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

1.01. Lleis i altres normes

1.01.01. Lleis

Llei del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 i de modificació  
de la Llei 23/1998, d’estadística de Catalunya
200-00005/11

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 27, 22.12.2016, DSPC-P 49

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 22 de desembre de 2016, ha 
debatut el Dictamen de la Comissió d’Economia i Hisenda referent al Projecte de 
llei del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 i de modificació de la Llei 23/1998, 
d’estadística de Catalunya (tram. 200-00005/11), les esmenes reservades pels grups 
parlamentaris i les esmenes subsegüents al dictamen del Consell de Garanties Es-
tatutàries.

Finalment, d’acord amb l’article 55.2 de l’Estatut d’autonomia i amb els articles 
121 i 122 del Reglament del Parlament, ha aprovat la llei següent:

Llei del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 i de modificació  
de la Llei 23/1998, d’estadística de Catalunya

Preàmbul
L’article 135 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat la 

competència exclusiva sobre estadística del seu interès.
La Llei 23/1998, del 30 de desembre, d’estadística de Catalunya, desplega la 

competència exclusiva de la Generalitat en l’àmbit de l’estadística i estableix que 
el Pla estadístic de Catalunya, instrument d’ordenació i de planificació de l’estadís-
tica d’interès de la Generalitat, s’aprova per llei del Parlament amb una periodicitat 
quadriennal.

Aquesta llei s’estructura en vint-i-set articles –distribuïts en dos títols–, una dis-
posició transitòria, una disposició derogatòria, una disposició final i un annex.

El títol I, que consta de divuit articles distribuïts en cinc capítols, conté les dis-
posicions generals relatives al Pla estadístic de Catalunya 2017-2020.

El Pla estadístic de Catalunya per al període comprès entre el 2017 i el 2020 és 
el sisè que aprova el Parlament, després dels plans estadístics per als períodes del 
1992 al 1995, del 1997 al 2000, del 2001 al 2004, del 2006 al 2009 i del 2011 al 
2014. Pretén adaptar-se al canvi de model de producció i difusió estadística que ja 
es produeix als països més desenvolupats, i també millorar l’accés a la informació 
amb finalitats estadístiques i potenciar els mecanismes de coordinació del Sistema 
Estadístic de Catalunya.

El Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 dóna resposta als reptes suscitats pels 
principis generals del Codi de bones pràctiques de les estadístiques europees, publi-
cat en la recomanació de la Comissió de les Comunitats Europees del 25 de maig 
de 2005 relativa a la independència, la integritat i la responsabilitat de les autoritats 
estadístiques dels estats membres i de la Comunitat, revisat pel Comitè del Siste-
ma Estadístic Europeu el 28 de setembre de 2011. Ja havia quedat recollit en la le-
gislació estadística de Catalunya a partir de la Llei del Pla estadístic de Catalunya 
2011-2014, en què hi ha un compromís explícit d’optimitzar la relació entre el cost  
i l’eficàcia de les actuacions estadístiques, l’adequació dels recursos i l’accessibilitat i  
la claredat en la difusió estadística.
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El Pla s’inspira en els objectius que orienten el Reglament (CE) 223/2009 del 
Parlament Europeu i del Consell, relatiu a l’estadística europea, modificat pel Re-
glament (UE) 2015/759 del Parlament Europeu i del Consell, del 29 d’abril de 
2015.

En coherència amb això, i per tal de garantir unes estadístiques fiables, aconse-
guir l’estalvi i l’eficiència en l’ús dels recursos i administrar d’una manera útil els 
beneficis de la recollida de dades, el Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 procura 
facilitar encara més la utilització de dades administratives amb finalitats estadísti-
ques i, alhora, augmentar l’ús d’informació estadística amb finalitats d’investigació 
científica, recerca i avaluació de polítiques públiques.

Al costat d’aquests objectius, el Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 també 
pretén establir un marc que permeti coordinar millor els òrgans i les institucions que 
conformen el Sistema Estadístic de Catalunya, per tal d’incrementar els estàndards 
de qualitat de les estadístiques.

Finalment, en l’àmbit de la difusió pública, el Pla impulsa el millorament de la 
informació estadística pública per mitjà del Portal de l’estadística pública de Cata-
lunya, un instrument que vol aplegar en un mateix espai tota la informació produïda 
pels òrgans i les institucions del Sistema Estadístic de Catalunya de manera estruc-
turada, per a facilitar que els usuaris de l’estadística la puguin reutilitzar.

El capítol I defineix el Pla estadístic de Catalunya i estableix el període de vigèn-
cia del Pla estadístic 2017-2020.

El capítol II determina els objectius generals del Pla estadístic de Catalunya 
2017-2020, que, a banda d’estar orientats a atendre la consolidació i l’ampliació de 
la informació disponible en el Sistema Estadístic de Catalunya, també van dirigits  
a la gestió de la qualitat dels processos i dels productes estadístics, i també a l’im-
puls del sistema d’informació estadística.

El capítol III desplega els objectius generals del Pla i regula els àmbits d’activi-
tat estadística, que es corresponen amb els que recullen les actuacions estadístiques 
dutes a terme pel Sistema Estadístic de Catalunya, i en cada àmbit concreta els ob-
jectius específics corresponents.

