
TAUL A DE CONT INGUT

3. Tramitacions en curs

3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones que 
es troben en risc d’exclusió residencial
200-00016/11
Esmenes a l’articulat 7

Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als catalans i catalanes 
residents a l’estranger
200-00017/11
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 26

Projecte de llei d’universalització de l’assistència sanitària
200-00018/11
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 26
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 26

Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017
200-00019/11
Esmenes a la totalitat 27

Projecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic; 
de creació de l’impost sobre el risc mediambiental de la producció, manipulació i 
transport, custòdia i emissió d’elements radiotòxics; de l’impost sobre begudes en-
sucrades envasades; de l’impost sobre grans establiments comercials, i de l’impost 
sobre les estades en establiments turístics
200-00020/11
Esmenes a la totalitat 33

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la disposició addicional setena de la Llei 14/2010, 
dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència
202-00041/11
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 35

Proposició de llei de coordinació de la farmàcia assistencial per al millorament del 
sistema de salut
202-00042/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 35
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 35

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la potenciació del pla d’envelliment actiu
250-00625/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 35

Proposta de resolució sobre els treballadors interins i la indemnització per extinció 
de contracte
250-00626/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 35
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Proposta de resolució sobre la qualitat de l’aire al Camp de Tarragona
250-00627/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 36

Proposta de resolució sobre la consideració de diverses categories de dones com 
a víctimes de la violència masclista
250-00628/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 36

Proposta de resolució sobre una campanya informativa sobre les violències mas-
clistes adreçada a dones migrants
250-00629/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 36

Proposta de resolució sobre la preservació de la memòria de les víctimes de la vio-
lència masclista
250-00630/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 36

Proposta de resolució sobre una cultura accessible a tothom
250-00631/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 36

Proposta de resolució sobre la commemoració de l’aniversari del naixement de 
Clara Campoamor
250-00632/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 37

Proposta de resolució sobre el foment de la igualtat d’oportunitats dels alumnes 
amb necessitats educatives especials
250-00633/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 37

Proposta de resolució sobre la creació d’un protocol educatiu inclusiu per a estu-
diants amb síndromes de sensibilització central
250-00634/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 37

Proposta de resolució sobre l’emplaçament de l’Arxiu Comarcal de l’Alta Ribagorça
250-00635/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 37

Proposta de resolució sobre la situació del moviment LGTBI i les persones amb 
VIH/sida a Hondures
250-00636/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 37

Proposta de resolució sobre la creació de la targeta T-Cultura per a joves
250-00637/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 38

Proposta de resolució sobre l’Institut Internacional de la Universitat de les Nacions 
Unides per a l’Aliança de Civilitzacions
250-00638/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 38

Proposta de resolució sobre els centres d’atenció primària de Gavà
250-00640/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 38

Proposta de resolució sobre el tancament dels centres d’internament d’estrangers
250-00642/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 38

Proposta de resolució de suport als afectats per la malaltia celíaca
250-00643/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 38

Proposta de resolució sobre la renovació dels membres del Consell Nacional de la 
Cultura i de les Arts
250-00645/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 39

Proposta de resolució sobre la lluita contra l’accidentalitat laboral
250-00647/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 39
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Proposta de resolució sobre les torres elèctriques de Rubí
250-00648/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 39

Proposta de resolució sobre el reconeixement de la vida i l’obra de Joan Peiró en 
el setanta-cinquè aniversari de la seva mort
250-00650/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 39

Proposta de resolució sobre la construcció d’un tercer institut a Tortosa
250-00651/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 39

Proposta de resolució sobre la situació de la Casa Àsia amb relació als incompli-
ments del Govern
250-00652/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 40

Proposta de resolució sobre la integració dels treballadors amb discapacitat
250-00653/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 40

Proposta de resolució sobre la segona activitat dels mossos d’esquadra, els poli-
cies locals i els bombers
250-00654/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 40

Proposta de resolució sobre la carretera C-14 entre Montblanc i Solivella
250-00655/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 40

Proposta de resolució sobre la responsabilitat patrimonial de l’Administració rela-
tiva a la seguretat privada derivada de la Sentència 773/2016 del Tribunal Suprem
250-00656/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 40

Proposta de resolució sobre la creació de l’Obrony Terytorialnej pel Govern de Polònia
250-00658/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 41

Proposta de resolució sobre el restabliment de totes les funcions dels grups d’aten-
ció a la víctima de les comissaries dels Mossos d’Esquadra
250-00659/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 41

Proposta de resolució sobre el compromís de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals amb la igualtat de sexes
250-00660/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 41

Proposta de resolució sobre els sensors del riu Sió
250-00661/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 41

Proposta de resolució sobre el trastorn específic del llenguatge
250-00663/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 41

Proposta de resolució sobre la dotació d’agents dels Mossos d’Esquadra destinats 
a casos de violència masclista
250-00664/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 42

Proposta de resolució sobre les cambres de comerç
250-00665/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 42

Proposta de resolució sobre la prevenció de l’ictus
250-00666/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 42

Proposta de resolució sobre la titularitat de les vies que es construeixin al Vallès
250-00667/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 42



BOPC 283
13 de desembre de 2016

Taula de contingut 4

Proposta de resolució sobre la gestió i planificació de l’horari dels trens accessibles 
del servei de rodalia
250-00668/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 42

Proposta de resolució sobre la línia de 220 kV entre Constantí i Viladecans al pas 
pel nucli urbà de Begues
250-00669/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 43

Proposta de resolució sobre la inclusió de la clàusula d’equilibri de gènere en les 
convocatòries d’ajuts de suport als grups de recerca
250-00670/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 43

Proposta de resolució sobre el coneixement de la bretxa salarial entre dones i ho-
mes en el món laboral
250-00671/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 43

Proposta de resolució sobre el coneixement i la correcció de la bretxa salarial entre 
dones i homes en el sector públic
250-00672/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 43

Proposta de resolució sobre les escoles de música
250-00673/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 43

Proposta de resolució sobre les visites virtuals en l’assistència sanitària
250-00674/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 44

Proposta de resolució sobre la reobertura del CAP Montcada i Reixac vint-i-quatre 
hores al dia
250-00675/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 44

Proposta de resolució sobre la Taula Nacional de la Infància de Catalunya
250-00676/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 44

Proposta de resolució sobre les pensions dels creadors
250-00677/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 44

Proposta de resolució sobre el suport als malalts de Crohn i colitis ulcerosa
250-00679/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 44

Proposta de resolució sobre les residències i els centres de dia de Santa Coloma 
de Gramenet
250-00680/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 45

Proposta de resolució sobre les mesures per a combatre el tecnoestrès
250-00681/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 45

Proposta de resolució sobre el desenvolupament de la xarxa secundària de regadiu 
del canal Segarra-Garrigues
250-00682/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 45

Proposta de resolució sobre la Secció d’Institut Cardener, de Sant Joan de Vilatorrada
250-00683/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 45

Proposta de resolució sobre l’Arxiu Històric de la Policia Nacional de Guatemala
250-00685/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 45

Proposta de resolució sobre la modificació de l’etiquetatge en origen de la mel
250-00686/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 46



BOPC 283
13 de desembre de 2016

Taula de contingut 5

Proposta de resolució sobre la regulació de l’economia col·laborativa
250-00687/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 46

Proposta de resolució sobre una televisió pública modèlica en matèria de tabac
250-00688/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 46

Proposta de resolució sobre els estudiants universitaris amb malaltia inflamatòria 
intestinal
250-00689/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 46

Proposta de resolució sobre la participació ciutadana i la democratització de la te-
levisió pública
250-00690/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 46

Proposta de resolució sobre la modernització i la renovació del vestuari i el material 
dels Mossos d’Esquadra
250-00692/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 47

Proposta de resolució sobre la parada biològica del coral
250-00693/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 47

Proposta de resolució sobre els sistemes de retenció infantil
250-00694/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 47

Proposta de resolució sobre l’accidentalitat viària
250-00695/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 47

Proposta de resolució sobre la ratificació de la Carta social europea
250-00696/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 47

Proposta de resolució sobre l’impuls de la cultura
250-00697/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 48

Proposta de resolució sobre l’aplicació del Protocol per al maneig del trastorn per 
dèficit d’atenció amb hiperactivitat o sense
250-00698/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 48

Proposta de resolució sobre la destinació de la recaptació de multes i sancions de 
trànsit
250-00699/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 48

Proposta de resolució sobre la gratuïtat dels llibres de text
250-00700/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 48

Proposta de resolució sobre la creació d’una oficina de compres centralitzada per 
als centres sanitaris integrats a la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública i a l’Ins-
titut Català de la Salut
250-00701/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 48

Proposta de resolució sobre la prevenció de les malalties de transmissió sexual 
entre els joves
250-00702/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 49

Proposta de resolució sobre la defensa de les llibertats democràtiques
250-00703/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 49
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença de Salvador Fernández Capo, president del consell di-
rectiu de Ciment Català, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè 
informi sobre la situació del sector
356-00445/11
Sol·licitud 50

4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del Govern 
i d’altres òrgans

4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de 
despatx

Encàrrec del despatx de la consellera d’Ensenyament a la consellera de la Presidència
330-00045/11
Presentació: president de la Generalitat 50
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3. Tramitacions en curs

3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les 
persones que es troben en risc d’exclusió residencial
200-00016/11

ESMENES A L’ARTICULAT

Reg. 43750 i 44644, 44455, 44461, 44462, 44641, 44643, 44645 i 44647 / Admissió 

a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, 

07.12.2016

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 43750 I REG. 44644)

Reg. 43750

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Joan Garriga Quadres, diputat del Grup Par-

lamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el 
que estableix l’article 116 del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a l’articulat del Projecte de llei de mesures de protecció del dret a l’habitatge 
de les persones que es troben en risc d’exclusió residencial (tram. 200-00016/11).

Esmena 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió de les lletres h i j de l’article 7 punt 1

Article 7. Composició
7.1. Cada secció territorial de la Comissió té la composició següent: 
a) una persona representant del departament competent en matèria d’habitatge, 

que n’exerceix la presidència.
b) una persona representant del departament competent en matèria de consum.
c) una persona representant del departament competent en matèria d’economia.
d) una persona representant del departament competent en matèria de justícia.
e) una persona representant del departament competent en matèria de serveis so-

cials.
f) dues persones representants de les entitats associatives municipalistes més re-

presentatives.
g) una persona representat de les organitzacions de persones consumidores, es-

collida pel Consell de Persones Consumidores de Catalunya.
h) una persona representant de les entitats financeres i de crèdit.
i) una persona representant del Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya.
j) una persona representant del Consell del Col·legis Territorials d’Administra-

dors de Finques de Catalunya o del Consell de Col·legis d’Agents de la Propietat 
Immobiliària de Catalunya, nomenada per la persona titular del departament com-
petent en matèria d’habitatge.

k) dues persones representants de les organitzacions sindicals més representatives.
j) tres persones representants de les entitats del tercer sector social de Catalunya, 

que desenvolupen la seva activitat en defensa de les persones i de les situacions de 
vulnerabilitat social en defensa d’un habitatge digne, nomenades per la persona titu-
lar del departament competent en matèria d’habitatge.

