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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.15. Mocions

Moció 1/XI del Parlament de Catalunya, sobre la transfòbia i les mesures 
contra l’assetjament i la discriminació per raó de gènere
302-00004/11

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 9, 17.02.2016, DSPC-P 10

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 17 de febrer de 2016, d’acord amb l’arti-
cle 158 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la transfòbia (tram. 302-00004/11), presentada per la diputada Sonia Sierra Infante, del 
Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de  
Catalunya Sí que es Pot (reg. 8595), pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 8685), pel Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent (reg. 8688) i pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí i Candidatura d’Unitat 
Popular - Crida Constituent (reg. 8752).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament, ha aprovat la 
següent

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Desenvolupar una estratègia de prevenció de la violència masclista que inclogui 

el reconeixement de les diversitats sexuals i de gènere, i també la prevenció de l’asset-
jament escolar per raó de gènere als centres educatius, espais d’oci educatiu i espais 
juvenils. En aquest sentit, el Departament d’Ensenyament ha de crear els mecanismes 
necessaris per a detectar precoçment els casos d’assetjament escolar per raó de gènere 
en aquests centres o espais.

b) Desenvolupar totes les actuacions necessàries, inclosa la partida pressupostà-
ria necessària, tenint en compte la disponibilitat pressupostària, per a complir les lleis 
14/2010, del 27 de maig, de drets i oportunitats en la infància i l’adolescència, i 11/2014, 
del 10 de octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i 
intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, per a desplegar-les 
amb els reglaments respectius, i per a fer efectiva l’aplicació de l’article 12 de la Llei 
11/2014 en col·laboració amb professionals de l’ensenyament, pares i mares, estudiants 
i entitats LGBTI.

c) Promoure accions en coordinació amb els ajuntaments per a reduir l’assetjament 
escolar i acompanyar els menors i joves que pateixen aquest tipus de discriminació per 
motiu de diversitat sexual i de gènere mitjançant la protocol·lització de les accions per-
tinents. Per això, és necessari tenir en compte l’assessorament i les aportacions de les 
diferents entitats LGBTI amb relació a aquesta matèria, i també promoure la coopera-
ció entre els ens educatius.

d) Garantir que els centres docents abordin d’una manera integral i decidida les sos-
pites d’una possible situació d’assetjament escolar, amb una protecció especial per part 
dels professionals dels centres dels alumnes que en poden ésser víctimes, com reco-
mana l’Informe sobre els drets de l’infant del novembre de 2014 elaborat pel Síndic de 
Greuges.

e) Elaborar i implementar un protocol concret per a tractar l’alumnat transgènere, 
amb la participació de les associacions i plataformes LGTBI i els consells escolars.

f) Revisar els protocols existents, com el Protocol de prevenció, detecció i interven-
ció enfront l’assetjament entre iguals i el Protocol de prevenció, detecció i intervenció 
enfront situacions d’odi i discriminació, posant un èmfasi especial en els temes d’orien-
tació sexual i identitat de gènere, garantir-ne la difusió a la comunitat educativa i valo-
rar-ne el funcionament.

g) Impulsar programes contra l’assetjament escolar orientats a incidir en els dife-
rents agents implicats en l’assetjament –víctima, agressor, observador, comunitat esco-
lar i educativa–, tenint en compte programes internacionals que s’han demostrat efec-
tius, inspirats en el programa Kiva de Finlàndia i en altres que s’estiguin desenvolupant.
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h) Impulsar, en col·laboració amb les plataformes LGTBI i les entitats feministes, un 
programa de formació per al professorat i el personal de lleure i esports, sanitari, admi-
nistratiu i judicial.