El capítol IV regula l’execució del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 i les 
actuacions estadístiques encomanades pels programes anuals d’actuació estadística 
vigents en cada moment durant el període de vigència del Pla, i n’estableix una nova 
tipologia.

El capítol V estructura el marc de col·laboració institucional en l’execució del Pla 
i determina les formes de col·laboració entre les institucions i els òrgans del Sistema 
Estadístic de Catalunya i la col·laboració entre l’Institut d’Estadística de Catalunya 
i altres entitats.

El títol II, que consta de nou articles, modifica la Llei d’estadística de Catalunya, 
aprovada l’any 1998, amb l’objectiu d’adaptar-la als canvis normatius que s’han pro-
duït els darrers anys en l’àmbit de les estadístiques europees, especialment als crite-
ris del Reglament (CE) 223/2009 i el Reglament (UE) 2015/759, que el modifica, i 
també d’actualitzar el bloc normatiu estadístic per a adaptar-lo als avenços tecnolò-
gics. Aquesta adaptació es fa per la via de la modificació de la Llei d’estadística per-
què té una vocació de permanència en el temps, que no s’aconseguiria si s’introduís 
únicament en la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020, per raó de la seva 
limitada vigència temporal.

Per aquest motiu es modifiquen tres articles de la Llei d’estadística de Catalu-
nya, concretament l’11, el 17 i el 30, i s’hi afegeixen sis articles, el 7 bis, el 9 bis, 
el 10 bis, el 21 bis, el 22 bis i el 23 bis. De totes les modificacions introduïdes, cal 
destacar-ne algunes. L’article 9 bis vol garantir que el nomenament del director de 
l’Institut d’Estadística de Catalunya es basa en criteris estrictament professionals, 
i el cessament, en la concurrència d’unes causes determinades, en línia amb la le-
gislació estadística europea, la qual regula les responsabilitats dels directors dels 
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instituts d’estadística i la transparència en els procediments de llur designació i 
cessament. L’article 10 bis regula l’accés de l’Institut d’Estadística de Catalunya als 
arxius i registres de la Generalitat i dels organismes autònoms, les entitats de dret 
públic i les empreses que en depenen, per a aprofitar-ne la informació amb finali-
tats estadístiques. L’article 17 es modifica per la necessitat de millorar l’eficiència i 
l’eficàcia en la producció d’estadístiques d’interès de la Generalitat, en aprofitar al 
màxim la informació administrativa, tenint en compte que la informació que s’in-
tegri en el sistema d’informació estadística s’utilitzarà amb la finalitat de produir 
les estadístiques d’interès de la Generalitat que siguin encomandes per les dispo-
sicions corresponents. L’addició de l’article 23 bis respon a la voluntat que la Llei 
d’estadística de Catalunya, amb vocació de permanència, estableixi la creació i la 
regulació del Registre de fitxers estadístics, que havia estat creat i regulat per la Llei 
2/2006, del 6 de març, del Pla estadístic de Catalunya 2006-2009, i havia mantin-
gut la vigència amb la Llei 13/2010, del 21 de maig, del Pla estadístic de Catalunya 
2011-2014. També es modifica l’article 30 per a obtenir el màxim aprofitament i ren-
diment de la informació estadística, tot respectant la legislació sobre protecció de 
dades, i permetre a les entitats de dret públic dedicades a l’avaluació de polítiques 
públiques que utilitzin la informació estadística per al millorament de l’avaluació 
de les polítiques públiques, en la mesura que aquestes desenvolupen actuacions que 
constitueixen activitats estadístiques.

La disposició transitòria regula el nomenament del director de l’Institut d’Es-
tadística de Catalunya dins els sis mesos següents a l’entrada en vigor d’aquesta 
llei.

La disposició derogatòria deroga expressament la Llei 13/2010, del 21 de maig, 
del Pla estadístic de Catalunya 2011-2014, i l’única disposició que restava vigent de 
la Llei 2/2006, del 6 de març, del Pla estadístic de Catalunya 2006-2009: la dispo-
sició addicional primera.

La disposició final fixa que aquesta llei entra en vigor l’1 de gener de 2017, per 
a fer efectiu el període d’aplicació del Pla estadístic d’acord amb el que estableix 
l’article 2.

Finalment, l’annex conté una descripció ordenada d’àmbits, subàmbits i objectius 
d’activitat estadística del Pla.

Títol I. Pla estadístic de Catalunya 2017-2020

Capítol I. Disposicions generals

Article 1. Ordenació i planificació de l’estadística d’interès  
de la Generalitat
El Pla estadístic de Catalunya és l’instrument d’ordenació i de planificació de 

l’estadística d’interès de la Generalitat, d’acord amb el que estableix l’article 40 de la 
Llei 23/1998, del 30 de desembre, d’estadística de Catalunya.

Article 2. Període d’aplicació del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020
Aquesta llei regula el Pla estadístic de Catalunya i n’estableix els objectius per al 

període comprès entre l’1 de gener de 2017 i el 31 de desembre de 2020.