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Joan Garriga Quadres, diputat, GP CUP-CC 
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Reg. 44644

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Joan Garriga Quadres, diputat del Grup Par-

lamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el 
que estableix l’article 116 del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a l’articulat del Projecte de llei de mesures de protecció del dret a l’habitatge 
de les persones que es troben en risc d’exclusió residencial (tram. 200-00016/11).

Esmena 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’una nova lletra c a l’article 16 punt 2

16.2 
c) El Govern de la Generalitat elaborarà el reglament per a l’aplicació efectiva 

del Registre d’habitatges buits i d’habitatges ocupats sense títol habilitant.

Palau del Parlament, 5 de desembre de 2016
Mireia Boya e Busquet, presienta; Joan Garriga Quadres, diputat, GP CUP-CC 

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT I GRUP PARLAMENTARI 

DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA CONSTITUENT (REG. 44455)

A la Mesa del Parlament
Josep Lluís Franco Rabell, president del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que 

es Pot, Joan Garriga Quadres, diputat del Grup Parlamentari de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableix l’article 116 del 
Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a l’articulat del Projecte 
de llei de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones que es troben 
en risc d’exclusió residencial (tram. 200-00016/11).

Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot, GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent
D’addició d’una nova lletra abans de la lletra a de l’article 2

...) funció social de la propietat en relació a la satisfacció del dret fonamental a 
disposar d’un habitatge digne i adequat per a les persones en situació vulnerable.

Esmena 2
GP de Catalunya Sí que es Pot, GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent
D’addició d’una nova lletra h a l’article 2

h) prevenció, amb l’establiment de mesures i actuacions que permetin incidir en 
els procediments de llançament del seu habitatge habitual, quan les persones afec-
tades poden veure vulnerats els seus drets fonamentals i mentre se’ls faciliten alter-
natives o ajuts per accedir a un habitatge digne.

Esmena 3
GP de Catalunya Sí que es Pot, GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent
D’addició d’una nova lletra i a l’article 2

i) suficiència de recursos públics: els pressupostos de la Generalitat han de con-
tenir les previsions necessàries per garantir l’efectivitat de les mesures de reallotja-
ment o d’ajuda, mitjançant partides ampliables en funció de les necessitats reals.
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Esmena 4
GP de Catalunya Sí que es Pot, GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent
D’addició d’una nova lletra e a l’apartat 3.1. de l’Article 3

e) ajudes econòmiques que permetin mantenir l’ús de l’habitatge habitual.

Esmena 5
GP de Catalunya Sí que es Pot, GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent
D’addició d’una nova lletra f a l’apartat 3.1. de l’article 3

f) ajudes econòmiques al reallotjament.

Esmena 6
GP de Catalunya Sí que es Pot, GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent
D’addició d’una nova lletra g a l’apartat 3.1. de l’article 3

g) suport i informació, tant a l’administració de justícia com als particulars im-
plicats en procediments que puguin suposar la pèrdua del seu habitatge habitual, 
per tal d’evitar situacions de vulneració dels seus drets fonamentals.

Esmena 7
GP de Catalunya Sí que es Pot, GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent
D’addició d’un nou apartat 3.3. a l’article 3

3.3. De conformitat amb el mandat de l’Estatut de Catalunya i la seva concreció 
en la Llei del Dret a l’Habitatge 17/2007 de 28 de desembre, les activitats vincula-
des amb el proveïment d’habitatges destinats a polítiques socials contemplades en la 
present norma es configuraran com un servei d’interès general per tal d’assegurar 
un habitatge digne i adequat per a tots els ciutadans i ciutadanes.

Esmena 8
GP de Catalunya Sí que es Pot, GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent
D’addició d’un nou apartat 3.4. a l’article 3

3.4. Tots els ciutadans, en l’exercici de l’acció pública en matèria d’habitatge, po-
den exigir davant els òrgans administratius i la jurisdicció contenciosa administra-
tiva el compliment de la legislació, així com de les disposicions i mesures establertes 
pel planejament urbanístic referides a aquesta matèria.

Esmena 9
GP de Catalunya Sí que es Pot, GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent
D’addició d’un incís a l’apartat 17.1. de l’article 17

17.1. S’estableix un sistema transitori i excepcional per al reallotjament dels ocu-
pants de determinats habitatges quan les persones o unitats familiars que els ocu-
pen, amb o sense títol habilitant, es troben en risc d’exclusió residencial i es puguin 
trobar en una situació de pèrdua de l’habitatge, sempre que no tinguin cap altre ha-
bitatge en propietat.

Esmena 10
GP de Catalunya Sí que es Pot, GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent
D’addició d’una nova lletra a bis a l’apartat 17.4. de l’article 17

a bis) Prioritari el reallotjament obligatori a l’habitatge habitual afectat pel deu-
te, és a dir, al mateix habitatge on viuen les persones afectades.
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Esmena 11
GP de Catalunya Sí que es Pot, GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent
D’addició d’un nou article 19

Article 19
En els procediments judicials d’execució hipotecària o de desnonament en què 

els executats i els familiars que amb ells convisquin es trobin en risc de no disposar 
d’un habitatge de reallotjament, cas de fer-se efectiu el llançament, les administra-
cions públiques competents facilitaran als afectats –o directament a l’òrgan judicial 
actuant– els informes socials de vulnerabilitat que acreditin aquesta situació, als 
efectes de sol·licitar la suspensió o l’ajornament temporal del procediment; o de pre-
parar, si s’escaigués, demanda d’empara. En els dits informes, amb caràcter de do-
cument públic, es faran constar els elements necessaris acreditant que, si es dugués 
a terme el llançament, es vulnerarien drets reconeguts en la Constitució, l’Estatut 
d’Autonomia i les Convencions i Cartes de Drets Humans pel que fa a les situacions 
d’exclusió residencial. Així mateix, aquests informes consignaran les gestions realit-
zades per facilitar el reallotjament de les persones afectades, les ajudes necessàries 
per garantir llurs drets i els terminis previstos.

Esmena 12
GP de Catalunya Sí que es Pot, GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent
D’addició d’un nou article 20

Article 20. Protecció de l’accés efectiu a l’habitatge i lloguer abusiu
20.1. Es considerarà com a «lloguer abusiu» el lloguer d’una finca urbana des-

tinada a habitatge habitual que suposi per a l’arrendatari un esforç econòmic supe-
rior al 30% dels ingressos de les llars del municipi on s’ubica, sempre i quan aquest 
habitatge hagi estat inscrit - o sigui susceptible d’inscripció - en el Registre d’ha-
bitatges buits i d’habitatges ocupats sense títol habilitant, o es trobi en una àrea de 
tanteig i retracte dels apartats 1 i 2 de l’article 15 de la Llei 18/2007, de 28 de de-
sembre, del Dret a l’Habitatge.

20.2. També es considerarà abusiu el lloguer realitzat en les condicions esmen-
tades en l’article precedent sempre que sigui concertat, directament o indirectament, 
per grans tenidors d’habitatges inscrits o susceptibles d’inscripció al Registre d’ha-
bitatges buits i d’habitatges ocupats sense títol habilitant, amb independència que el 
contracte de lloguer es refereixi a un d’aquests habitatges.

20.3. Les anteriors previsions s’aplicaran igualment als habitatges que siguin 
propietat de fons de titulació d’actius, i en els casos de transmissions d’accions o 
participacions de societats mercantils dedicades majoritàriament a la promoció o 
gestió de patrimonis immobiliaris.

20.4. Als municipis de més de 50.000 habitants, el Ple Municipal podrà aprovar 
una delimitació d’àrees per a l’aplicació del percentatge esmentat al primer article, 
quan les diferències entre els ingressos mitjans de les llars d’aquell terme així ho 
justifiquin.

20.5. Els conceptes continguts en els precedents articles s’han d’entendre definits 
o delimitats en els termes que resulten de la Llei 18/2007 del Dret a l’Habitatge, de 
la Llei 24/2015 de Mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habi-
tatge i la pobresa energètica, de la Llei d’imposició sobre habitatges buits i demés 
legislació aplicable en els àmbits de la protecció dels drets dels usuaris en matèria 
d’habitatge.

20.6. La concertació de lloguers abusius es considerarà una infracció greu i serà 
susceptible, per tant, de denúncia i sanció administrativa.
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Esmena 13
GP de Catalunya Sí que es Pot, GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent
D’addició d’una nova disposició addicional vuitena

Disposició addicional vuitena 
1. L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha d’establir els mecanismes necessa-

ris, en un termini màxim de quatre mesos a comptar de l’entrada en vigor de la Llei, 
per tal de permetre als ajuntaments de municipis definits com a àrees de demanda 
residencial forta i acreditada, per a l’exercici de les seves competències, la consulta 
electrònica, de manera permanent, de les dades dels habitatges situats al terme mu-
nicipal del seu municipi i inscrits al Registre d’habitatges buits i d’habitatges ocu-
pats sense títol habilitant, que requereixi per a l’exercici de les seves competències 
en matèria d’habitatge.

2. El Govern de la Generalitat, en un termini de tres mesos, redactarà el Regla-
ment que ha de regular el Registre d’Habitatges Buits i habitatges ocupats sense títol 
habilitant contemplat en la Llei 1/2015.

Esmena 14
GP de Catalunya Sí que es Pot, GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent
D’addició d’un nou municipi a l’annex

Balsareny

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2016
Josep Lluís Franco Rabell, president; Joan Coscubiela Conesa, portaveu, GP CSP. 