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2016
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

Moció 2/XI del Parlament de Catalunya, sobre la política sanitària
302-00002/11

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 9, 17.02.2016, DSPC-P 10

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 17 de febrer de 2016, d’acord amb l’ar-
ticle 158 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre la política sanitària (tram. 302-00002/11), presentada per la diputada Assumpta 
Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 8580), pel Grup Parlamentari de Ca-
talunya Sí que es Pot (reg. 8641), pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 8683) i pel 
Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 8692).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament, ha aprovat la 
següent

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Garantir el compliment dels temps de referència en tot el territori a què fa referèn-

cia l’Ordre SLT 102/2015, del 21 d’abril, per la qual s’estableixen els terminis de refe-
rència 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) Modificar l’Ordre SLT/102/2015 en el termini d’un mes, de manera que: 
1r. Els terminis de referència que s’hi estableixen passin a ésser terminis màxims de 

garantia.
2n. S’estableixi un termini màxim garantit de quaranta-vuit hores per a l’atenció en 

les consultes programades d’atenció primària.
3r. 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 procés diag-
nòstic que condueix a la determinació de l’actuació pertinent, sia alta, hospitalització, 
derivació o intervenció quirúrgica.

4t. 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.

5è. S’estableixi un mecanisme de gestió i revisió de les llistes d’espera que permeti 
detectar i corregir demores excessives.

6è. S’estableixi un termini màxim d’un mes, des de la data en què s’hagin produït, 
en el cas dels ingressos i les intervencions cancel·lats i les visites desprogramades.

c) Garantir, 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’espera 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 efec-
tivament.

d) Complir, en el termini d’un any, la Moció 83/IX, del 28 de març de 2012, del Par-
lament de Catalunya, incomplerta reiteradament pel Govern.

e) Presentar-li, en el termini de quatre mesos, una anàlisi de les desigualtats territo-
rials en matèria de salut, juntament amb les mesures previstes per a reduir-les.

f) Lliurar als grups parlamentaris, en el termini de dues setmanes, la informació a 
què fa referència el punt 2.e de la Moció 190/X, del 19 de març de 2015, sobre la situa-
ció de la sanitat, on es detalli «tota la informació respecte a les més de setze mil deriva-
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cions que es van produir durant el 2014 per part del CatSalut entre centres del sistema 
sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (Siscat) amb la finalitat de reduir les 
llistes d’espera. En aquesta informació s’hi ha de fer constar les derivacions –origen i 
destinació–, el contracte i el preu per l’activitat derivada, en comparació amb el preu 
que hauria tingut en el centre d’origen, i la reducció del temps d’espera mitjà per cada 
intervenció i centre».

g) Lliurar als grups parlamentaris, en el termini de dues setmanes, com es va apro-
var en el punt 2.f de la Moció 190/X, els resultats de la inspecció «sobre la tramitació 
dels pacients que s’han donat de baixa de la llista d’espera pública abans d’ésser inter-
vinguts, que inclogui la informació de si han sortit dels centres del Siscat o de si han 
estat intervinguts en el mateix centre que els tenia en llista d’espera. En aquest darrer 
cas, cal indicar qui n’ha aprovat els preus, quant es cobra per aquesta activitat i qui ho 
cobra».

h) Lliurar als grups parlamentaris, en el termini de dues setmanes, una proposta 
d’ampliació de l’actual sistema de monitorització de les urgències a Catalunya, que in-
corpori indicadors per al seguiment de tots els centres que conformen la xarxa d’aten-
ció a la demanda urgent, que permeti mesurar el flux i els temps de permanència dels 
pacients en els dispositius d’urgències. Així mateix, la proposta ha de tenir una clara 
orientació a la comparabilitat dels resultats i ha de definir estàndards de qualitat per a 
les diferents dimensions de l’atenció urgent objecte de seguiment, en compliment de la 
Moció 201/X.

i) Garantir que es publiquin semestralment en el web del CatSalut les llistes i els 
temps d’espera per a primeres visites a especialistes. El primer tall d’informació s’hi ha 
de fer públic dins el primer semestre del 2016.

j) Garantir que es publiquin semestralment en el web del CatSalut les llistes i els 
temps d’espera de les consultes d’atenció primària programades als centres d’atenció 
primària.

k) Comparèixer semestralment a la Comissió de Salut d’aquest Parlament per donar 
compte de manera específica de la situació de les llistes d’espera.