Article 3. Principis generals del Pla estadístic de Catalunya
Els principis generals del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 són els que fixa 

el Codi de bones pràctiques de les estadístiques europees, que comprenen l’entorn 
institucional, els processos estadístics, la producció estadística i la conformitat amb 
el secret estadístic.
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Capítol II. Objectius generals del Pla estadístic de Catalunya

Article 4. Objectius generals del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020
El Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 té els objectius generals següents:
a) Consolidar i ampliar la informació estadística disponible en el Sistema Esta-

dístic de Catalunya.
b) Potenciar la integració de la informació estadística de Catalunya.
c) Promoure l’ús de l’estadística oficial per a la recerca en ciències socials i l’ava-

luació i el millorament de les polítiques públiques.
d) Millorar la coordinació del Sistema Estadístic de Catalunya, tant en la produc-

ció com en la difusió estadística, especialment atenent la gestió de la qualitat dels 
processos i dels productes estadístics.

Article 5. Consolidació i ampliació de la informació estadística 
disponible en el Sistema Estadístic de Catalunya
L’objectiu general del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 a què fa referència 

l’article 4.a consisteix a consolidar les estadístiques que produeix el Sistema Esta-
dístic de Catalunya que han estat planificades i programades en plans estadístics an-
teriors, adaptar estadístiques periòdiques i produir noves estadístiques, d’acord amb 
els canvis econòmics, demogràfics, culturals, tecnològics i socials que es produeixen 
a Catalunya, prenent com a referència el conjunt d’estadístiques obligatòries del sis-
tema estadístic europeu. Les estadístiques del Pla estadístic s’agrupen en els àmbits 
definits en l’annex d’aquesta llei.

Article 6. Potenciació de la integració de la informació estadística  
de Catalunya
1. L’objectiu general del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 a què fa referència 

l’article 4.b es fonamenta en el millorament de l’eficiència i en la reducció de costos 
i càrregues a les unitats informants, i consisteix a potenciar l’explotació de la infor-
mació dels arxius i registres administratius i integrar-ne la informació en les esta-
dístiques en la mesura necessària per al desplegament, l’elaboració i la difusió de les 
estadístiques d’interès de la Generalitat.

2. El sistema d’informació estadística –el nucli del qual està constituït pels regis-
tres estadístics bàsics de població, d’entitats i de territori– ha d’integrar la informa-
ció estadística disponible dels departaments de la Generalitat i els organismes autò-
noms, les entitats de dret públic i les empreses que en depenen, per a potenciar l’ús 
i la reutilització de la informació, tant si és d’origen administratiu com estadístic.

3. La informació procedent d’arxius i registres administratius s’ha d’incorporar 
a les estadístiques amb vista al desplegament, l’elaboració i la difusió de les estadís-
tiques d’interès de la Generalitat.

4. El Registre estadístic de territori ha de constituir la base per a la creació d’un 
sistema de georeferenciació estadística del territori, que s’ha de desenvolupar per 
mitjà d’actuacions estadístiques definides amb la col·laboració d’ens especialitzats 
en aquest àmbit.

5. La informació que s’incorpori a les estadístiques amb vista al desplegament, 
l’elaboració i la difusió de les estadístiques d’interès de la Generalitat ha d’incloure 
sistemàticament les variables de sexe i edat, d’acord amb el que estableix la norma-
tiva vigent.

Article 7. Promoció de l’ús de l’estadística oficial
L’objectiu general del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 a què fa referència 

l’article 4.c consisteix a:
a) Promoure l’ús de l’estadística oficial amb finalitats d’investigació científica, re-

cerca i avaluació de polítiques públiques per a augmentar l’aprofitament de les dades 
estadístiques disponibles en el Sistema Estadístic de Catalunya.
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b) Obtenir la major informació de la realitat social i econòmica, i proporcionar 
eines per a un bon govern.

c) Promoure que les administracions públiques i les entitats utilitzin l’estadística 
oficial per a la presa de decisions.

d) Promoure que la ciutadania utilitzi l’estadística oficial.

Article 8. Millorament de la coordinació del Sistema Estadístic  
de Catalunya
1. L’objectiu general del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 a què fa referèn-

cia l’article 4.d, de caràcter instrumental, consisteix a millorar els processos de pro-
ducció i difusió estadística, i a impulsar la gestió de la qualitat dels processos i dels 
productes estadístics.

2. L’Institut d’Estadística de Catalunya, per a complir el que estableix l’apartat 1, 
té les obligacions següents:

a) Potenciar sistemes de gestió de la qualitat de les estadístiques per a assegu-
rar-ne la rellevància i la utilitat.

b) Establir procediments de planificació, gestió i seguiment dels processos de 
producció i difusió estadística.

c) Proporcionar criteris per a adequar els costos a la rellevància i significació de 
les activitats estadístiques.

d) Promoure que els òrgans i les institucions del Sistema Estadístic de Catalunya 
adoptin aquests sistemes, procediments i criteris.

3. La difusió estadística s’ha de fer preferentment per mitjà del Portal de l’esta-
dística pública de Catalunya.

Capítol III. Desplegament dels objectius generals del Pla estadístic  
de Catalunya 2017-2020

Article 9. Àmbits d’activitat estadística
1. Els objectius generals del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 es despleguen 

en un conjunt organitzat d’àmbits d’activitat estadística, entesos com els camps te-
màtics que recullen les diferents actuacions estadístiques que produeix el Sistema 
Estadístic de Catalunya, que concreten els objectius específics del Pla.

2. La descripció ordenada dels àmbits d’activitat estadística del Pla, els objec-
tius específics de cada un i els subàmbits corresponents s’especifiquen en l’annex 
d’aquesta llei.