Anna Gabriel i Sabaté, portaveu; Joan Garriga Quadres, diputat, GP CUP-CC

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ I GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA 

(REG. 44461)

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

Solsona i Aixalà, diputat del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Eva Granados Gali-
ano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, Jordi Terrades i Santacreu, diputat 
del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 116 del Re-
glament del Parlament, presenten les següents esmenes a l’articulat del Projecte de 
llei de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones que es troben en 
risc d’exclusió residencial (tram. 200-00016/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí, GP Socialista
De modificació

Es modifica la disposició addicional quarta, amb la redacció següent: 
«Disposició addicional quarta
1. Les resolucions d’adjudicació d’habitatges per part de les Administracions 

Públiques, propietat o gestionats per administracions o entitats públiques, quan 
aquests estiguin ocupats sense títol habilitant, atendran als criteris determinats pel 
Govern mitjançant un reglament, prenen en consideració les situacions d’emergèn-
cia econòmica i social a satisfer.

Mentre no s’aprovi l’esmentat reglament, aquests criteris es determinaran per les 
meses de valoració de situacions d’emergències socials i econòmiques, en el marc de 
la seva normativa reguladora.

2. Les resolucions d’adjudicació d’habitatges, a proposta de les meses de valora-
ció de situacions d’emergències econòmiques i socials, tindran en consideració les 
situacions de convivència veïnal. A aquests efectes, es valoraran els informes emesos 
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pels òrgans competents dels ajuntaments corresponents i, si s’escau, les al·legacions 
realitzades per les comunitats de propietaris interessades.

3. L’ocupació d’habitatges sense títol habilitant, propietat o gestionats per ad-
ministracions o entitats públiques, no dóna preferència per l’accés als habitatges 
d’aquest mateix parc públic o gestionat per Administracions públiques.

4. Les resolucions d’adjudicació d’habitatges són immediatament executives. En 
el cas que les resolucions no es puguin executar en trobar-se l’habitatge en situació 
d’ocupació il·legal, l’administració o ajuntament competent podrà procedir a utilit-
zar els mecanismes d’execució forçosa dels actes administratius, als efectes de pro-
tegir el dret de les persones en situació d’exclusió residencial als que s’ha atorgat el 
dret d’ocupació d’aquest.

5. El Govern de la Generalitat ha d’aprovar el Reglament a que fa referència 
l’apartat 1 en el termini d’un any de l’entrada en vigor d’aquesta llei.

Palau del Parlament, 1 de desembre de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu; Marc Solsona i Aixalà, diputat, GP JS. Eva 

Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, diputat, GP SOC 

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 44462)

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

Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 116 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a l’articulat del Projecte de llei de mesu-
res de protecció del dret a l’habitatge de les persones que es troben en risc d’exclusió 
residencial (tram. 200-00016/11).

Esmena 1
GP Socialista
De supressió

Es suprimeix un incís de l’apartat primer de l’article 1
«Article 1. Objecte
1. L’objecte d’aquesta llei és l’adopció de mesures en matèria de protecció del 

dret a l’habitatge [...]»

Esmena 2
GP Socialista
De modificació

Es canvia l’ordre dels principis establerts en l’article 2. Els principis formulats 
en les lletres e i f passen a ser els de les lletres a i b. Els principis formulats en les 
lletres a i b passen a ser els de les lletres e i f.

Esmena 3
GP Socialista
D’addició

S’addiciona una nova lletra e a l’apartat primer de l’article 3, amb la redacció 
següent: 

«Article 3. Fórmules d’actuació
3.1 Les administracions públiques catalanes, en protecció de les persones que es 

troben en situació o en risc d’exclusió residencial, al marge d’altres fórmules pre-
vistes a la resta de l’ordenament jurídic que siguin compatibles, poden adoptar les 
fórmules d’actuació següents: 

[...]
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e) pagaments d’ajuts necessaris per garantir l’accés a un habitatge com a suport 
bàsic a les famílies en situació de vulnerabilitat.

[...]»

Esmena 4
GP Socialista
D’addició

S’addiciona un nou paràgraf segon a la disposició addicional primera
«En aquest sentit, el Govern de la Generalitat habilitarà en el Pressupost anual 

una dotació econòmica específica per a garantir la suficiència financera dels ajun-
taments vers als processos d’expropiació temporal d’habitatges buits per a garantir 
el reallotjament de persones en situació de vulnerabilitat. Tot de conformitat amb 
les previsions d’impacte econòmic contingudes en l’informe econòmic i pressupos-
tari de la present llei.

La Generalitat de Catalunya es coresponsabilitzarà en les despeses derivades de 
l’aplicació d’aquesta norma, assumint com a mínim el 50 per 100 del cost, consig-
nant una partida específica en els Pressupostos anuals de la Generalitat que se su-
marà a les convocatòries de subvencions ja existents.»

Esmena 5
GP Socialista
D’addició

S’addiciona un nou paràgraf cinquè a la disposició addicional cinquena
«Es modifiquen els apartats 1, 2, 3 i s’elimina l’apartat 4 de l’article 118 de la llei 

18/2007 de 28 de desembre del Dret a l’Habitatge, amb el següent articulat: 
Quantia de les sancions
1. Les infraccions molt greus se sancionen amb una multa de 90.001 fins a 

900.000 €
2. Les infraccions greus se sancionen amb una multa de 9.001 fins a 90.000 €
3. Les infraccions lleus se sancionen amb una multa de 3.000 fins a 9.000 €»

Esmena 6
GP Socialista
D’addició

S’addiciona una nova disposició addicional vuitena, amb la redacció següent: 
«Per tal de donar compliment a les obligacions derivades d’aquesta llei, el Go-

vern habilitarà els recursos necessaris a través dels contractes programa de serveis 
socials per a que puguin desenvolupar-les a través d’un nou perfil professional espe-
cífic que s’incorporarà als equips de serveis socials bàsics.»

Esmena 7
GP Socialista
De modificació

Es modifica un incís del paràgraf quart de l’exposició de motius
«Exposició de motius
[...]
La Generalitat de Catalunya, a través de diferents programes d’actuació, està re-

alitzant un esforç significatiu La Generalitat té entre les seves competències l’elabo-
ració del programa d’actuació per incrementar el parc d’habitatge social i atendre 
de forma més ràpida i eficaç les necessitats de les persones i unitats familiars amb 
més riscos d’exclusió residencial.

[...]»
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Esmena 8
GP Socialista
De supressió

Es suprimeix un incís del paràgraf cinquè de l’exposició de motius
«Exposició de motius
[...] 
Malgrat aquest esforç per incrementar el parc d’habitatges de lloguer social, Ca-

talunya ha de reforçar les mesures destinades a atendre, des d’una perspectiva pre-
ventiva, les necessitats urgents de les persones i famílies que es troben en situació 
de vulnerabilitat en l’àmbit de l’habitatge. S’està fent amb els programes socials 
d’habitatge, que han passat de 50 milions d’euros en prestacions per al pagament del 
lloguer l’any 2012, a més de 81 milions destinats a aquests ajuts l’any 2015.

[...]»

Palau del Parlament, 1 de desembre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, diputat, GP SOC 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 44641)

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

amb el que estableix l’article 116 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a l’articulat del Projecte de llei de mesures de protecció del dret a l’habitat-
ge de les persones que es troben en risc d’exclusió residencial (tram. 200-00016/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
De modificació de l’article 7.j

j) dues persones que representaran, una al Consell de Col·legis Territorials d’Ad-
ministradors de Finques de Catalunya, i una altra al Consell de Col·legis d’Agents de 
la Propietat Immobiliària de Catalunya.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí
D’addició d’un nou article 19

Article 19
L’administració de la Generalitat subscriurà protocols amb els òrgans de go-

verns judicials a Catalunya, als efectes de la comunicació de les dades de les per-
sones que, arran diligències de llançament, poden veure’s en situació d’exclusió 
residencial, en el marc de la normativa de serveis socials i per l’exercici de les com-
petències en aquesta matèria. Aquesta comunicació de dades es realitzarà d’acord 
amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal i no requerirà el con-
sentiment de l’interessat.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí
D’addició d’una nova disposició final

El Govern de la Generalitat, posteriorment a l’entrada en vigor d’aquesta llei, ha 
d’aprovar els criteris sota els quals s’hauria de regular els arrendaments urbans a 
Catalunya i, amb posterioritat, i en un termini de nou mesos, elaborarà un projecte 
de llei que tingui com a finalitat facilitar l’accés a l’habitatge sota la modalitat de 
lloguer, garantint la seguretat i l’estabilitat de la relació contractual, i adoptant me-
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sures que contribueixin a evitar increments de les rendes que puguin considerar-se 
desproporcionades.

Palau del Parlament, 5 de desembre de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 44643)

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

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 116 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a l’articulat del Projecte de llei de mesu-
res de protecció del dret a l’habitatge de les persones que es troben en risc d’exclusió 
residencial (tram. 200-00016/11).

Esmena 1
GP de Ciutadans
De modificació de l’apartat 1.1. de l’article 1 que quedaria redactat de la següent 
manera 

Article 1. Objecte 
1.1. L’objecte d’aquesta Llei és l’adopció de mesures en matèria de protecció del 

dret a l’habitatge i serveis socials, així com la regulació dels serveis i les prestacions 
publiques destinades a les persones físiques residents a Catalunya que es troben en 
situació o en risc d’exclusió residencial.

Esmena 2
GP de Ciutadans
De modificació de l’article 4 que quedaria redactat de la següent manera 

Article 4. Definicions 
a) Situació de sobreendeutament: segons al previst a la normativa concursal 

aplicable, és la impossibilitat actual o imminent de fer front als seus deutes derivats 
de manera regular amb el seu patrimoni actual i futur.

b) Persona sobreendeutada: Persona física que es troba en situació de sobreen-
deutament, com a deutor principal o de manera solidària, avalador o fiador, com a 
conseqüència d’una o diverses relacions de consum. 

c) Relació de consum: La que es defineix a l’article 111-2.m) de la Llei 22/2010, 
de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya.

d) Habitatge habitual: Habitatge en el qual resideixen les persones amb caràc-
ter permanent i continuat. Només pot haver-hi un habitatge habitual simultani per 
a cada unitat de convivència. L’acreditació de l’habitatge habitual es pot fer amb 
l’empadronament, la declaració de la renda, la inclusió en el cens electoral o qual-
sevol altre document acreditatiu del domicili principal que indubitadament acrediti 
el caràcter permanent i continuat de l’habitatge i la inexistència de dret d’ús sobre 
qualsevol altre habitatge.

e) Risc d’exclusió residencial: Situació econòmica personal que impossibilita 
transitòria o continuadament l’accés a l’ús d’un habitatge mitjançant els meca-

nismes de lliure mercat. Es presumeix que una persona es troba en risc d’exclusió 
residencial quan estigui en la situació prevista a l’apartat 10 de l’article 5 de la Llei 
24/2015, del 29 de juliol.

f) Situació d’exclusió residencial: Les persones o unitats familiars que no dispo-
sen d’habitatge o han perdut la propietat o la possessió immediata de l’immoble que 
és el seu habitatge i que no tenen un habitatge alternatiu ni ingressos suficients per 
aconseguir un habitatge digne i adequat, amb un nivell d’ingressos inferiors a l’in-
dicat a l’apartat anterior.
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g) Bona fe de la persona deutora: La bona fe de la persona sobreendeutada es 
presumeix quan la situació es deguda a causes no imputables a la mateixa. La de-
terminació de l’eventual concurs de creditors com a culpable comportarà la pèrdua 
de qualsevol benefici o prestació previst en aquesta llei.

h) Estudi d’orientació: Estudi basat en l’anàlisi dels elements actuals i futurs que 
determinen l’actiu i el passiu de la persona sobreendeutada, així com la seva situa-
ció personal i familiar, en què es tindrà en compte el patrimoni, els ingressos econò-
mics i les condicions socials.

i) Pla de viabilitat i proposta d’acord extrajudicial de pagaments: segons el pre-
vist a la normativa concursal aplicable, un programa integral i econòmic respecte al 
passiu, per donar compliment a les obligacions de crèdit de la persona sobreendeu-
tada, que té per objecte restablir la solidesa econòmica de la persona sobreendeuta-
da, amb l’adopció de mesures de reorganització, reestructuració, períodes d’espera, 
quitances o condonació dels deutes i de les despeses.