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2016
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

Moció 3/XI del Parlament de Catalunya, sobre la nova cultura de l’aigua i 
del territori
302-00003/11

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 9, 17.02.2016, DSPC-P 10

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 17 de febrer de 2016, d’acord amb l’arti-
cle 158 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la nova cultura de l’aigua i del territori (tram. 302-00003/11), presentada pel diputat 
Sergi Saladié Gil, del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 
Pot (reg. 8640), pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 8648), pel Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya (reg. 8684) i pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 
8694).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament, ha aprovat la 
següent

Moció
1. El Parlament de Catalunya, en matèria de planejament territorial, i en el marc del 

procés constituent, insta el Govern a definir un model i uns instruments de planejament 
territorial basats en la sostenibilitat, el reequilibri territorial i que assegurin l’assoliment 
de totes les sobiranies (alimentària, energètica, d’habitatge, etc.).

2. El Parlament de Catalunya, en matèria de la qualitat de les aigües, insta el Govern a: 
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a) Exigir a Acuamed la finalització, d’una manera immediata i segura, del procés de 
descontaminació de l’embassament de Flix (Ribera d’Ebre) i de les obres associades al 
pla de restitució de Flix.

b) Finir els estudis per a la declaració de sòls contaminats a tot el recinte industrial 
de Flix, i també en altres parcel·les afectades fora d’aquest espai; elaborar, en el termini 
d’un any, el consegüent pla d’actuació de descontaminació de sòls, i instar l’Agència de 
Residus de Catalunya a continuar les tasques de descontaminació que es duen a terme 
actualment.

c) Exigir a l’empresa Iberpotash que compleixi amb les seves responsabilitats amb 
la salut pública i el medi ambient.

3. El Parlament de Catalunya, amb relació als grans regadius i els transvasaments, 
insta el Govern a: 

a) Reconèixer les lluites dels moviments socials en defensa dels rius i les aigües, i 
donar ple suport a llurs reivindicacions.

b) Sustentar les actuals polítiques d’aigua i les futures en el marc de la nova cultura 
de l’aigua.

c) Revisar els regadius Segarra-Garrigues i Xerta-Sènia perquè responguin a les ne-
cessitats de desenvolupament sostenible, socioeconòmic i ambiental del territori, i tin-
guin en compte l’activitat agrària basada en el regadiu eficient com una eina de genera-
ció de valor econòmic, equilibri territorial i producció sostenible d’aliments, que ha de 
permetre també d’incrementar el nivell de sobirania alimentària.

d) Revisar el projecte de Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya a 
partir dels cabals ecològics establerts pel Pla sectorial de cabals de manteniment i com-
plint la Directiva marc de l’aigua.

e) Eliminar qualsevol possibilitat de transvasament entre conques.
f) Aprovar el Pla de sequera previst en el Pla de gestió del districte de conca fluvial 

de Catalunya del 2009.
g) Vetllar perquè en el marc del procés constituent es garanteixi la preservació dels 

recursos naturals com l’aigua com un bé estratègic, i també l’accés universal a aquest 
recurs bàsic per a la vida.

4. El Parlament de Catalunya, en matèria dels processos de privatització de l’aigua i 
exclusió social en l’accés a l’aigua, insta el Govern a: 

a) Complir els punts 1 i 9 de l’annex de la Resolució 1/XI, aprovada el 9 de novem-
bre de 2015 per la majoria del Parlament.

b) Vist l’informe de l’Oficina Antifrau de Catalunya amb relació a les possibles ir-
regularitats comeses per l’empresa Acciona, concessionària de la Generalitat en la ges-
tió d’Aigües Ter Llobregat, obrir un expedient informatiu sobre aquests fets i, a la vista 
d’aquests, determinar si hi ha un incompliment del contracte de concessió i, si s’escau i 
aquest incompliment fos causa de rescissió del contracte, procedir a dur-la a terme.

c) Presentar un pla d’acompanyament i recursos per a la municipalització de l’aigua 
que inclogui, entre altres mesures, la creació, dins l’Agència Catalana de l’Aigua, d’un 
equip d’assessorament jurídic a disposició dels municipis que vulguin iniciar la remu-
nicipalització dels serveis d’aigua per a garantir-ne la correcció, la fiabilitat i el bon 
desenvolupament normatiu.