Capítol IV. Execució del Pla estadístic de Catalunya

Article 10. Programes anuals d’actuació estadística
1. El Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 s’executa per mitjà dels programes 

anuals d’actuació estadística.
2. Els programes anuals d’actuació estadística estableixen la descripció tècnica 

de les actuacions estadístiques que s’han de dur a terme, en compliment dels objec-
tius i els preceptes d’aquesta llei, durant l’any que abasten.

3. En les fitxes descriptives de les actuacions estadístiques s’han de fixar els or-
ganismes responsables i col·laboradors de l’actuació, una ressenya descriptiva de 
l’actuació, les principals variables sobre les quals cal obtenir resultats, els fitxers i 
registres administratius i estadístics als quals cal accedir per a la producció de l’es-
tadística i un calendari precís de difusió de resultats.

Article 11. Tipus d’actuacions estadístiques
Les actuacions estadístiques que s’han de dur a terme durant el període de vigèn-

cia del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 són del tipus següent:
a) Actuacions estadístiques consolidades. Són les actuacions que en el desplega-

ment de plans estadístics anteriors i en realitzacions successives han mostrat ésser 
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vàlides i útils per al coneixement de la realitat i que subministren una informació 
periòdica. Totes aquestes actuacions s’han de mantenir en el Pla estadístic de Cata-
lunya 2017-2020. En el cas que se’n suprimeixi alguna, l’Institut d’Estadística de Ca-
talunya ho ha de comunicar al Parlament per mitjà de l’informe preceptiu d’acom-
pliment del Pla.

b) Actuacions estadístiques noves. Són les actuacions que, per l’interès que tenen 
i per llur adequació als objectius del Pla, s’han d’iniciar durant el període de vigèn-
cia d’aquest, o bé les actuacions que ja s’han dut a terme en el desplegament de plans 
estadístics anteriors però que, atès llur estadi inicial o llurs característiques, encara 
no es poden considerar actuacions estadístiques consolidades.

Article 12. Requisits d’inclusió d’actuacions estadístiques  
en els programes anuals d’actuació estadística
1. Les institucions i els òrgans del Sistema Estadístic de Catalunya han de tra-

metre a l’Institut d’Estadística de Catalunya les propostes d’actuacions estadístiques 
que s’han d’incloure en el programa anual d’actuació estadística abans del 30 de se-
tembre de l’any precedent.

2. L’Institut d’Estadística de Catalunya, amb la consulta prèvia de les institu-
cions i els òrgans del Sistema Estadístic de Catalunya, cada any ha de preparar 
la proposta de programa anual d’actuació estadística, que s’ha d’aprovar abans del  
15 de novembre.

3. Perquè s’inclogui una actuació estadística en un programa anual d’actuació 
estadística cal que el projecte tècnic corresponent hagi estat homologat prèviament 
per l’Institut d’Estadística de Catalunya.

4. El projecte tècnic d’una actuació estadística ha de contenir, com a mínim, la 
informació següent:

a) La indicació de l’àmbit i subàmbit d’activitat estadística al qual va associada.
b) El nom dels organismes responsables d’executar i difondre l’actuació, i també 

dels col·laboradors.
c) La descripció de les característiques tècniques i la justificació de les fonts i 

dels mètodes utilitzats en l’obtenció de dades de l’actuació, si escau.
d) La indicació de les variables o els grups de variables principals que es pretén 

mesurar, incloent-hi sistemàticament les variables de sexe i edat.
e) L’establiment dels terminis en què s’obtindran els resultats estadístics i el sis-

tema amb què es difondran.
f) La determinació del nivell màxim de desagregació territorial en què es difon-

dran les dades.
g) Una aproximació del cost directe estimat anual de l’actuació.
h) Els arxius i registres administratius que es preveu utilitzar.
5. En totes les actuacions estadístiques que comportin l’enquesta directa a per-

sones físiques o jurídiques, l’Institut d’Estadística de Catalunya pot demanar a l’or-
ganisme responsable la documentació tècnica que consideri necessària per a poder 
homologar el projecte tècnic corresponent.

6. Si, com a resultat de l’anàlisi del projecte tècnic per a fer una actuació estadís-
tica i de la revisió de la documentació complementària a què fa referència l’apartat 
4, se’n deriva la realització d’algun dels estudis d’opinió esmentats per l’article 2.b 
de la Llei 6/2007, del 17 de juliol, del Centre d’Estudis d’Opinió, l’Institut d’Estadís-
tica de Catalunya l’ha de retornar a l’organisme promotor i, alhora, informar-ne el 
Centre d’Estudis d’Opinió perquè la proposta de l’estudi d’opinió es tramiti, d’acord 
amb l’article 19 de la Llei 6/2007.

Article 13. Aprovació dels programes anuals d’actuació estadística
1. El Govern, a proposta del conseller competent en matèria de gestió i coordi-

nació del Sistema Estadístic de Catalunya, abans del 31 de desembre de cada any 
ha d’aprovar per decret el programa anual d’actuació estadística per a l’any següent.
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2. El Govern ha de donar compte al Parlament del decret d’aprovació del pro-
grama anual d’actuació estadística i trametre-li tota la documentació descriptiva del 
programa.

3. El Govern ha de donar compte al Parlament de la finalització de l’execució 
de cada programa anual d’actuació estadística, per mitjà de la presentació d’un in-
forme que especifiqui el grau de compliment dels objectius i, si escau, les causes 
d’incompliment.