Esmena 3
GP de Ciutadans
De modificació de l’article 5

Article 5. Creació 
Es crea la Comissió d’Habitatge i Assistència davant Situacions d’Emergència 

Social, que té per objecte vigilar i avaluar l’actuació de les administracions públi-
ques catalanes en la provisió de serveis i prestacions i l’aplicació de les mesures 
d’acció protectora recollides en aquesta Llei, amb la participació de persones i en-
titats sense ànim de lucre representatives d’interessos afectats.

Esmena 4
GP de Ciutadans
De modificació de l’article 8 que quedaria redactat de la següent manera

Article 8. Funcions 
Les funcions de la Comissió són: 
a) intervenir com a òrgan d’avaluació i supervisió dels serveis i prestacions pre-

vistos en aquesta llei.
b) col·laborar en l’establiment de criteris comuns en l’actuació de les adminis-

tracions públiques catalanes en l’elaboració dels informes de serveis socials, estudis 
d’orientació, plans de pagament i viabilitat patrimonial.

c) informar i assessorar a les administracions públiques catalanes amb relació 
amb les prestacions i serveis previstos en aquesta llei.

d) proposar, si escau, un pla de pagaments que sigui aportat a la mediació con-
cursal prevista a la Llei 25/2015, de 28 de juliol, de mecanisme de segona oportuni-
tat, reducció de la càrrega financera i altres mesures d’ordre social.

e) denunciar a les autoritats competents situacions o clàusules contractuals que 
puguin resultar abusives o contràries a la llei, incloses les detallades a l’article 
251.6.4 del Codi de consum de Catalunya.

f) aplicar la perspectiva de gènere i la perspectiva de les dones a tots els nivells i 
a totes les etapes de les actuacions que es duguin a terme per a la protecció del dret 
d’habitatge de les persones que es troben en situació o en risc d’exclusió residencial.

Esmena 5
GP de Ciutadans
De modificació de l’article 10 que quedaria redactat de la següent manera 

Article 10. Mediació en l’àmbit del consum 
10.1. En el cas de persones consumidores que es trobin o es puguin trobar en una 

situació de sobreendeutament, les mateixes podran instar un procediment de me-
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diació amb l’objectiu d’assolir un acord extrajudicial de pagament o qualsevol tipus 
d’acord que tingui la intenció de satisfer els interessos del deutor i els seus creditors.

10.2. El que disposa l’apartat anterior no serà aplicable en els casos en què exis-
teixi un procediment judicial concursal i/o una mediació segons el previst en la nor-
mativa relativa als acords extrajudicials de pagament i/o mediació concursal.

Esmena 6
GP de Ciutadans
De modificació de l’apartat 3 de l’article 13 que quedaria redactat de la següent 
manera

13.3. L’admissió a tràmit de la sol·licitud té el caràcter d’acord d’inici del proce-
diment, amb vinculació per les persones creditores que ho acceptin segons el previst 
a l’article 6 de la llei de 5/2012, de 6 juliol, de mediació en assumptes civils i mer-
cantils, i s’ha de documentar en l’expedient.

Esmena 7
GP de Ciutadans
De modificació de l’apartat 9 de l’article 15 que quedaria redactat de la següent 
manera

15.9. Les resolucions de la Comissió han de respectar la normativa de protecció 
de dades de caràcter personal, la confidencialitat, la neutralitat, la voluntarietat, la 
imparcialitat i en general tots els principis que caracteritzen la mediació segons el 
previst a la llei de 5/2012, de 6 juliol, de mediació en assumptes civils i mercantils i 
s’han de publicar en el portal d’Internet habilitat a aquest efecte.

Esmena 8
GP de Ciutadans
De modificació de apartat 6 de l’article 16 que quedaria redactat de la següent 
manera

16.6. L’import de l’expropiació temporal es determinarà mitjançant l’acord de 
les parts, atenent als criteris de valoració objectiva corresponents; en cas de manca 
d’acord, s’iniciarà l’expedient de just preu, que fixarà el Jurat d’Expropiació de Ca-
talunya, d’acord amb la seva normativa reguladora. En tot cas, en la determinació 
de l’import s’haurà de tenir en compte el cost de l’adequació de l’habitatge, a l’efec-
te de garantir que l’immoble es troba en condicions d’ús efectiu i adequat, tal com 
estableix l’article 30 de la Llei 18/2007, del 28 de desembre.

Esmena 9
GP de Ciutadans
De modificació de apartat 9 de l’article 16 que quedaria redactat de la següent 
manera

16.9. El pagament del just preu es podrà realitzar segons l’acord de les parts: (i) 
de forma fraccionada, en períodes mensuals, (ii) de manera anticipada.

Esmena 10
GP de Ciutadans
De modificació de apartat 1 de l’article 17 que quedaria redactat de la següent 
manera

17.1. S’estableix un sistema transitori i excepcional per al reallotjament dels ocu-
pants de determinats habitatges quan les persones o unitats familiars que els ocupen 
es troben en risc d’exclusió residencial i es puguin trobar en una situació de pèrdua 
de l’habitatge habitual, sempre que no tinguin cap possibilitat d’accedir al legítim 
ús d’altre habitatge.
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Esmena 11
GP de Ciutadans
De modificació de apartat 3 de l’article 17 que quedaria redactat de la següent 
manera

17.3. Els serveis socials de les diferents administracions públiques de Catalu-
nya estan obligats, com a última mesura, a oferir als ocupants de l’habitatge que es 
trobin en les condicions de l’apartat primer d’aquest article un reallotjament en un 
habitatge de la seva titularitat o del que disposin d’ús, en règim de lloguer i per un 
termini màxim de tres anys.

Esmena 12
GP de Ciutadans
De modificació de apartat 4 de l’article 18 que quedaria redactat de la següent 
manera

18.4. L’import de l’expropiació temporal es determinarà per acord de les parts, 
atenent als criteris de valoració objectius i, en cas de manca d’acord, s’iniciarà l’ex-
pedient de just preu que fixarà el Jurat d’Expropiació de Catalunya, d’acord amb la 
seva normativa reguladora. En tot cas, en la determinació de l’import, s’haurà de 
tenir en compte el cost de l’adequació de l’habitatge, a l’efecte de garantir que l’im-
moble es troba en condicions d’ús efectiu i adequat, tal com estableix l’article 30 de 
la Llei 18/2007, del 28 de desembre.

Esmena 13
GP de Ciutadans
De supressió parcial i modificació de la disposició addicional sisena l’article 18 
que quedaria redactat de la següent manera

Disposició addicional sisena. Recollida i tractament de dades de caràcter personal 
A l’efecte de garantir el dret a l’habitatge i als subministraments bàsics d’ai-

gua potable, d’electricitat i de gas, les administracions públiques que, a l’empara 
d’aquesta Llei i de la Llei 24/2015, de 29 de juliol, hagin d’adoptar mesures per 
atendre els supòsits d’exclusió residencial i de pobresa energètica, poden recollir i 
tractar totes les dades de caràcter personal que siguin necessàries i adequades, sen-
se que calgui obtenir el consentiment de la persona afectada per a la comunicació 
d’aquestes dades.

Amb la mateixa finalitat, els poders públics que per raó de l’exercici de les seves 
competències tinguin coneixement de situacions d’exclusió residencial i de pobresa 
energètica les persones jurídiques que, com a propietàries d’habitatges, com a titu-
lars de crèdits personals o hipotecaris o com a comercialitzadores dels subministra-
ments bàsics estan obligades per aquesta Llei i per la Llei 24/2015, del 29 de juliol, 
han de comunicar als serveis socials municipals competents les dades personals mí-
nimes necessàries que aquests els requereixin per tal que puguin atendre i, si escau, 
evitar els casos d’exclusió residencial o pobresa energètica conforme a les previsions 
d’aquesta Llei, sense que calgui el consentiment de la persona afectada per a la co-
municació d’aquestes dades. També estan obligats a aquesta comunicació els poders 
públics que per raó de l’exercici de les seves competències tinguin coneixement de 
situacions d’exclusió residencial i de pobresa energètica.

Esmena 14
GP de Ciutadans
De supressió de tota la disposició final primera

Palau del Parlament, 05 de desembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Sergio Sanz Jiménez, diputat, GP C’s 
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GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT  I GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT  

(REG. 44645)

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

d’Unitat Popular - Crida Constituent, Joan Garriga Quadres, diputat del Grup Parla-
mentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, Josep Lluís Franco 
Rabell, president del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, Joan Coscubiela 
Conesa, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el 
que estableix l’article 116 del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a l’articulat del Projecte de llei de mesures de protecció del dret a l’habitatge 
de les persones que es troben en risc d’exclusió residencial (tram. 200-00016/11).

Esmena 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, GP de Catalunya Sí 
que es Pot
De modificació de l’article 4 lletra d

Article 4. Definicions
d) Habitatge habitual: 
Habitatge en el qual resideixen les persones amb caràcter permanent i continuat. 

Només pot haver-hi un habitatge habitual simultani per a cada unitat de convivència. 
L’acreditació de l’habitatge habitual es pot fer amb l’empadronament, la declaració 
de la renda, la inclusió en el cens electoral o qualsevol altre mitjà de prova o docu-
ment acreditatiu del domicili principal.

