectivament independents, neutrals i objectius, amb vocació de servei al conjunt de 
la ciutadania i no pas un instrument d’agitació i propaganda política separatista.

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; David Mejía Ayra, diputat, GP Cs
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Punt 16 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre turisme
302-00010/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 9113 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.07.2018

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 161 del Re-
glamento del Parlamento, presentan la siguiente moción subsiguiente a la Interpe-
l·lació al Govern sobre turisme (tram. 300-00016/12).

Moción
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Realizar, en el plazo máximo de 6 meses, un Plan de medidas de promoción 

turística, interior y exterior, para la recuperación de la reputación de las marcas 
«Barcelona» y «Catalunya», que incluyan sesiones de sensibilización turística di-
rigidas a profesionales del sector y población en general con el objetivo de que se 
perciban estos territorios como destino turístico integral.

2. Llevar a cabo una encuesta entre los operadores de turismo con el objetivo de 
determinar las causas de la reducción de 225.000 pernoctaciones de turismo nacio-
nal en los primeros 5 meses de 2018, analizando qué otros destinos han aumentado 
sus pernoctaciones de forma proporcional. Una vez finalizada esta encuesta, instar 
a la comparecencia del responsable de Turismo del Govern para dar cuenta de los 
resultados y conclusiones obtenidos.

En base a esta encuesta, realizar una campaña de recuperación y atracción del 
turismo proveniente del resto de España, promocionando Cataluña como destino en 
el mercado nacional.

3. Manifestar el rechazo a las campañas que fomentan la turismofobia. El con-
junto de fuerzas políticas representadas en el Parlament de Catalunya se comprome-
te a no favorecer este tipo de actitudes ofensivas hacia el turismo, empezando por 
sus propias organizaciones.

4. Preservar los espacios públicos, los principales iconos turísticos, los actos in-
ternacionales con presencia de la Generalitat, los parques naturales, las playas y las 
zonas turísticas en general de los símbolos políticos que pudieran generar enfrenta-
miento o división con el turismo procedente de otros países y, especialmente, con el 
del resto de España y entre catalanes.

5. Instar al Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) a rea-
lizar un informe anual de seguimiento de las condiciones laborales, detección de 
fraude laboral, precariedad y planes de formación en el ámbito del sector turístico, 
debido a las especiales características del sector y su peso en el número de empleos 
que genera, con inicio en el presente ejercicio 2018.

6. Crear el clúster de Innovación Turística de Catalunya, con la participación de 
empresas y universidades con acreditada trayectoria en formación, investigación y 
desarrollo turístico, con el objetivo de mejorar la competitividad del sector, y que se 
incluya el mismo en la Relación de Clústers de Catalunya que impulsa la Agencia 
para la Competitividad de la Empresa (ACCIÓ).

7. Elaborar un Manual para inversores con información sobre el sector del Turis-
mo con la finalidad de captar fondos de inversión para proyectos con valor añadido 
real para la oferta turística de Cataluña.

8. Impulsar un Plan específico de desarrollo e innovación dirigido a destinos 
turísticos consolidados (Costa Daurada, Costa Brava, Costa del Garraf y Costa del 
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Maresme), con el objetivo de potenciar su competitividad y atractivo. Este Plan debe 
incluir la interacción con otros modelos y activos turísticos en sus respectivas áreas 
de influencia, como el turismo rural, el enológico y gastronómico y los parques na-
turales, entre otros, que pueden salir fortalecidos gracias al reclamo de los modelos 
consolidados.

9. Realizar un análisis sobre las pérdidas de congresos e inversiones de cara a 
años futuros, incurridas desde septiembre de 2017, y el alcance de su repercusión 
económica en los próximos años. Este análisis debe ser la base para la realización 
de un Plan para la recuperación e impulso de este tipo de actividad turística por par-
te del Catalunya Convention Bureau (CCB).