5. El Parlament de Catalunya, amb relació a les infraestructures de comunicació, 
insta el Govern a: 

a) Instar el Ministeri de Foment a replantejar la política de gestió de les autopistes 
AP-7 i AP-2 als trams entre l’Hospitalet de l’Infant i Alcanar, Ulldecona i Vinaròs, i en-
tre Montblanc i Lleida, respectivament, eliminant-ne les barreres, en el marc d’un nou 
model de mobilitat sostenible de les vies d’alta prestació.

b) Mentre no sigui possible dur a terme les mesures de la lletra a, instar el Ministeri 
de Foment a aplicar de manera transitòria les mesures següents: 

b.1. Amb relació a l’autopista AP-7, al tram que transcorre per les Terres de l’Ebre: 
1r. Adoptar, amb efectes immediats, mesures provisionals per a desviar obligatòri-

ament els vehicles pesants per l’autopista AP-7, des d’Alcanar, Ulldecona i Vinaròs fins 
a l’Hospitalet de l’Infant, i aplicar a aquests vehicles pesants les mateixes bonificacions 
que s’apliquen actualment al trànsit desviat de la carretera N-II al pas per les comarques 
gironines.
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2n. Fer que, amb caràcter immediat i provisional, el trànsit intern de l’autopista AP-7,  
des d’Alcanar, Ulldecona i Vinaròs fins a l’Hospitalet de l’Infant, sigui íntegrament bo-
nificat fins a la finalització de les obres de l’autovia A-7.

b.2. Amb relació a l’autopista AP-2, al tram que transcorre entre Montblanc i Lleida: 
1r. Fer que, amb caràcter immediat, el trànsit intern per l’autopista AP-2, des de 

Montblanc fins a Lleida, sigui íntegrament bonificat.
2n. Adoptar, amb efectes immediats, mesures per a desviar obligatòriament els ve-

hicles pesants de la carretera N-240 per l’autopista AP-2 entre Montblanc i Lleida, i que 
s’apliquin a aquests vehicles pesants, entre Lleida i Montblanc, les mateixes bonifica-
cions que s’apliquen actualment al trànsit desviat de la carretera N-II al pas per les co-
marques gironines.

c) Garantir que en la planificació territorial i sectorial, actual i futura, la mobilitat 
sigui un dret, i no una obligació, i que aquesta sigui eficient, segura i baixa en carboni.

6. El Parlament de Catalunya, amb relació al sistema energètic, insta el Govern a: 
a) Plantejar, en el marc del Pacte nacional per a la transició energètica, els escenaris 

adients de tancament de les centrals nuclears en el marc d’una transició energètica que 
permeti d’assolir l’any 2050 una producció energètica cent per cent renovable. Així ma-
teix, preveure un pla de transició per als municipis que actualment tenen instal·lacions 
nuclears al terme municipal.

b) Instar el Ministeri d’Induústria, Energia i Turisme a paralitzar la construcció de 
línies elèctriques de molt alta tensió (MAT).

c) Elaborar un nou pla de l’energia amb caràcter executiu, que prioritzi les energies 
renovables i la generació distribuïda de gestió comunitària.

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2016
El secretari tercer, Joan Josep Nuet i Pujals; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

Moció 4/XI del Parlament de Catalunya, sobre les polítiques de l’aigua
302-00005/11

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 9, 17.02.2016, DSPC-P 10

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 17 de febrer de 2016, d’acord amb l’article 
158 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les 
polítiques de l’aigua (tram. 302-00005/11), presentada per la diputada Hortènsia Grau 
Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (reg. 8489), 
pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 8649), pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí  
(reg. 8693) i pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 8695).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament, ha aprovat la 
següent

Moció
I. Pla hidrològic de la conca de l’Ebre 2016 
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de Catalunya a manifestar al Govern 

de l’Estat el rebuig al Pla hidrològic de la conca de l’Ebre aprovat el 8 de gener de 2016 
pel Consell de Ministres.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de Catalunya a: 
a) Donar suport a les accions, iniciatives i mobilitzacions socials que es facin per a 

mostrar el rebuig al Pla hidrològic de la conca de l’Ebre aprovat pel Govern de l’Estat, 
atès que no respecta els cabals ambientals necessaris per a la pervivència del delta de 
l’Ebre.