Esmena 2
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, GP de Catalunya Sí 
que es Pot
D’addició d’una nova lletra j a l’article 4

j) Situació d’ocupacions sense títol habilitat: 
Les persones o unitats familiars que es troben en una situació d’exclusió residen-

cial a la que fa referència la lletra e del present article i ocupen de manera pacífica 
i continuada un habitatge que constitueix el seu habitatge habitual.

Esmena 3
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, GP de Catalunya Sí 
que es Pot
D’addició d’una nova lletra c a l’article 17 punt 2

Article 17. Obligació de reallotjament en determinats supòsits de persones o uni-
tats familiars en risc d’exclusió residencial.

17.2. Els supòsits de pèrdua de l’habitatge previstos en aquest article són els se-
güents: 

c) Els llançaments en els casos d’ocupacions d’habitatges habituals sense títol 
habilitant a que es fa referència a la lletra j de l’article 4 del present text legal.

Esmena 4
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, GP de Catalunya Sí 
que es Pot
De modificació de l’article 17 punt 3

17.3 Estan obligats, a oferir als ocupants de l’habitatge que es trobin en les con-
dicions de l’apartat primer d’aquest article un reallotjament en un habitatge de la 
seva titularitat, en règim de lloguer i per un termini de tres anys, els adquirents dels 
habitatges i els instants dels processos judicials d’execució hipotecària o de desno-
nament per impagament de rendes de lloguer i llançaments per ocupacions d’habi-
tatges sense títol habilitat per part de persones i famílies que es trobin en una situa-
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ció d’exclusió residencia descrits en els apartats a) b) i c) anteriors que, a la vegada, 
siguin persones jurídiques titulars d’habitatges inscrits, o susceptibles de ser-ho, en 
el Registre d’habitatges buits i d’habitatges ocupats sense títol habilitant o siguin 
persones jurídiques titulars d’habitatges que hagin adquirit d’un titular d’habitatges 
inscrits en aquell Registre en primera o ulteriors transmissions, encara que el titular 
actual sigui un fons de titulització d’actius o que l’adquisició s’hagi efectuat mitjan-
çant la transmissió d’accions o participacions de societats mercantils.

Esmena 5
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, GP de Catalunya Sí 
que es Pot
D’addició d’uns nous punts a l’article 17

6. Les administracions públiques, en els supòsits d’adjudicació d’habitatges de 
la seva propietat o gestionats per elles que estiguin ocupats sense títol habilitant, 
prendran en consideració les situacions d’emergència econòmica i social i les con-
dicions de convivència, determinades i informades per les meses d’emergències i els 
serveis socials municipals.

7. Els diversos agents contemplats en l’apartat tercer d’aquest article, en els ca-
sos de trobar-se en situacions d’ocupació sense títol habilitant podran reallotjar les 
famílies en habitatges de lloguer o podran conveniar amb les administracions pú-
bliques competents les accions a realitzar, en el cas que siguin procedent el reallot-
jament tenint en compte les situacions d’emergència econòmica i social i les condi-
cions de convivència, determinades i informades per les meses d’emergències i els 
serveis socials municipals.

8. En cap cas l’ocupació d’habitatges sense títol habilitant donarà preferència 
per a l’accés a habitatges propietat o gestionats per administracions o entitats pú-
bliques.

9. En el cas que l’adjudicació d’un habitatge públic no es pugui executar per tro-
bar-se l’habitatge en situació d’ocupació sense títol habilitant, l’administració pú-
blica podrà utilitzar els mecanismes d’execució forçosa per a la recuperació de la 
disponibilitat de l’habitatge, als efectes de protegir el dret de les persones en situació 
d’exclusió residencial als que s’ha atorgat l’adjudicació.

Esmena 6
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, GP de Catalunya Sí 
que es Pot
D’addició d’una nova disposició addicional de modificació de l’article 12 de la 
Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge

S’afegeix un nou apartat 4 a l’article 12
4. En garantia d’interessos supralocals, a més de les reserves de sòl que la le-

gislació urbanística estableix com a mínimes, el Pla territorial sectorial d’habitatge 
pot establir reserves de sòl més àmplies destinades als habitatges a què fa referència 
l’apartat 3.b, en l’àmbit d’un o més municipis, i pot incidir en llur repartiment en-
tre aquests, d’una manera equilibrada i no segregada, d’acord amb els ajuntaments 
afectats.

Esmena 7
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, GP de Catalunya Sí 
que es Pot
D’addició d’una nova disposició addicional de modificació de l’article 12 punt 5 
de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge

5. El Pla territorial sectorial d’habitatge ha de delimitar les àrees del territori 
que poden contenir àmbits susceptibles d’ésser declarades pel mateix Pla o bé pels 
plans locals d’habitatge com a àmbits de demanda residencial forta i acreditada, als 
efectes de l’aplicació del que estableix l’article 42.6. Per a la determinació d’aques-
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tes àrees, el Pla territorial sectorial d’habitatge ha de tenir en compte els criteris se-
güents: la proporció de persones inscrites en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge 
amb Protecció Oficial i la quantitat d’habitatges disponibles i de sòl urbanitzable 
disponible, la densitat demogràfica de la zona, la necessitat d’habitatge derivada de 
les característiques geogràfiques o econòmiques i els preus dels lloguers a la zona.

Esmena 8
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, GP de Catalunya Sí 
que es Pot
D’addició d’una nova disposició addicional de modificació de l’article 12 de la 
Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge

S’addiciona un nou apartat 6 a l’article 12 amb el següent text: 
12.6. En les àrees a què fa referència l’apartat 5, s’han d’establir programes 

d’inspecció dels edificis residencials per a detectar l’existència d’habitatges desocu-
pats i per a establir censos de propietats susceptibles d’ésser afectades per les mesu-
res que estableix l’article 42.

Esmena 9
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, GP de Catalunya Sí 
que es Pot
D’addició d’una nova disposició addicional de modificació de l’article 12 punt 10 
de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge

Es modifica el punt 10 de l’article 12, amb el següent text: 
12.10. El Govern ha d’establir una línia de finançament específica, en forma de 

memòria econòmica, que asseguri i concreti la inversió de la Generalitat per fer 
efectives les mesures i per atendre els requeriments amb càrrega econòmica que de-
termini el Pla territorial sectorial d’habitatge.» Justificació: El Govern ha d’establir 
(i no «pot establir») les línies de finançament específiques per fer efectives les mesu-
res que requereixi el Pla Territorial Sectorial de l’Habitatge.

Esmena 10
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, GP de Catalunya Sí 
que es Pot
D’addició d’una nova disposició addicional de modificació de l’article 14 de la 
Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge

S’addiciona un nou apartat 7 a l’article 14, amb el següent text: 
14.7. En els municipis que es trobin en alguna de les àrees delimitades pel Pla 

territorial sectorial d’habitatge com a susceptibles d’ésser-hi declarats àmbits de 
demanda residencial forta i acreditada, els plans locals d’habitatge poden contenir 
aquesta declaració, als efectes de l’aplicació del que estableix l’article 42.6.

Esmena 11
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, GP de Catalunya Sí 
que es Pot
D’addició d’una nova disposició addicional de modificació de l’article 14 de la 
Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge

S’addicionen uns nous apartats 2 i 4 a l’article 17, amb el següent text: 
17.2. La localització de les reserves per a habitatge amb protecció oficial que es-

tableix la legislació urbanística, com a regla general, ha d’ésser uniforme per a tots 
els àmbits d’actuació 7 en sòl urbà no consolidat i en sòl urbanitzable. Si, excep-
cionalment, es modifica el repartiment uniforme, s’ha de justificar aquesta decisió 
en la memòria social d’habitatge del pla urbanístic corresponent o en un document 
equivalent, se n’han d’explicitar les raons i s’ha d’acreditar que no hi ha una con-
centració excessiva d’habitatge amb protecció oficial i que no es genera segregació 
espacial. S’ha de procurar que l’habitatge amb protecció oficial es barregi amb el 
lliure i que ambdós tipus d’habitatge coexisteixin en el territori.
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17.4. El Pla territorial sectorial d’habitatge, d’acord amb les necessitats detecta-
des, i atès l’escàs potencial de creixement en sòl urbanitzable o en sòl urbà no con-
solidat, ha d’establir àmbits territorials concrets, municipals o supramunicipals, en 
els quals s’hagi de qualificar sòl urbà consolidat amb destinació total o parcial de 
l’edificació a habitatge amb protecció oficial, i ha d’establir els criteris quantitatius 
per a determinar la reserva sobre el sostre destinada a habitatges amb protecció ofi-
cial, per a qualsevol règim de sòl.

Esmena 12
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, GP de Catalunya Sí 
que es Pot
D’addició d’una nova disposició addicional de modificació de l’article 42 de la 
Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge

S’addicionen uns nous apartats 6 i 7 a l’article 42, amb el següent text: 
42.6 Un cop posades a disposició dels propietaris totes les mesures de foment que 

estableixen els apartats anteriors, en els àmbits declarats com a àmbits de deman-
da residencial forta i acreditada, l’administració pot declarar l’incompliment de la 
funció social de la propietat i acordar el lloguer forçós de l’habitatge. La declaració 
de l’incompliment s’ha de fer per mitjà d’un expedient contradictori, d’acord amb 
el que estableix la normativa de procediment administratiu, en el qual cal detallar 
les vies de foment específiques que s’hagin posat a disposició de la propietat per a 
facilitar-li el lloguer de l’habitatge. En l’acord de declaració també s’ha d’advertir 
que en el moment en que l’habitatge compleixi 2 anys desocupat, si no s’ha corregit 
la situació de desocupació, per causa imputable a la propietat, l’administració pot 
expropiar temporalment l’usdefruit de l’habitatge, per un període no superior a cinc 
anys, per llogar-lo a tercers.

42.7 El procediment d’expropiació temporal de l’usdefruit a què fa referència 
l’apartat 6 s’ha d’ajustar al que estableixen la legislació urbanística i la legislació 
d’expropiació forçosa. En la 8 determinació del preu just de l’expropiació s’han de 
deduir les despeses assumides per l’administració en la gestió i en les eventuals 
obres de millora executades en l’habitatge. La resolució que posi fi al procediment 
ha de determinar la manera en què els propietaris poden recuperar l’ús de l’habitat-
ge un cop transcorregut el termini de l’expropiació temporal.