Article 14. Declaració d’estadística d’interès de la Generalitat
1. Les estadístiques d’interès de la Generalitat han de complir els requisits d’ob-

jectivitat i correcció tècnica establerts per l’article 15 de la Llei 23/1998, del 30 de 
desembre, d’estadística de Catalunya.

2. Les actuacions estadístiques incloses en un programa anual d’actuació esta-
dística es declaren estadístiques d’interès de la Generalitat i tenen la consideració 
d’estadística oficial.

Article 15. Informe d’execució del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020
1. El Govern ha de presentar al Parlament un informe d’execució del Pla esta-

dístic de Catalunya 2017-2020 en el termini de sis mesos des de la finalització de la 
vigència del Pla.

2. L’Institut d’Estadística de Catalunya és el responsable d’elaborar l’informe 
d’execució a què fa referència l’apartat 1.

Capítol V. Marc de col·laboració institucional en l’execució del Pla 
estadístic de Catalunya

Article 16. Formes de col·laboració entre les institucions i els òrgans  
del Sistema Estadístic de Catalunya
1. La col·laboració entre les institucions i els òrgans del Sistema Estadístic de 

Catalunya que tingui per objecte el desenvolupament d’objectius del Pla estadístic 
vigent s’ha de formalitzar per mitjà de convenis i contractes, d’acord amb la norma-
tiva vigent.

2. La condició d’organisme col·laborador en una actuació estadística s’ha de fixar 
en els decrets que aprovin els programes anuals d’actuació estadística que desenvo-
lupin el Pla estadístic de Catalunya 2017-2020.

Article 17. Col·laboració tècnica de l’Institut d’Estadística de Catalunya
Les institucions i els òrgans del Sistema Estadístic de Catalunya poden sol·licitar 

la col·laboració tècnica de l’Institut d’Estadística de Catalunya per a elaborar i difon-
dre estadístiques ajustades als objectius del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020, 
sens perjudici del que disposa l’article 10.o de la Llei 23/1998, del 30 de desembre, 
d’estadística de Catalunya, amb relació a l’assistència tècnica.

Article 18. Col·laboració de les institucions i els òrgans del Sistema 
Estadístic de Catalunya amb altres entitats
1. L’Institut d’Estadística de Catalunya ha de potenciar la col·laboració amb altres 

entitats i organismes, tant autonòmics com estatals, europeus i internacionals, per a 
desenvolupar objectius del Pla estadístic. Els termes d’aquestes actuacions conjuntes 
s’han d’articular per mitjà de convenis de col·laboració.

2. Els convenis a què fa referència l’apartat 1 han d’ésser inclosos en l’informe 
anual que l’Institut d’Estadística de Catalunya ha de presentar al Parlament.

Títol II. Modificació de la Llei 23/1998

Article 19. Addició de l’article 7 bis a la Llei 23/1998
S’afegeix un nou article, el 7 bis, a la Llei 23/1998, del 30 de desembre, d’esta-

dística de Catalunya, amb el text següent:
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«Article 7 bis
»1. Les institucions i els òrgans del Sistema Estadístic de Catalunya duen a ter-

me les actuacions estadístiques que els encomanen els programes anuals d’actuació 
estadística vigents.

»2. Les institucions a què fa referència l’apartat 1 han de comunicar anualment a 
l’Institut d’Estadística de Catalunya els òrgans que tenen atribucions estadístiques. 
Aquests òrgans resten subjectes al deure del secret estadístic en els termes establerts 
per aquesta llei i les normes que la despleguen.»

Article 20. Addició de l’article 9 bis a la Llei 23/1998
S’afegeix un nou article, el 9 bis, a la Llei 23/1998, del 30 de desembre, d’esta-

dística de Catalunya, amb el text següent:
«9 bis. Òrgans de govern
»1. Els òrgans de govern de l’Institut d’Estadística de Catalunya són:
»a) La Junta de Govern.
»b) El director o directora.
»2. Els òrgans de govern de l’Institut d’Estadística de Catalunya són regulats per 

mitjà del decret d’organització i funcionament de l’Institut d’Estadística de Cata-
lunya.

»3. El director o directora de l’Institut d’Estadística de Catalunya, amb rang orgà-
nic de director o directora general, és nomenat pel Govern de la Generalitat, a propos-
ta del conseller o consellera del departament competent en matèria de gestió i coordi-
nació del Sistema Estadístic de Catalunya, d’acord amb criteris professionals i tècnics 
en l’àmbit de l’estadística. El període de mandat del director o directora de l’Institut 
d’Estadística de Catalunya és de sis anys, sense possibilitat de renovació.

»4. Són causes de cessament del director o directora de l’Institut d’Estadística 
de Catalunya:

»a) La renúncia.
»b) L’expiració del termini del mandat.
»c) La incompatibilitat sobrevinguda.
»d) La incapacitat permanent.
»e) L’incompliment greu de les funcions pròpies del càrrec.
»f) La condemna ferma per delicte dolós.
»5. El director o directora de l’Institut d’Estadística de Catalunya té la responsa-

bilitat de garantir que les estadístiques d’interès de la Generalitat es desenvolupen, 
s’elaboren i es difonen respectant la independència científica i de manera objectiva, 
professional i transparent.»