b) Convocar de manera urgent la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de 
l’Ebre per a valorar el contingut del pla aprovat, proposar les accions que calguin i lide-
rar una resposta institucional unitària.

c) Utilitzar tots els mecanismes jurídics, tant estatals com comunitaris, que esti-
guin al seu abast per a aturar el Pla hidrològic de la conca de l’Ebre, perquè vulnera la 
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Directiva 2000/60/CE, relativa al marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política 
d’aigües (DMA); la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservació dels hàbitats naturals 
i de la flora i fauna silvestres; la Directiva 2009/147/CE, relativa a la conservació dels 
ocells silvestres; i el Reial decret legislatiu 1/2001, del 20 de juliol, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei d’aigües.

d) Mantenir tots els projectes i inversions proposats per la Comissió per la Sosteni-
bilitat de les Terres de l’Ebre de millora ambiental i econòmica, vinculats al riu Ebre, al 
seu delta i als pobles riberencs.

e) Presentar durant el 2016 el Pla integral de protecció del Delta de l’Ebre, que, 
d’acord amb el control del compliment de la Moció 105/X (BOPC 445/10, 09.12.2014), 
estava en fase d’elaboració i es preveia de finalitzar-lo durant el primer trimestre del 
2015.

f) Presentar el decret del Catàleg de fauna amenaçada de Catalunya durant el 2016 i 
el Pla de recuperació de la Margaritifera auricularia durant el 2017.

g) Revisar i estudiar, en col·laboració amb el Departament d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca i Alimentació, l’ampliació de nous regadius previstos en el Pla de regadius 
de Catalunya, que inclou el Pla hidrològic de la conca de l’Ebre des del punt de vista de 
la viabilitat econòmica i ambiental.

h) Obrir diàleg i negociació amb la resta de comunitats autònomes de la conca de 
l’Ebre en el marc de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre per a estudiar i revisar 
l’ampliació de les tres-centes mil noves hectàrees de regadiu aigües amunt que inclou 
el Pla hidrològic de la conca de l’Ebre des del punt de vista de la viabilitat econòmica i 
ambiental, i elaborar una nova proposta més racional que faci compatible la necessària 
producció d’aliments amb el manteniment del cabal ecològic i els usos de l’aigua que 
estableix la Directiva marc de l’aigua (DMA).

i) Treballar coordinadament amb el Departament de Territori i Sostenibilitat i el 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, amb les comunitats de 
regants de les Terres de l’Ebre i de Lleida, amb els sindicats i les associacions profes-
sionals representants de la pagesia, amb els representants del sector de la pesca i l’aqüi-
cultura, amb les entitats ecologistes i conservacionistes, amb representants del món aca-
dèmic i amb la resta d’agents econòmics, socials i polítics per a arribar als consensos 
necessaris per a garantir unes bones pràctiques i l’acompliment de les directives euro-
pees en matèria mediambiental i per la conservació dels espais naturals, els ecosistemes 
i els usos de l’Ebre i del seu delta.

3. El Parlament de Catalunya dóna suport a les accions que el Govern de Catalunya 
i els ajuntaments, i també altres institucions i entitats socials, presentin a la Comissió 
Europea i a altres organismes de caràcter estatal i internacional amb l’objectiu de de-
fensar els cabals ecològics aprovats per la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres 
de l’Ebre.

II. Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per al període 2016-2021
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Revisar el Pla de gestió de districte de conca fluvial de Catalunya 2016-2021 per a 

garantir l’abastament de totes les poblacions, amb priorització de l’ús eficient, l’estalvi i 
els recursos hídrics de cada conca.

b) Mantenir els valors fixats per als cabals de manteniment aprovats en l’actual Pla 
sectorial de cabals de manteniment (Acord del Govern del 4 de juliol de 2006) mentre 
no hi hagi nous estudis cientificotècnics i consultables que els invalidin.