Esmena 13
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, GP de Catalunya Sí 
que es Pot
D’addició d’una nova disposició addicional de modificació de l’article 79 de la 
Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge

S’addicionen uns nous apartats 2, 3 i 4 a l’article 79, amb el següent text: 
2. En el cas d’habitatges amb protecció oficial construïts en sòl públic i en sòl 

qualificat per a ésser destinat a protecció oficial, els terminis de qualificació, comp-
tats a partir de la qualificació definitiva, s’han d’ajustar al que estableixi cada nor-
ma de desenvolupament dels plans d’habitatge de què es tracti i no poden ésser infe-
riors a trenta anys. Aquests habitatges resten vinculats al règim jurídic que estableix 
l’article 78, d’acord amb la qualificació del sòl.

3. En el cas d’habitatges amb protecció oficial promoguts en sòl la qualificació 
urbanística del qual no imposi aquesta destinació, si els promotors han rebut ajuts 
públics per a aquella promoció en concret, els terminis de qualificació, comptats a 
partir de la qualificació definitiva, s’han d’ajustar al que estableixi cada norma de 
desenvolupament dels plans d’habitatge de què es tracti i no poden ésser inferiors a 
trenta anys.

4. En el cas d’habitatges amb protecció oficial promoguts en sòl la qualificació 
urbanística del qual no imposi aquesta destinació, si els promotors no han rebut 
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ajuts públics per a aquella promoció en concret, el termini de qualificació ha d’ésser 
de trenta anys.

Esmena 14
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, GP de Catalunya Sí 
que es Pot
D’addició d’una nova disposició addicional de supressió de la disposició 
transitòria novena de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge

Termini de protecció
Mentre no s’aprovi el reglament que desplegui el règim jurídic dels habitatges 

amb protecció oficial, el termini de qualificació dels habitatges que es qualifiquin 
provisionalment a partir de la data d’entrada en vigor d’aquesta llei és de trenta 
anys o el que estableixi la reglamentació vigent en matèria d’ajuts i finançament per 
a la promoció. El termini es compta a partir de la data de qualificació definitiva.

Palau del Parlament, 5 de desembre de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Joan Garriga Quadres, diputat, GP CUP-CC. 

Josep Lluís Franco Rabell, president; Joan Coscubiela Conesa, portaveu, GP CSP 

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 44647)

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu, Fernando Sánchez Costa, diputat del 

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 116 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a l’articu-
lat del Projecte de llei de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones 
que es troben en risc d’exclusió residencial (tram. 200-00016/11).

Esmena 1
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de la lletra h de l’apartat 1, de l’article 7

h) dos persones representants de les entitats financeres i de crèdit.

Esmena 2
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de la lletra k de l’apartat 1, de l’article 7

k) dues persones representants dels principals agents econòmics i sindicals.

Esmena 3
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició de l’apartat 1, de l’article 12

12.1 El procediment de mediació és voluntari per a les parts i s’inicia a sol·licitud 
de la persones deutora i/o de l’entitat creditora.

Esmena 4
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a la lletra b, de l’apartat 2, de l’article 17

b) L’execució hipotecària o el desnonament per impagament de les rendes de 
lloguers, sempre que aquesta execució o impagament generi una situació d’exclu-
sió residencial per a les persones afectades d’acord amb el que estableix l’article 4.f 
d’aquesta Llei.
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Esmena 5
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de l’apartat 3, de l’article 17

17.3 Estan obligats, com a última mesura, a oferir un reallotjament en un habi-
tatge de la seva propietat, en règim de lloguer i per un termini de tres anys per a la 
finalitat descrita en aquest article: 

a) Les administracions públiques catalanes, disposant dels habitatges buits de la 
seva titularitat.

b) Els adquirents dels habitatges i els instants dels processos judicials d’execu-
ció hipotecària o de desnonament per impagaments de rendes de lloguer descrits a 
l’apartat anterior, i que a la vegada, siguin persones jurídiques titulars d’habitatges 
inscrits, o susceptibles de ser-ho, en el Registre d’habitatges buits i d’habitatges ocu-
pats sense títol habilitant o siguin persones jurídiques titulars d’habitatges que hagin 
adquirit d’un titular d’habitatges inscrits en aquell Registre en primera o ulteriors 
transmissions, encara que el titular actual sigui un fons de titulització d’actius o que 
l’adquisició s’hagi efectuat mitjançant la transmissió d’accions o participacions de 
societats mercantils.

Esmena 6
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de la lletra b, de l’apartat 4, de l’article 17

b) L’habitatge alternatiu ha de trobar-se en un indret que no perjudiqui greument 
la situació familiar i laboral de les persones afectades. La direcció general d’habi-
tatge haurà de validar l’habitatge proposat, en diàleg amb les entitats afectades i els 
serveis socials.

Esmena 7
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou apartat 4 bis, a l’article 17

[...] acceptada, s’entén rebutjada.
17.4 bis. La concessió d’un habitatge alternatiu tindrà sempre com a condició la 

participació de les persones afectades en un pla d’acompanyament econòmic, social 
i laboral, encaminat a ajudar les persones afectades a redreçar la seva situació i re-
cuperar la plena autonomia.

17.5. La vigència de les mesures previstes [...].

Esmena 8
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’una nova disposició addicional primera bis

Disposició addicional primera bis. Fons de rescat per a combatre el risc d’ex-
clusió residencial 

1. El Govern de la Generalitat ha de crear un Fons de rescat per a combatre el 
risc d’exclusió residencial, amb el que l’administració de la Generalitat podrà aju-
dar de forma puntual a les persones en risc a fer front al pagament mensual del crè-
dit hipotecari o les rendes de lloguer.

2. Les ajudes del Fons de rescat tindran una durada màxima d’un any i estaran 
condicionades al seguiment d’un pla d’inclusió determinat pels serveis socials i la-
borals. L’objectiu d’aquestes ajudes és contribuir a superar una situació concreta de 
dificultat econòmica i financera i proporcionar les eines perquè les persones afecta-
des puguin superar la situació de dificultat de forma permanent.

3. El Fons de rescat es materialitzarà amb la concessió d’ajudes a fons perduts 
o la concessió de préstecs a retornar en condicions adequades a la situació de les 
famílies.
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4. El Fons es nodreix de les dotacions pressupostàries contingudes a la llei de 
pressupostos de la Generalitat.

5. El Govern, dins de les disponibilitats pressupostàries, constituirà aquest fons 
l’any 2017 amb una dotació mínima de 10 milions d’euros.

Esmena 9
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’una nova disposició addicional primera ter

Disposició addicional primera ter. Foment de la mediació en situacions de so-
breendeutament.

El Govern, donat el caràcter voluntari del procediment de medicació previst en 
aquesta Llei, ha de promoure i fomentar l’ús d’aquest procediment com a mesures 
de protecció en situacions de sobreendeutament entre les persones deutores i les en-
titats creditores.

Esmena 10
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’una nova disposició addicional primera quarter

Disposició addicional primera quarter. Convenis de la Generalitat i la resta d’ad-
ministracions públiques catalanes.

1. La Generalitat, així com la resta d’administracions públiques catalanes dins 
les seves competències, han de subscriure convenis de col·laboració amb les perso-
nes jurídiques titulars d’habitatges inscrits en el Registre d’habitatges buits i habi-
tatges ocupats sense títol habilitant.

2. L’objectiu d’aquests convenis és la concertació de mecanismes complemen-
taris als previstos en aquesta Llei per tal de fomentar mesures d’augment del parc 
social d’habitatges assequibles de lloguer i les tendents a evitar la manca d’habitatge 
de persones o unitats familiars en situacions de risc d’exclusió residencial.

Esmena 11
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’una nova disposició addicional primera quinquies

Disposició addicional quinquies. Augment del parc públics d’habitatge.
Per emparar millor el dret a l’habitatge i complir les obligacions derivades 

d’aquesta llei, la Generalitat presentarà en el termini de tres mesos un pla d’amplia-
ció del seu parc d’habitatge públic, a fi de disposar d’un nombre suficient d’habitat-
ges per acollir de forma temporal persones en situació de risc residencial.

Esmena 12
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’una nova disposició addicional primera sixties

Disposició addicional sixties. Informes reformes normatives.
A fi de reforçar el dret i l’accés a l’habitatge de tots els catalans, el Govern pre-

sentarà al Parlament en el termini de sis mesos un informe sobre les reformes nor-
matives necessàries per: 

a) Reforçar la seguretat jurídica immobiliària a Catalunya.
b) Augmentar l’oferta d’immobles.
c) Rebaixar els preus del sòl i els impostos que dificulten l’accés a l’habitatge.
d) Dificultar els usos no residencials i les grans especulacions sobre el parc im-

moble català.
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Esmena 13
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’una nova disposició final sisena

Disposició final sisena. Desenvolupament reglamentari
S’habilita al Govern de la Generalitat, perquè en el termini de tres mesos des 

de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, realitzi el seu desenvolupament reglamentari.

Esmena 14
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’una nova disposició final setena,

Disposició final setena. Entrada en vigor
Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 5 de desembre de 2016
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu; Fernando Sánchez Costa, diputat, GP PPC 

Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als 
catalans i catalanes residents a l’estranger
200-00017/11

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP PPC; GP JS (reg. 44653; 45215).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 15.12.2016 al 19.12.2016).
Finiment del termini: 20.12.2016; 12:00 h.

Projecte de llei d’universalització de l’assistència sanitària
200-00018/11

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP PPC (reg. 44652).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 2 dies hàbils (del 13.12.2016 al 
14.12.2016).
Finiment del termini: 15.12.2016; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JS (reg. 45216).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 16.12.2016; 12:00 h.
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Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 
2017
200-00019/11

ESMENES A LA TOTALITAT

Reg 43909; 43911 a 43923, GP C’s

Reg. 44512 a 44525, GP CSP

Reg. 44873 a 44886, GP SOC

Reg. 45264 a 45277, GP PPC 

Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 12.12.2016

ESMENES A LA TOTALITAT DE RETORN DEL PROJECTE DE LLEI

Esmena 1
GP de Ciutadans (1) 
A la totalitat

De retorn del Projecte de llei al Govern.

Esmena 2
GP de Catalunya Sí que es Pot (1)
A la totalitat

De retorn del Projecte de llei al Govern.

Esmena 3
GP Socialista (1)
A la totalitat

De retorn del Projecte de llei al Govern.

Esmena 4
GP del Partit Popular de Catalunya (1)
A la totalitat

De retorn del Projecte de llei al Govern.

ESMENES A LA TOTALITAT DE LES SECCIONS PRESSUPOSTÀRIES 

CORRESPONENTS ALS DEPARTAMENTS DEL GOVERN

Departament de la Presidència

Esmena 5
GP de Ciutadans (2)
A la totalitat

Secció pressupostària corresponent al Departament de la Presidència.