10. Impulsar, desde la Agencia Catalana de Turismo, la presencia de la marca 
«Catalunya» en las principales convenciones nacionales e internacionales en mate-
ria de turismo LGTBI.

11. Aumentar la transparencia en la gestión del Impuesto sobre estancias en es-
tablecimientos turísticos (tasa turística) en Cataluña, publicando anualmente en la 
web de la Agencia Catalana de Turismo, la recaudación total obtenida por este con-
cepto, la relación detallada de los proyectos financiados con el Fons de Foment del 
Turisme, los costes que han significado cada uno de estos proyectos, el remanente 
disponible a final del ejercicio y los proyectos pendientes de iniciar.

12. Establecer un plan de actuación, durante la temporada de verano, frente a po-
sibles incidencias relacionadas con el transporte aeroportuario en coordinación con 
todos los agentes implicados.

13. Elaborar un calendario para el proceso de digitalización del patrimonio cul-
tural y los principales iconos turísticos con el objetivo, entre otros, de facilitar el 
control de los flujos de visitantes que afectan a las zonas de alta presión turística.

14. Desarrollar un Plan específico de seguridad para la temporada estival des-
tinado a las zonas en las que se produce un aumento significativo de incidencias 
delictivas, según las estadísticas disponibles de los últimos años, con el objetivo de 
prevenir la conflictividad y aumentar la seguridad en estas zonas.

Palacio del Parlamento, 6 de julio de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Laura Vílchez Sánchez, diputada, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 10886; 10898 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 10886)

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 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre turisme (tram. 302-00010/12).

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un punt 5 bis

5 bis. Instar el Govern mitjançant el Departament de Treball a augmentar la do-
tació de personal per la inspecció laboral per tal de detectar i sancionar les pràcti-
ques fraudulentes en la contractació laboral –en el sector turístic que augmenten la 
precarietat ja existent–, com ara les externalitzacions i els «falsos autònoms», entre 
d’altres.
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Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació i addició 

11. Aumentar la transparencia y la participación directa de los ayuntamientos en 
la toma de decisiones y en la gestión de las actividades financiadas en el Impuesto 
sobre estancias en establecimientos turísticos (tasa turística) en Cataluña, publican-
do anualmente en la web de la Direcció General de Turisme, la recaudación total 
obtenida por este concepto, la relación detallada de los proyectos financiados con 
el Fons de Foment del Turisme, los costes que han significado cada uno de estos 
proyectos, el remanente disponible a final del ejercicio y los proyectos pendientes 
de iniciar.

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu; Susanna Segovia Sánchez, diputada, GP 

CatECP

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 10898)

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 turisme (tram. 302-
00010/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i supressió del punt 1

1. Desenvolupar, en el termini màxim de 6 mesos, un pla de mesures de promoció 
orientades al mercat domèstic i internacional al servei del reforç de la marca Cata-
lunya i Barcelona (la competència és de l’Ajuntament de la ciutat), amb els instru-
ments necessaris amb l’objectiu que es percebin aquests territoris com destinacions 
turístiques integrals.

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

2. Elaborar un informe que analitzi el comportament del turisme del mercat do-
mèstic en els 5 primers mesos de l’any, pel que fa a nombre de turistes i el volum 
d’ingressos i de manera comparativa amb d’altres destinacions de l’Estat. Aquest 
informe s’ha d’elaborar amb dades de fonts oficials, complementades per les pro-
cedents de les associacions professionals i els Patronats de Turisme de les Diputa-
cions. En funció d’aquest informe desenvolupar accions de promoció en el conjunt 
de l’Estat. En aquest marc, instar al responsable de Turisme del Govern per tal de 
donar compte dels resultats i les conclusions obtingudes.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició del punt 6

6. Crear el clúster d’innovació turística, com va anunciar l’Hble. consellera 
d’Empresa i Coneixement a la seva compareixença del dia 12 de juliol de 2018 a 
la Comissió d’Empresa i Coneixement, amb la participació d’empreses i universi-
tats amb acreditada trajectòria en formació, investigació i desenvolupament turístic, 
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amb l’objectiu de millorar la competitivitat del sector, i que s’inclogui a la relació 
de clústers de Catalunya que impulsa l’Agència per la Competitivitat de l’Empresa 
(ACCIÓ).