c) Donar compliment al pacte del Ter i preveure la substitució progressiva de cabals 
transvasats del Ter gràcies a les aportacions de nous recursos disponibles en el marc de 
les inversions que siguin necessàries, que en cap cas ha de comportar l’aportació de ca-
bals procedents de transvasaments d’altres conques.

d) Recuperar i actualitzar el Pla estratègic de disponibilitat dels recursos hídrics en 
l’àmbit ATLL, aprovat l’any 2010, que preveu la utilització adequada de les diverses 
fonts de subministrament i la millor gestió dels aqüífers i de les masses d’aigua, d’acord 
amb el que estableix la Moció 205/X, sobre la gestió de l’aigua, del 30 d’abril de 2015.

e) Promoure la redacció de plans de recursos hídrics alternatius que promoguin 
fonts de subministrament diferents, tenint en compte la utilització de l’aigua de la pluja, 
entre altres.
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f) Aprovar al més aviat possible el Pla de gestió de sequeres, que ha de fixar els pro-
tocols de posada en marxa de les mesures, activar el funcionament a ple rendiment de 
les plantes dessalinitzadores, limitar els usos ornamentals i d’oci, impulsar l’ús d’aigua 
regenerada i, en definitiva, garantir l’abastament.

g) Adoptar les mesures necessàries per a garantir el subministrament d’aigua pota-
ble a les poblacions que tenen afectats llurs aqüífers o captacions per índexs de nitrats 
superiors als permesos legalment.

h) Adoptar i fer públics en el Programa de mesures els criteris tècnics i d’impacte 
al medi per a prioritzar les actuacions de l’Agència Catalana de l’Aigua en els nuclis no 
sanejats, sense estació depuradora d’aigües residuals i en els nuclis en què cal millorar 
el sanejament.

i) Estudiar, en el marc dels pròxims pressupostos, la situació del cànon de l’aigua per 
als usos ramaders.

j) Actualitzar el Pla d’usos d’aigua de Catalunya, de manera que inclogui mesures de 
bona gestió, estalvi i eficiència en els diferents sectors –agrícola, ramader, industrial, de 
serveis, lúdic, turístic i domiciliari–, per a garantir la preservació quantitativa i qualita-
tiva de les masses d’aigua i dels cabals ecològics dels rius.

k) Emprendre el procés per al Pacte nacional de l’aigua amb una posada en comú 
entre el conjunt de la societat i les administracions relativa a les polítiques de gestió del 
cicle integral de l’aigua i les conques fluvials de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
la Moció 205/X, sobre la gestió de l’aigua.

l) Treballar per a convertir l’Agencia Catalana de l’Aigua en l’òrgan regulador del 
control públic del cicle integral de l’aigua a totes les conques fluvials de Catalunya, do-
tant-la dels recursos pressupostaris mitjançant un contracte programa que en garanteixi 
la sostenibilitat econòmica.

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2016
La secretària quarta, Ramona Barrufet i Santacana; la presidenta, Carme Forcadell i 
Lluís

1.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre les noves mesures per a garantir la protecció 
dels menors en l’àmbit educatiu i altres espais formatius
300-00007/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 9, tinguda el 17.02.2016, DSPC-P 10.

Interpel·lació al Govern sobre el projecte BCN World
300-00008/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 9, tinguda el 17.02.2016, DSPC-P 10.

Interpel·lació al Govern sobre el sistema educatiu
300-00009/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 9, tinguda el 17.02.2016, DSPC-P 10.
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Interpel·lació al Govern sobre les prerrogatives d’alguns polítics
300-00010/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 9, tinguda el 17.02.2016, DSPC-P 10.

Interpel·lació al Govern sobre les concessions de l’aigua
300-00011/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 9, tinguda el 17.02.2016, DSPC-P 10.

Interpel·lació al Govern sobre la memòria històrica, la simbologia i la 
nomenclatura feixista a l’espai públic
300-00012/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 9, tinguda el 17.02.2016, DSPC-P 10.