Esmena 6
GP de Catalunya Sí que es Pot (2)
A la totalitat

Secció pressupostària corresponent al Departament de la Presidència.

Esmena 7
GP Socialista (2)
A la totalitat

Secció pressupostària corresponent al Departament de la Presidència.
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Esmena 8
GP del Partit Popular de Catalunya (2)
A la totalitat

Secció pressupostària corresponent al Departament de la Presidència.

Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda

Esmena 9
GP de Ciutadans (3)
A la totalitat

Secció pressupostària corresponent al Departament de la Vicepresidència i d’Eco-
nomia i Hisenda. 

Esmena 10
GP de Catalunya Sí que es Pot (3)
A la totalitat

Secció pressupostària corresponent al Departament de la Vicepresidència i d’Eco-
nomia i Hisenda. 

Esmena 11
GP Socialista (3)
A la totalitat

Secció pressupostària corresponent al Departament de la Vicepresidència i d’Eco-
nomia i Hisenda. 

Esmena 12
GP del Partit Popular de Catalunya (3)
A la totalitat

Secció pressupostària corresponent al Departament de la Vicepresidència i d’Eco-
nomia i Hisenda. 

Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència

Esmena 13
GP de Ciutadans (4)
A la totalitat

Secció pressupostària corresponent al Departament d’Afers i Relacions Institucio-
nals i Exteriors i Transparència.

Esmena 14
GP de Catalunya Sí que es Pot (4)
A la totalitat

Secció pressupostària corresponent al Departament d’Afers i Relacions Institucio-
nals i Exteriors i Transparència.

Esmena 15
GP Socialista (4)
A la totalitat

Secció pressupostària corresponent al Departament d’Afers i Relacions Institucio-
nals i Exteriors i Transparència.
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Esmena 16
GP del Partit Popular de Catalunya (4)
A la totalitat

Secció pressupostària corresponent al Departament d’Afers i Relacions Institucio-
nals i Exteriors i Transparència.

Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

Esmena 17
GP de Ciutadans (5)
A la totalitat

Secció pressupostària corresponent al Departament de Governació, Administra-
cions Públiques i Habitatge.

Esmena 18
GP de Catalunya Sí que es Pot (5)
A la totalitat

Secció pressupostària corresponent al Departament de Governació, Administra-
cions Públiques i Habitatge.

Esmena 19
GP Socialista (5)
A la totalitat

Secció pressupostària corresponent al Departament de Governació, Administra-
cions Públiques i Habitatge.

Esmena 20
GP del Partit Popular de Catalunya (5)
A la totalitat

Secció pressupostària corresponent al Departament de Governació, Administra-
cions Públiques i Habitatge.

Departament d’Ensenyament

Esmena 21
GP de Ciutadans (6)
A la totalitat

Secció pressupostària corresponent al Departament d’Ensenyament.

Esmena 22
GP de Catalunya Sí que es Pot (6)
A la totalitat

Secció pressupostària corresponent al Departament d’Ensenyament.

Esmena 23
GP Socialista (6)
A la totalitat

Secció pressupostària corresponent al Departament d’Ensenyament.

Esmena 24
GP del Partit Popular de Catalunya (6)
A la totalitat

Secció pressupostària corresponent al Departament d’Ensenyament.
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Departament de Salut

Esmena 25
GP de Ciutadans (7)
A la totalitat

Secció pressupostària corresponent al Departament de Salut.

Esmena 26
GP de Catalunya Sí que es Pot (7)
A la totalitat

Secció pressupostària corresponent al Departament de Salut.

Esmena 27
GP Socialista (7)
A la totalitat

Secció pressupostària corresponent al Departament de Salut.

Esmena 28
GP del Partit Popular de Catalunya (7)
A la totalitat

Secció pressupostària corresponent al Departament de Salut.

Departament d’Interior

Esmena 29
GP de Ciutadans (8)
A la totalitat

Secció pressupostària corresponent al Departament d’Interior.

Esmena 30
GP de Catalunya Sí que es Pot (8)
A la totalitat

Secció pressupostària corresponent al Departament d’Interior.

Esmena 31
GP Socialista (8)
A la totalitat

Secció pressupostària corresponent al Departament d’Interior.

Esmena 32
GP del Partit Popular de Catalunya (8)
A la totalitat

Secció pressupostària corresponent al Departament d’Interior.

Departament de Territori i Sostenibilitat

Esmena 33
GP de Ciutadans (9)
A la totalitat

Secció pressupostària corresponent al Departament de Territori i Sostenibilitat.
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Esmena 34
GP de Catalunya Sí que es Pot (9)
A la totalitat

Secció pressupostària corresponent al Departament de Territori i Sostenibilitat.

Esmena 35
GP Socialista (9)
A la totalitat

Secció pressupostària corresponent al Departament de Territori i Sostenibilitat.

Esmena 36
GP del Partit Popular de Catalunya (9)
A la totalitat

Secció pressupostària corresponent al Departament de Territori i Sostenibilitat.

Departament de Cultura

Esmena 37
GP de Ciutadans (10)
A la totalitat

Secció pressupostària corresponent al Departament de Cultura.

Esmena 38
GP de Catalunya Sí que es Pot (10)
A la totalitat

Secció pressupostària corresponent al Departament de Cultura.

Esmena 39
GP Socialista (10)
A la totalitat

Secció pressupostària corresponent al Departament de Cultura.

Esmena 40
GP del Partit Popular de Catalunya (10)
A la totalitat

Secció pressupostària corresponent al Departament de Cultura.

Departament de Justícia

Esmena 41
GP de Ciutadans (11)
A la totalitat

Secció pressupostària corresponent al Departament de Justícia.

Esmena 42
GP de Catalunya Sí que es Pot (11)
A la totalitat

Secció pressupostària corresponent al Departament de Justícia.

Esmena 43
GP Socialista (11)
A la totalitat

Secció pressupostària corresponent al Departament de Justícia.
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Esmena 44
GP del Partit Popular de Catalunya (11)
A la totalitat

Secció pressupostària corresponent al Departament de Justícia.

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Esmena 45
GP de Ciutadans (12)
A la totalitat

Secció pressupostària corresponent al Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies.

Esmena 46
GP de Catalunya Sí que es Pot (12)
A la totalitat

Secció pressupostària corresponent al Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies.

Esmena 47
GP Socialista (12)
A la totalitat

Secció pressupostària corresponent al Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies.

Esmena 48
GP del Partit Popular de Catalunya (12)
A la totalitat

Secció pressupostària corresponent al Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies.

Departament d’Empresa i Coneixement

Esmena 49
GP de Ciutadans (13)
A la totalitat

Secció pressupostària corresponent al Departament d’Empresa i Coneixement.

Esmena 50
GP de Catalunya Sí que es Pot (13)
A la totalitat

Secció pressupostària corresponent al Departament d’Empresa i Coneixement.

Esmena 51
GP Socialista (13)
A la totalitat

Secció pressupostària corresponent al Departament d’Empresa i Coneixement.

Esmena 52
GP del Partit Popular de Catalunya (13)
A la totalitat

Secció pressupostària corresponent al Departament d’Empresa i Coneixement.
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Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Esmena 53
GP de Ciutadans (14)
A la totalitat

Secció pressupostària corresponent al Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació.

Esmena 54
GP de Catalunya Sí que es Pot (14)
A la totalitat

Secció pressupostària corresponent al Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació.

Esmena 55
GP Socialista (14)
A la totalitat

Secció pressupostària corresponent al Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació.

Esmena 56
GP del Partit Popular de Catalunya (14)
A la totalitat

Secció pressupostària corresponent al Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació.

Projecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del 
sector públic; de creació de l’impost sobre el risc mediambiental de 
la producció, manipulació i transport, custòdia i emissió d’elements 
radiotòxics; de l’impost sobre begudes ensucrades envasades; de 
l’impost sobre grans establiments comercials, i de l’impost sobre les 
estades en establiments turístics
200-00020/11

ESMENES A LA TOTALITAT

Reg. 43910; 44526; 44872; 44895 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 

12.12.2016

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 43910)

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

amb el que estableixen els articles 113 i següents del Reglament del Parlament, pre-
senta la següent esmena al Projecte de llei de mesures fiscals, administratives, finan-
ceres i del sector públic (tram. 200-00020/11).

Esmena 1
A la totalitat
GP de Ciutadans

De retorn al Govern.

Palau del Parlament, 30 de novembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP C’s
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GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 44526)

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

es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 113 i següents del Reglament del 
Parlament, presenta la següent esmena al Projecte de llei de mesures fiscals, admi-
nistratives, financeres i del sector públic (tram. 200-00020/11).

Esmena 1
A la totalitat
GP de Catalunya Sí que es Pot

De retorn al Govern.

Palau del Parlament, 30 de novembre de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu GP CSP

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 44872)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 

el que estableixen els articles 113 i següents del Reglament del Parlament, presenta 
la següent esmena al Projecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres 
i del sector públic (tram. 200-00020/11).

Esmena 1
A la totalitat
GP Socialista

De retorn al Govern.

Palau del Parlament, 7 de desembre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 44895)

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popu-

lar de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 113 i següents del Re-
glament del Parlament, presenta la següent esmena al Projecte de llei de mesures 
fiscals, administratives, financeres i del sector públic; de creació de l’impost sobre 
el risc mediambiental de la producció, manipulació i transport, custòdia i emissió 
d’elements radiotòxics; de l’impost sobre begudes ensucrades envasades; de l’impost 
sobre grans establiments comercials, i de l’impost sobre les estades en establiments 
turístics (tram. 200-00020/11).

Esmena 1
A la totalitat
GP del Partit Popular de Catalunya

De retorn al Govern.

Palau del Parlament, 7 de desembre de 2016
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu GP PPC
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3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la disposició addicional setena 
de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i 
l’adolescència
202-00041/11

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP PPC; GP JS (reg. 44656; 45217).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 15.12.2016 al 19.12.2016).
Finiment del termini: 20.12.2016; 12:00 h.

Proposició de llei de coordinació de la farmàcia assistencial per al 
millorament del sistema de salut
202-00042/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JS; GP PPC (reg. 43872; 44074).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 13.12.2016 al 15.12.2016).
Finiment del termini: 16.12.2016; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JS (reg. 45218).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.12.2016 al 19.12.2016).
Finiment del termini: 20.12.2016; 12:00 h.