Article 21. Addició de l’article 10 bis a la Llei 23/1998
S’afegeix un nou article, el 10 bis, a la Llei 23/1998, del 30 de desembre, d’esta-

dística de Catalunya, amb el text següent:
«Article 10 bis. Accés, utilització i integració dels registres administratius a càr-

rec de la Generalitat
»1. L’Institut d’Estadística de Catalunya, juntament amb els departaments de la 

Generalitat i els organismes autònoms, les entitats de dret públic i les empreses que 
en depenen, titulars de registres administratius, han de crear els mecanismes de co-
operació necessaris per a fer efectiu el que estableix l’apartat 5, en la forma que es 
determini per reglament.

»2. L’Institut d’Estadística de Catalunya ha de coordinar les activitats de norma-
lització relatives als registres administratius i dels sistemes d’informació que puguin 
servir per a la generació de dades estadístiques. Amb aquest fi, l’Institut d’Estadís-
tica de Catalunya pot demanar als departaments de la Generalitat i als organismes 
autònoms, a les entitats de dret públic i a les empreses que en depenen les metada-
des pertinents dels registres i arxius administratius que s’utilitzin amb finalitats es-
tadístiques.
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»3. Els departaments de la Generalitat i els organismes autònoms, les entitats 
de dret públic i les empreses que en depenen han de trametre a l’Institut d’Estadís-
tica de Catalunya els projectes de creació de registres i arxius administratius sus-
ceptibles d’aprofitament estadístic, i també els projectes de modificació o supressió 
d’aquests registres i arxius, per tal de poder conèixer-ne el grau d’aprofitament es-
tadístic, i especialment els que permetin assolir objectius del Pla estadístic, tinguin 
vocació de permanència i actualització contínua, abastin tot el territori de Catalunya 
i continguin dades o característiques sobre persones físiques o jurídiques.

»4. L’Institut d’Estadística de Catalunya pot fer recomanacions de caràcter tècnic 
dels projectes a què fa referència l’apartat 3, especialment amb relació a nomencla-
tures, classificacions, codis i altres aspectes d’homogeneïtzació estadística, per tal 
de possibilitar-ne l’aprofitament estadístic i evitar la càrrega a les unitats informants, 
d’acord amb els principis d’adequació dels procediments estadístics de càrrega no 
excessiva per a les persones enquestades i de relació cost-eficàcia del Codi de bones 
pràctiques de les estadístiques europees.

»5. L’Institut d’Estadística de Catalunya, a fi de reduir la càrrega de resposta de 
les unitats informants, pot accedir als arxius i registres administratius i estadístics 
disponibles dels departaments de la Generalitat i els organismes autònoms, les enti-
tats de dret públic i les empreses que en depenen, inclosos els emplenats per via elec-
trònica, amb la màxima eficiència i eficàcia, garantint la interoperabilitat dels siste-
mes d’informació i garantint l’ús adequat de la informació amb finalitat estadística 
d’acord amb els principis d’independència professional de les autoritats estadístiques 
i de la confidencialitat estadística. Aquest accés ha d’ésser exclusivament per a fer-
ne ús amb finalitats estadístiques i la informació s’ha d’integrar en les estadístiques 
en la mesura necessària per al desplegament, l’elaboració i la difusió de les estadís-
tiques d’interès de la Generalitat.»

Article 22. Modificació de l’article 11 de la Llei 23/1998
S’afegeix un nou apartat, el 4, a l’article 11 de la Llei 23/1998, del 30 de desem-

bre, d’estadística de Catalunya, amb el text següent:
«4. El Consell Català d’Estadística elabora un dictamen no vinculant sobre la 

proposta de nomenament del director o directora general.»

Article 23. Modificació de l’article 17 de la Llei 23/1998
Es modifica l’article 17 de la Llei 23/1998, del 30 de desembre, d’estadística de 

Catalunya, que resta redactat de la manera següent:
«Article 17
»1. Les estadístiques d’interès de la Generalitat han de tenir com a font priorità-

ria d’informació els arxius i els registres administratius i estadístics disponibles, a 
fi de reduir les molèsties als ciutadans i millorar l’eficiència de la despesa pública.

»2. Per a facilitar el compliment del que estableix l’apartat 1, l’expedient de crea-
ció o de modificació dels arxius i dels registres susceptibles d’aquesta utilització ha 
de fer explícita aquesta finalitat estadística, juntament amb les que els siguin pròpies 
i específiques.

»3. L’Institut d’Estadística de Catalunya pot accedir, amb la màxima eficiència 
i eficàcia, als arxius i registres administratius, inclosos els tributaris, que estiguin 
en poder dels departaments de la Generalitat i els organismes autònoms, les entitats 
de dret públic i les empreses que en depenen, per a fer-ne ús amb finalitats exclu-
sivament estadístiques i integrar-ne la informació en les estadístiques en la mesura 
necessària per al desplegament, l’elaboració i la difusió de les estadístiques d’interès 
de la Generalitat.

»4. La comunicació de la informació relativa a dades personals de persones físi-
ques s’ha de fer de manera anonimitzada, llevat dels casos en què la finalitat estadís-
tica ho requereixi, en els quals s’han d’aplicar tècniques que no permetin a terceres 
parts la identificació de les persones afectades.
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»5. El projecte d’utilització de les dades existents en els arxius i en els registres 
administratius amb finalitats estadístiques s’ha de tramitar com un projecte esta-
dístic.»