1.40. Acords amb relació a les institucions de la Unió Europea

1.40.03. Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell que modifica el Reglament 
(CE) 1406/2002, pel qual es crea l’Agència Europea de Seguretat Marítima
295-00019/11

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 59)

En el BOPC 59, a la pàg. 5
On hi diu: «La Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 

Transparència, d’acord amb l’article 181 del Reglament, ha conegut la proposta.»
Hi ha de dir: «La Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 

Transparència, d’acord amb l’article 200 del Reglament, ha conegut la proposta.»

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica el 
Reglament (CE) 562/2006 pel que fa al reforç dels controls mitjançant la 
consulta de bases de dades pertinents en les fronteres exteriors
295-00020/11

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 59)

En el BOPC 59, a la pàg. 5
On hi diu: «La Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 

Transparència, d’acord amb l’article 181 del Reglament, ha conegut la proposta.»
Hi ha de dir: «La Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 

Transparència, d’acord amb l’article 200 del Reglament, ha conegut la proposta.»
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre la Guàrdia Europea 
de Fronteres i Costes i pel qual es deroguen el Reglament (CE) 2007/2004, 
el Reglament (CE) 863/2007 i la Decisió 2005/267/CE
295-00021/11

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 59)

En el BOPC 59, a la pàg. 5
On hi diu: «La Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 

Transparència, d’acord amb l’article 181 del Reglament, ha conegut la proposta.»
Hi ha de dir: «La Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 

Transparència, d’acord amb l’article 200 del Reglament, ha conegut la proposta.»

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre un document de 
viatge europeu per al retorn dels nacionals de tercers països en situació 
irregular
295-00022/11

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 59)

En el BOPC 59, a la pàg. 5
On hi diu: «La Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 

Transparència, d’acord amb l’article 181 del Reglament, ha conegut la proposta.»
Hi ha de dir: «La Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 

Transparència, d’acord amb l’article 200 del Reglament, ha conegut la proposta.»
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els centres escolars 
concertats
302-00001/11

REBUIG

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió 9, tinguda el 17.02.2016, DSPC-P 10.

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la solidaritat, la 
igualtat i la unió entre tots els espanyols
302-00006/11

REBUIG

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió 9, tinguda el 17.02.2016, DSPC-P 10.
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3. Tramitacions en curs

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la creació d’un grup de treball per a afrontar 
la crisi del grup Volkswagen
250-00004/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 6154 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEC, 17.02.2016

Esmenes presentades pel GP JS (reg. 6154)

Esmena 1, GP JS (1)

De modificació del punt 2
«2. Informar al Parlament del desenvolupament de la Comissió de Seguiment Indus-

trial de Projectes de Seat, engegada el passat 10 de desembre, i dels acords que es pren-
guin en el sí de la mateixa.»

Esmena 2, GP JS (2)

D’addició d’un nou punt 
«2.bis. El Parlament es compromet a tractar la crisi del grup Volkswagen en el marc 

de la Comissió d’Estudi de les Polítiques Industrials en el Sector de l’Automoció consti-
tuïda el dia 28 de gener de 2016.»

Proposta de resolució sobre la creació d’un grup de treball sobre la crisi 
en el sector de l’automoció
250-00020/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 6155 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEC, 17.02.2016

Esmenes presentades pel GP JS (reg.6155)

Esmena 1, GP JS (1)

De modificació del punt 2
«2. Continuar mantenint contactes amb el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme 

i a altres sectors vinculats, tant catalans com d’altres comunitats autònomes d’Espanya, 
per coordinar estratègies en el sector de l’automoció.»

Esmena 2, GP JS

De modificació del punt 3
«3. Continuar treballant en la potenciació del sector de l’automoció i seguir vetllant 

per les inversions que estan compromeses amb aquest sector.»

Esmena 3, GP JS

De modificació del punt 4
«4. El Parlament es compromet a tractar la crisi en el sector de l’automoció en el 

marc de la Comissió d’Estudi de les Polítiques Industrials en el Sector de l’Automoció 
constituïda el dia 28 de gener de 2016.»
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Proposta de resolució sobre la proposta de prolongar la vida útil de les 
centrals nuclears
250-00034/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 2406; 6212 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEC, 17.02.2016

Esmenes presentades pel GP SOC (reg. 2406)

Esmena 1, GP SOC (1)

De modificació del punt 2
«2. Reclamar al Govern de l’Estat, l’elaboració d’un calendari de tancament de les 

centrals nuclears que fixi la seva vida útil en 40 anys.»