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la potenciació del pla d’envelliment actiu
250-00625/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 45219).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 13.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre els treballadors interins i la 
indemnització per extinció de contracte
250-00626/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 45220).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 13.12.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la qualitat de l’aire al Camp de 
Tarragona
250-00627/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 45221).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 13.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la consideració de diverses categories 
de dones com a víctimes de la violència masclista
250-00628/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 45222).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 13.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre una campanya informativa sobre les 
violències masclistes adreçada a dones migrants
250-00629/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 45223).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 13.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la preservació de la memòria de les 
víctimes de la violència masclista
250-00630/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 45224).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 13.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre una cultura accessible a tothom
250-00631/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 45225).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 13.12.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la commemoració de l’aniversari del 
naixement de Clara Campoamor
250-00632/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 45226).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 13.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el foment de la igualtat d’oportunitats 
dels alumnes amb necessitats educatives especials
250-00633/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 45227).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 13.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la creació d’un protocol educatiu 
inclusiu per a estudiants amb síndromes de sensibilització central
250-00634/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 45228).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 13.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’emplaçament de l’Arxiu Comarcal de 
l’Alta Ribagorça
250-00635/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 45229).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 13.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la situació del moviment LGTBI i les 
persones amb VIH/sida a Hondures
250-00636/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 45230).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 13.12.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la creació de la targeta T-Cultura per a 
joves
250-00637/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 45231).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 13.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’Institut Internacional de la Universitat 
de les Nacions Unides per a l’Aliança de Civilitzacions
250-00638/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 45232).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 13.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre els centres d’atenció primària de Gavà
250-00640/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 45233).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 13.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el tancament dels centres d’internament 
d’estrangers
250-00642/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 45234).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 13.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució de suport als afectats per la malaltia celíaca
250-00643/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 45235).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 13.12.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la renovació dels membres del Consell 
Nacional de la Cultura i de les Arts
250-00645/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 45236).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 13.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la lluita contra l’accidentalitat laboral
250-00647/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 45237).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 13.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les torres elèctriques de Rubí
250-00648/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 45238).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 13.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el reconeixement de la vida i l’obra de 
Joan Peiró en el setanta-cinquè aniversari de la seva mort
250-00650/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 45239).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 13.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la construcció d’un tercer institut a 
Tortosa
250-00651/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 45240).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 13.12.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la situació de la Casa Àsia amb relació 
als incompliments del Govern
250-00652/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 45241).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 13.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la integració dels treballadors amb 
discapacitat
250-00653/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 45242).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 13.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la segona activitat dels mossos 
d’esquadra, els policies locals i els bombers
250-00654/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 45243).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 13.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la carretera C-14 entre Montblanc i 
Solivella
250-00655/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 45244).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 13.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la responsabilitat patrimonial de 
l’Administració relativa a la seguretat privada derivada de la 
Sentència 773/2016 del Tribunal Suprem
250-00656/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 45245).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 13.12.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la creació de l’Obrony Terytorialnej pel 
Govern de Polònia
250-00658/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 45246).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 13.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el restabliment de totes les funcions 
dels grups d’atenció a la víctima de les comissaries dels Mossos 
d’Esquadra
250-00659/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 45247).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 13.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el compromís de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals amb la igualtat de sexes
250-00660/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 45248).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 13.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre els sensors del riu Sió
250-00661/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 45249).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 13.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el trastorn específic del llenguatge
250-00663/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 45250).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 13.12.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la dotació d’agents dels Mossos 
d’Esquadra destinats a casos de violència masclista
250-00664/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 45251).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 13.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les cambres de comerç
250-00665/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 45252).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 13.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la prevenció de l’ictus
250-00666/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 45253).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 13.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la titularitat de les vies que es 
construeixin al Vallès
250-00667/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s (reg. 44408).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 15.12.2016 al 20.12.2016).
Finiment del termini: 21.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la gestió i planificació de l’horari dels 
trens accessibles del servei de rodalia
250-00668/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 44324; 44409).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 15.12.2016 al 20.12.2016).
Finiment del termini: 21.12.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la línia de 220 kV entre Constantí i 
Viladecans al pas pel nucli urbà de Begues
250-00669/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 44325; 44410).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 15.12.2016 al 20.12.2016).
Finiment del termini: 21.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la inclusió de la clàusula d’equilibri de 
gènere en les convocatòries d’ajuts de suport als grups de recerca
250-00670/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 44326; 44411).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 15.12.2016 al 20.12.2016).
Finiment del termini: 21.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el coneixement de la bretxa salarial 
entre dones i homes en el món laboral
250-00671/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 44327; 44412).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 15.12.2016 al 20.12.2016).
Finiment del termini: 21.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el coneixement i la correcció de la 
bretxa salarial entre dones i homes en el sector públic
250-00672/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 44328; 44413).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 15.12.2016 al 20.12.2016).
Finiment del termini: 21.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les escoles de música
250-00673/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 44329).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 15.12.2016 al 20.12.2016).
Finiment del termini: 21.12.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre les visites virtuals en l’assistència 
sanitària
250-00674/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 44330).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 15.12.2016 al 20.12.2016).
Finiment del termini: 21.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la reobertura del CAP Montcada i Reixac 
vint-i-quatre hores al dia
250-00675/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 44331).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 15.12.2016 al 20.12.2016).
Finiment del termini: 21.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la Taula Nacional de la Infància de 
Catalunya
250-00676/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 44332).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 15.12.2016 al 20.12.2016).
Finiment del termini: 21.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les pensions dels creadors
250-00677/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 44333; 44414).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 15.12.2016 al 20.12.2016).
Finiment del termini: 21.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el suport als malalts de Crohn i colitis 
ulcerosa
250-00679/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 44334; 44415).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 15.12.2016 al 20.12.2016).
Finiment del termini: 21.12.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre les residències i els centres de dia de 
Santa Coloma de Gramenet
250-00680/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 44335).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 15.12.2016 al 20.12.2016).
Finiment del termini: 21.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les mesures per a combatre el 
tecnoestrès
250-00681/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 44336; 44416).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 15.12.2016 al 20.12.2016).
Finiment del termini: 21.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el desenvolupament de la xarxa 
secundària de regadiu del canal Segarra-Garrigues
250-00682/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 44337).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 15.12.2016 al 20.12.2016).
Finiment del termini: 21.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la Secció d’Institut Cardener, de Sant 
Joan de Vilatorrada
250-00683/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 44338; 44417).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 15.12.2016 al 20.12.2016).
Finiment del termini: 21.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’Arxiu Històric de la Policia Nacional de 
Guatemala
250-00685/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s (reg. 44418).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 15.12.2016 al 20.12.2016).
Finiment del termini: 21.12.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la modificació de l’etiquetatge en origen 
de la mel
250-00686/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 44339; 44419).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 15.12.2016 al 20.12.2016).
Finiment del termini: 21.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la regulació de l’economia col·laborativa
250-00687/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 44340).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 15.12.2016 al 20.12.2016).
Finiment del termini: 21.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre una televisió pública modèlica en 
matèria de tabac
250-00688/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 44341).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 15.12.2016 al 20.12.2016).
Finiment del termini: 21.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre els estudiants universitaris amb malaltia 
inflamatòria intestinal
250-00689/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s (reg. 44420).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 15.12.2016 al 20.12.2016).
Finiment del termini: 21.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la participació ciutadana i la 
democratització de la televisió pública
250-00690/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 44342; 44421).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 15.12.2016 al 20.12.2016).
Finiment del termini: 21.12.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la modernització i la renovació del 
vestuari i el material dels Mossos d’Esquadra
250-00692/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 44343).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 15.12.2016 al 20.12.2016).
Finiment del termini: 21.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la parada biològica del coral
250-00693/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 44344).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 15.12.2016 al 20.12.2016).
Finiment del termini: 21.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre els sistemes de retenció infantil
250-00694/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 44345).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 15.12.2016 al 20.12.2016).
Finiment del termini: 21.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’accidentalitat viària
250-00695/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 44346).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 15.12.2016 al 20.12.2016).
Finiment del termini: 21.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la ratificació de la Carta social europea
250-00696/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 44347; 44422).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 15.12.2016 al 20.12.2016).
Finiment del termini: 21.12.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre l’impuls de la cultura
250-00697/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 44348).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 15.12.2016 al 20.12.2016).
Finiment del termini: 21.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’aplicació del Protocol per al maneig del 
trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat o sense
250-00698/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 44349; 44423).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 15.12.2016 al 20.12.2016).
Finiment del termini: 21.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la destinació de la recaptació de multes 
i sancions de trànsit
250-00699/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 44350).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 15.12.2016 al 20.12.2016).
Finiment del termini: 21.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la gratuïtat dels llibres de text
250-00700/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 44351).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 15.12.2016 al 20.12.2016).
Finiment del termini: 21.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la creació d’una oficina de compres 
centralitzada per als centres sanitaris integrats a la Xarxa 
Hospitalària d’Utilització Pública i a l’Institut Català de la Salut
250-00701/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 44352).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 15.12.2016 al 20.12.2016).
Finiment del termini: 21.12.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la prevenció de les malalties de 
transmissió sexual entre els joves
250-00702/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 44353).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 15.12.2016 al 20.12.2016).
Finiment del termini: 21.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la defensa de les llibertats 
democràtiques
250-00703/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s (reg. 44424).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 15.12.2016 al 20.12.2016).
Finiment del termini: 21.12.2016; 12:00 h.
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença de Salvador Fernández Capo, president 
del consell directiu de Ciment Català, davant la Comissió de Medi 
Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre la situació del sector
356-00445/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 44315).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 
02.12.2016.

4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del 
Govern i d’altres òrgans

4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de 
despatx

Encàrrec del despatx de la consellera d’Ensenyament a la consellera 
de la Presidència
330-00045/11

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 44888 / Coneixement: 09.12.2016

A la presidenta del Parlament 
Benvolguda presidenta,
De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k de la Llei 13/2008, de 5 de 

novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos comp-
te que durant la absència de la consellera d’Ensenyament, des del dia 7 fins al dia 9 
de desembre de 2016, ambdós inclosos, s’encarregarà del despatx del seu Departa-
ment la consellera de la Presidència.

Cordialment,

Barcelona, 23 de novembre de 2016
Carles Puigdemont i Casamajó, president de la Generalitat de Catalunya

N. de la r.: El Decret 324/2016, de 23 de novembre, d’encàrrec del despatx de la 
consellera d’Ensenyament a la consellera de la Presidència des del dia 7 de desem-
bre fins al dia 9 de desembre, ambdós inclosos, és publicat al DOGC 7262, del 7 de 
desembre de 2016.
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