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 8

8. Revisar el mecanisme de transferència de recursos als ens locals provinents de 
l’IEET per tal de poder posar a disposició de la DGT els recursos econòmics sufi-
cients que permetin impulsar un pla específic de millora de les destinacions madures 
del país amb l’objecte de potenciar la seva competitivitat.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 9

9. Elaborar un informe que analitzi el comportament del turisme de reunions a 
Catalunya o elaborar i executar un pla específic de promoció per a aquest producte.

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 11

11. Garantir la transparencia en la gestión del Impuesto sobre estancias en esta-
blecimientos turísticos (tasa turística) en Cataluña, publicando anualment en la web 
de la Agencia Catalana de Turismo, la recaudación total obtenida por este concepto, 
la relación detallada de los proyectos financiados con el Fons de Foment del Turis-
me, los costes que han significado cada uno de estos proyectos, el remanente dispo-
nible a final del ejercicio y los proyectos pendientes de iniciar.

Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 13

13. Realitzar un anàlisi pilot de mobilitat i de fluxos turístics a través de la in-
formació derivada de la telefonia mòbil sobre els espais turístics de major densitat 
turística del país i amb la possibilitat d’estendre-ho a d’altres zones.

Esmena 8
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 14

14. Continuar aplicant les mesures del Pla de seguretat per la temporada estival 
destinat a les zones en les que es produeix un augment significatiu d’incidències 
delictives, segons les estadístiques disponibles dels darrers anys, amb l’objectiu de 
prevenir la conflictivitat i augmentar la seguretat a aquestes zones.

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2018
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus
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Punt 17 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’ocupació 
d’immobles per a dur-hi a terme activitats il·legals
302-00011/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 9114 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.07.2018

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Jean Castel Sucarrat, diputado del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 161 del Regla-
mento del Parlamento, presentan la siguiente moción subsiguiente a la Interpel·lació 
al Govern sobre l’ocupació d’immobles per a dur-hi a terme activitats il·legals (tram. 
300-00017/12).

Moción
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a ejercer sus compe-

tencias en materia de orden público y seguridad ciudadana para aplicar una política 
de tolerancia cero ante la delincuencia organizada que ocupa ilegalmente inmuebles 
y se apropia del espacio público para desarrollar actividades ilícitas, que implique: 

a. Incrementar los recursos económicos y humanos, especialmente los efectivos 
policiales, destinados a combatir de manera urgente y estructural la ocupación ile-
gal por parte de la delincuencia organizada, estudiando y, en su caso, incorporando 
en cada presupuesto las convocatorias de plazas del Cuerpo de Mossos d’Esquadra 
necesarias para garantizar que la plena competencia en materia de seguridad ciuda-
dana de la Generalitat es ejercida de manera efectiva y eficaz. 

b. Actuar y sancionar proactivamente las actividades incívicas para recuperar 
la convivencia en los espacios públicos en los que se ha detectado la presencia per-
manente de mafias organizadas, especialmente en aquellos municipios en los que 
actualmente hay una dejación en la aplicación de sus respectivas ordenanzas de ci-
vismo.

c. Priorizar la lucha contra la delincuencia organizada y la ocupación ilegal en 
las juntas de seguridad locales, estableciéndose una supervisión periódica, al menos 
mensual, de las actuaciones que se aprueben y se lleven a cabo.

d. Proteger y administrar el parque público de vivienda del que disponen las 
administraciones en Cataluña ante las ocupaciones ilegales de viviendas públicas, 
instando al inmediato desahucio de las mismas puesto que suponen un riesgo de 
apropiación por parte de las mafias y un mayor desamparo de los ciudadanos más 
vulnerables que sufren dificultades o son excluidos del acceso a la vivienda pública.