Article 24. Addició de l’article 21 bis a la Llei 23/1998
S’afegeix un nou article, el 21 bis, a la Llei 23/1998, del 30 de desembre, d’esta-

dística de Catalunya, amb el text següent:
«Article 21 bis. Criteris generals
»L’estadística oficial ha de respondre a les necessitats de les institucions, els cen-

tres de recerca, les empreses i el públic en general. La difusió de les estadístiques 
s’adequa als principis següents:

»a) Rellevància. Les estadístiques han de satisfer les necessitats dels usuaris. Cal 
fer controls periòdics i un seguiment sistemàtic de llur satisfacció. S’ha de prestar un 
servei d’atenció als usuaris eficient que permeti satisfer necessitats.

»b) Precisió i fiabilitat. Les estadístiques han de reflectir la realitat de manera 
precisa i fiable. Cal fer públics els canvis o errors detectats.

»c) Oportunitat i puntualitat. Les estadístiques s’han de fer públiques de manera 
oportuna i puntual. L’Institut d’Estadística de Catalunya ha de fer públic el calendari 
anual de publicació de les actuacions estadístiques i els canvis que es produeixin en 
aquestes. El calendari anual s’ha de fer públic a l’inici de l’any natural.

»d) Coherència i comparabilitat. Les estadístiques han d’ésser consistents inter-
nament i comparables durant un període de temps raonable.

»e) Accessibilitat i claredat. Les estadístiques s’han de publicar de manera clara 
i comprensible; s’han de difondre de manera adequada i convenient; la disponibilitat 
i l’accés han d’ésser imparcials i han d’anar acompanyats de metadades i orientació 
de suport, i les microdades que se sol·licitin han d’ésser facilitades sempre que esti-
guin disponibles. Els canals de difusió utilitzats han de garantir l’accessibilitat i la 
usabilitat de les dades difoses.»

Article 25. Addició de l’article 22 bis a la Llei 23/1998
S’afegeix un nou article, el 22 bis, a la Llei 23/1998, del 30 de desembre, d’esta-

dística de Catalunya, amb el text següent:
«Article 22 bis. Canals de difusió
»1. Els resultats estadístics del Sistema Estadístic de Catalunya s’han de fer pú-

blics per mitjà dels canals de difusió que cada institució consideri que garanteixen 
millor l’accés.

»2. Els resultats de les actuacions estadístiques oficials que es derivin d’aquesta 
llei s’han de difondre per internet sota una llicència oberta que permeti utilitzar-los 
citant-ne la font.

»3. El web de l’Institut d’Estadística de Catalunya és el Portal de l’estadística pú-
blica de Catalunya, concebut com un espai de referència des del qual s’ha de poder 
accedir a la informació produïda pel Sistema Estadístic de Catalunya de manera ho-
mogènia i estructurada, per a facilitar que els usuaris de l’estadística la puguin reu-
tilitzar. El portal ha d’enllaçar amb els apartats d’estadística oficial dels webs de la 
resta d’institucions i òrgans que integren el Sistema Estadístic de Catalunya.

»4. Els webs de les institucions i els òrgans del Sistema Estadístic de Catalunya 
han de disposar d’un apartat específic d’estadística oficial que reculli els resultats de 
les actuacions integrades en els programes anuals d’actuació estadística.»

Article 26. Addició de l’article 23 bis a la Llei 23/1998
S’afegeix un nou article, el 23 bis, a la Llei 23/1998, del 30 de desembre, d’esta-

dística de Catalunya, amb el text següent:
«Article 23 bis. Creació del Registre de fitxers estadístics
«1. Es crea el Registre de fitxers estadístics com a registre públic per a inven-

tariar els fitxers amb finalitats exclusivament estadístiques, referits tant a persones 
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físiques com jurídiques, que les institucions i els òrgans del Sistema Estadístic de 
Catalunya creïn o disposin exclusivament per a elaborar estadístiques d’interès de la 
Generalitat.

»2. El Registre de fitxers estadístics s’adscriu a l’Institut d’Estadística de Catalu-
nya, que és responsable de gestionar-lo i custodiar-lo, atesa la seva funció de vetllar 
pel compliment del secret estadístic en l’activitat estadística.

»3. El Registre de fitxers estadístics és també un instrument per a facilitar l’ac-
cessibilitat, la transparència i la reutilització de la informació estadística.»

Article 27. Modificació de l’article 30 de la Llei 23/1998
Es modifica l’article 30 de la Llei 23/1998, del 30 de desembre, d’estadística de 

Catalunya, que resta redactat de la manera següent:
«Article 30
»1. L’Institut d’Estadística de Catalunya i les institucions i els òrgans del Sistema 

Estadístic de Catalunya han d’impulsar i facilitar la utilització de la informació es-
tadística disponible per a millorar l’avaluació de les polítiques públiques de les ad-
ministracions de Catalunya, i també per a fer-ne un seguiment i programar futures 
polítiques a emprendre.

»2. Es pot permetre als instituts d’investigació científica, als investigadors, als 
centres de recerca i a les entitats de dret públic dedicades al disseny, la planifica-
ció, la programació, el seguiment i l’avaluació de polítiques públiques accedir a les 
dades confidencials amb finalitats científiques emparades pel secret estadístic, en 
determinades condicions establertes per reglament, sempre que no permetin una 
identificació directa de les persones, respectant la legislació en matèria de protecció 
de dades i el secret estadístic.