Esmena 2, GP SOC (2)

D’addició d’un nou punt 2.bis
«2.bis. Redactar un pla de potenciació econòmica de les comarques on hi ha ubica-

des centrals nuclears tal com va aprovar el Parlament l’any 2011.»

Esmenes presentades pel GP JS (reg. 6212)

Esmena 1, GP JS (1)

De modificació del punt 2
«2. Reclamar al Govern de l’Estat, en tant la Generalitat de Catalunya no compti 

amb la plena competència, l’elaboració d’un estudi de viabilitat de tancament esglaonat 
de les centrals nuclears de Catalunya Ascó I i II i Vandellòs II.»

Esmena 2, GP JS (2)

De modificació i addició al punt 4
«4. Reclamar al Govern de l’Estat, en tant la Generalitat de Catalunya no compti 

amb la plena competència, una representació institucional al Consell de Seguretat Nu-
clear a partir de la modificació de la Llei 15/1980, de creació del Consell de Seguretat 
Nuclear, per tal de garantir-hi la presència de representants institucionals de les comu-
nitats autònomes quan hagi de tractar afers que afecten els respectius àmbits territo-
rials.»

Esmena 3, GP JS (3)

De modificació del punt 5
«5. Reclamar al Govern de l’Estat, en tant la Generalitat de Catalunya no compti 

amb la plena competència, la subscripció del conveni previst a l’article 132 de l’EAC 
per tal que la Generalitat participi en el disseny i planificació del PENTA, i sigui cores-
ponsable de gestionar les situacions d’emergència així com d’organitzar els simulacres 
corresponents, amb els recursos i transferències financeres necessaris per a la seva im-
plantació.»

Esmena 4, GP JS (4)

De modificació al punt 7
«7. A partir del Pacte Nacional per la transició energètica, avaluar amb tots els ac-

tors implicats el model energètic i llurs conseqüències i concretament l’ús de l’energia 
nuclear com a font de producció elèctrica.»



BOPC 63
22 de febrer de 2016

3.10.65. Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts Generals 15 

3.10.65. Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts 
Generals

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició 
de llei de modificació de la Llei 8/2007, del 4 de juliol, sobre finançament 
dels partits polítics, i de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del 
Codi penal
270-00001/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP PPC (reg. 8686).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 22.02.2016 al 24.02.2016).
Finiment del termini: 25.02.2016; 09:30 h.

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició 
de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, del 26 de desembre, per 
la qual es reconeixen i s’amplien drets i s’estableixen mesures a favor dels 
qui van patir persecució o violència durant la guerra civil i la dictadura
270-00002/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP PPC (reg. 8687).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 22.02.2016 al 24.02.2016).
Finiment del termini: 25.02.2016; 09:30 h.
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Resolució sobre la situació de compatibilitat de diputats
234-00142/11, 234-00143/11, 234-00144/11

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 9, 17.02.2016, DSPC-P 10

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 17 de febrer de 2016, ha estudiat el dic-
tamen de la Comissió de l’Estatut dels Diputats i, d’acord amb l’article 18.2 del Regla-
ment, ha adoptat la següent

Resolució
Després d’examinar les dades declarades pels diputats Fabian Mohedano Morales, 

Maria Rosell i Medall i Carles Prats Cot relatives a les activitats professionals, laborals 
o empresarials que exerceixen i als càrrecs públics que ocupen, en compliment de l’arti-
cle 23.1.b del Reglament, el Ple del Parlament estableix la situació de compatibilitat dels 
diputats Fabian Mohedano Morales, Maria Rosell i Medall i Carles Prats Cot (tram. 
234-00142/11, 234-00143/11 i 234-00144/11).

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2016
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Empresa i Competitivitat 
davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè expliqui la situació de 
l’empresa Covestro, de la Canonja (Tarragonès)
356-00031/11

SOL·LICITUD

Presentació: Hortènsia Grau Juan, juntament amb un altre diputat del GP CSP (reg. 9790).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 17.02.2016.
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