e. Actuar proactivamente contra prácticas ilícitas y dañinas para la seguridad 
y la convivencia en la vía pública como la venta ilegal en el espacio público, «top 
manta» o la venta ambulante de bebidas alcohólicas que son especialmente atrac-
tivas para las mafias y muy perjudiciales tanto para los comerciantes que sufren 
injustamente estas graves formas de competencia desleal como para las personas 
vulnerables que éstas explotan para llevarlas a cabo, las cuales deben ser objeto de 
especial protección mediante planes de integración sociolaborales específicos que 
deben ser elaborados por la Generalitat en el plazo máximo de 3 meses desde la 
aprobación de esta moción.

f. Incrementar la colaboración y la cooperación con todas las administraciones, 
especialmente la Administración General del Estado, a efectos de detectar y actuar 
ante las rutas del narcoturismo internacional, y también diseñar e implementar un 
plan del CatSalut de lucha contra la toxicomanía desde una perspectiva sanitaria di-
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rigida a la prevención y tratamiento de las adicciones, con estrategias transversales 
orientadas a la comunidad.

g. Identificar las comunidades de vecinos más vulnerables con el objetivo de 
priorizar su protección previa, garantizar que puedan denunciar de forma ágil las 
actuaciones de las mafias o su propia situación de vulnerabilidad y que disfruten 
de una efectiva indemnidad y confidencialidad tanto antes como después de las de-
nuncias.

Palacio del Parlamento, 9 de julio de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Jean Castel Sucarrat, diputado, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 9912; 10866; 10887; 10897 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.07.2018

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 9912)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Carles Castillo Rosique, diputat del Grup Par-

lamentari 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 subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre l’ocupació d’immobles per a dur-hi a terme activi-
tats il·legals (tram. 302-00011/12).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió de part del punt b

b. Actuar y sancionar proactivamente las actividades incívicas para recuperar la 
convivencia en los espacios públicos en los que se ha detectado la presencia perma-
nente de mafias organizadas, especialmente en aquellos municipios en los que actu-
almente hay una dejación en la aplicación de sus respectivas ordenanzas de civismo.

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió del punt c

c. Priorizar la lucha contra la delincuencia organizada y la ocupación ilegal en 
las juntas de seguridad locales, estableciéndose una supervisión periódica, al menos 
mensual, de las actuaciones que se aprueben y se lleven a cabo.

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Carles Castillo Rosique, diputat, GP PSC-

Units

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 10866)

A la Mesa del Parlament
Xavier García Albiol, representant del Subgrup Parlamentari del Partit Popular 

de Catalunya, 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 l’ocupació d’immobles per a dur-hi a terme activitats il·legals (tram. 
302-00011/12).
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Esmena 1
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou apartat c bis

c bis. Implementar més mecanismes de col·laboració entre el cos dels Mossos 
d’Esquadra i les policies locals amb l’objectiu d’incrementar les actuacions conjun-
tes que garanteixin l’ordre públic i la seguretat ciutadana.

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2018
Xavier García Albiol, representant SP PPC

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 10887)

A la Mesa del Parlament
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu, Joan Josep Nuet i Pujals, diputat del 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’ocupació d’immobles per a dur-hi a 
terme activitats il·legals (tram. 302-00011/12).

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició al punt c

c. Priorizar la lucha contra la delincuencia organizada y la ocupación ilegal en 
las juntas de seguridad locales, estableciéndose una supervisión periódica, al menos 
menusal, de las actuaciones que se aprueben y se lleven a cabo. Les crisis migratò-
ries i la dificultat de regularitzar la situació de milers d’immigrants amb una Llei 
d’Estrangeria molt restrictiva, aboca a una situació difícil que requereix solucions 
a mitjà i llarg termini i, de forma immediata, prioritzar la prevenció, la coordinació 
entre Administracions i molta actuació social.

Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició al punt d

d. Proteger y administrar el parque público de vivienda del que disponen las 
administraciones en Cataluña ante las ocupaciones ilegales de viviendas públicas, 
instando al inmediato desahucio de las mismas puesto que suponen un riesgo de 
apropiación por parte de las mafias y un mayor desamparo de los ciudadanos más 
vulnerables que sufren dificultades o son excluidos del acceso a la vivienda públi-
ca. L’actual crisi social, on l’atur i la precarietat persisteixen amb alts preus espe-
culatius de l’habitatge tant de propietat com de lloguer, i on la legislació existent 
no protegeix als sectors més febles de la societat, el desallotjament ha de tenir en 
compte criteris socials de vulnerabilitat, diferenciant les organitzacions mafioses de 
les famílies necessitades de sostre, especialement d’aquelles on hi ha menors d’edat 
o persones grans, a les quals les administracions han de facilitar alternatives habi-
tacionals abans de procedir.

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu; Joan Josep Nuet i Pujals, diputat, GP 

CatECP
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 10897)

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 l’ocupació d’immo-
bles per a dur-hi a terme activitats il·legals (tram. 302-00011/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió del punt a

a. Incrementar els recursos econòmics i humans, especialment els efectius poli-
cials, destinats a combatre de manera urgent i estructural l’ocupació il·legal per part 
de la delinqüència organitzada, estudiant i, en el seu cas, incoroporant en cada pres-
supost les convocatòries de places del Cos de Mossos d’Esquadra per a garantir que 
la plena competència en matèria de seguretat ciutadana del a Generalitat és exercida 
de manera efectiva i eficaç.

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

b. Actuar i sancionar proactivament les activitats incíviques per a recuperar la 
convivència als espais públics en els que s’ha detectat la presència permanent de 
màfies organitzades, especialment en aquells on es detecti major presencia d’aquest 
fenomen.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió del punt c

c. Prioritzar la lluita contra la delinqüència organitzada i la ocupació il·legal a les 
juntes de seguretat locals, establint-se una supervisió periòdica, almenys mensual, 
de les actuacions que s’aprovin i es portin a terme.

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

d. Continuar amb les actuacions per protegir el parc públic d’habitatge de què 
disposen les administracions a Catalunya davant les ocupacions il·legals d’habitatges 
públics, accelerant els procediments per a recuperar el seu ús social ja que suposen 
un risc d’apropiació per part de les màfies i un major desemparament dels ciutadans 
més vulnerables que pateixen dificultats o són exclosos de l’accés a l’habitatge pú-
blic.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt e

e. Continuar treballant per a reduir tota l’economia submergida, que perjudica 
l’activitat econòmica que sí que compleix amb els seus deures fiscals i normatius, i 
per oferir sortides sociolaborals a aquelles persones vulnerables que s’hi dediquen 
perquè no tenen més alternatives.
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Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició del punt f

f. Incrementar la col·laboració i la cooperació amb totes les administracions, es-
pecialment l’Administració General de l’Estat, a efectes de detectar y actuar davant 
les rutes del narcoturisme internacional, i també dissenyar i implenentar un pla del 
Catsalut Sub-direcció General de Drogodependències de lluita contra la toxicoma-
nia des d’una perspectiva sanitària dirigida a la prevenció i tractament de les addic-
cions, amb estratègies transversals orientades a la comunitat.

Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició del punt g

g. Valorar les mesures per identificar las comunitats de veïns més vulnerables 
amb l’objectiu de prioritzar la seva protecció prèvia, garantir que puguin denunciar 
de manera àgil les actuacions de les màfies o la seva pròpia situació de vulnerabilitat 
i que gaudeixin d’una efectiva indemnitat i confidencialitat tan abans com després 
de les denúncies.

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2018
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus
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