»3. El Govern ha de determinar per decret, en els termes establerts pels prin-
cipis generals fixats pel Codi de bones pràctiques de les estadístiques europees i 
de conformitat amb el que estableix la legislació en matèria de protecció de dades 
personals, el procediment d’autorització per a accedir a les dades, d’acord amb els 
requeriments següents:

»a) El projecte d’investigació ha d’ésser sol·licitat per una persona física o jurídi-
ca reconeguda.

»b) S’ha d’haver presentat una proposta d’investigació pertinent.
»c) S’ha d’haver indicat la informació a la qual es vol tenir accés.
»d) Han de concórrer les garanties adequades per a la protecció de la seguretat 

de la informació.»

Disposició transitòria. Nomenament del director de l’Institut 
d’Estadística de Catalunya
1. El Govern, dins els sis mesos següents a l’entrada en vigor d’aquesta llei, ha de 

nomenar el director de l’Institut d’Estadística de Catalunya d’acord amb el que esta-
bleix la Llei 23/1998, del 30 de desembre, d’estadística de Catalunya.

2. El director de l’Institut d’Estadística de Catalunya en el moment de l’entrada 
en vigor d’aquesta llei es manté en el càrrec fins que es nomeni el nou director.

3. En el cas que el Govern nomeni com a director de l’Institut d’Estadística de 
Catalunya la persona que en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta llei ocupa el 
càrrec, el nomenament no es considera renovació als efectes de l’article 9 bis.3 de la 
Llei 23/1998. No obstant això, la dita persona no podrà renovar el mandat en virtut 
del mateix article.

Disposició derogatòria
Resten derogades les disposicions següents:
a) La Llei 13/2010, del 21 de maig, del Pla estadístic de Catalunya 2011-2014.
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b) La disposició addicional primera de la Llei 2/2006, del 6 de març, del Pla es-
tadístic de Catalunya 2006-2009.

Disposició final. Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l’1 de gener de 2017.

Annex. Descripció ordenada d’àmbits d’activitat estadística del Pla

a) Àmbits i subàmbits d’activitat estadística

1. Població
1.1. Evolució i estructura de la població
1.2. Censos de població i habitatges
1.3. Llars i famílies
1.4. Naixements i defuncions
1.5. Migracions
1.6. Població estrangera
1.7. Mobilitat i població estacional
1.8. Projeccions de població
1.9. Onomàstica

2. Economia
2.1. Comptes econòmics
2.2. Empreses. Estructura
2.3. Conjuntura econòmica
2.4. Preus
2.5. Sector exterior
2.6. Inversió
2.7. R+D+I
2.8. TIC

3. Sectors econòmics
3.1. Sector agrari
3.2. Energia
3.3. Indústria
3.4. Construcció
3.5. Comerç
3.6. Serveis
3.7. Transport
3.8. Turisme
3.9. Sector financer
3.10. Sector públic

4. Treball i societat
4.1. Relació amb l’activitat
4.2. Cost laboral i salaris
4.3. Condicions laborals
4.4. Educació i formació (inclou formació contínua en el treball)
4.5. Llengua
4.6. Ús del temps
4.7. Cultura
4.8. Entitats religioses
4.9. Eleccions i participació ciutadana
4.10. Justícia i seguretat
4.11. Esports
4.12. Joventut
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5. Condicions de vida i protecció social
5.1. Ingressos i condicions de vida de les llars
5.2. Serveis socials i protecció social
5.3. Salut
5.4. Serveis sanitaris

6. Territori i medi ambient
6.1. Entorn físic i clima
6.2. Medi ambient
6.3. Divisions geogràfiques i administratives
6.4. Usos del sòl i planificació
6.5. Habitatges, edificis i locals
6.6. Infraestructures

7. Metodologia i normalització

8. Registres estadístics i directoris

9. Georeferenciació i estadística de base territorial

10. Indicadors i estadística de síntesi
10.1. Estadística de síntesi
10.2. Sistemes d’indicadors estadístics

11. Difusió i promoció de l’estadística

b) Objectius dels àmbits d’activitat estadística

1. Població
Conèixer la distribució geogràfica de la població i les seves característiques de-

mogràfiques i socioeconòmiques més rellevants, amb una incidència especial en el 
tractament estadístic dels fenòmens demogràfics emergents i en els reptes de l’es-
tadística de base territorial. Aprofundir en el coneixement de la trajectòria demo-
gràfica de la població des de la perspectiva dels canvis en l’estructura demogràfica 
i familiar i en esdeveniments del moviment natural, amb una atenció especial al 
fenomen migratori.

2. Economia
Conèixer les macromagnituds principals de l’economia catalana, amb el grau 

adequat de detall conceptual, desagregació territorial i puntualitat temporal a fi d’ac-
tualitzar el marc central de la comptabilitat; potenciar l’elaboració d’estudis d’im-
pacte econòmic a partir de les taules input-output i impulsar el desenvolupament de 
comptes satèl·lit; conèixer el comerç internacional i amb la resta de l’Estat, així com 
les expectatives de l’economia catalana i la seva posició competitiva internacional; 
disposar d’informació sobre el moment conjuntural i cíclic de l’economia catalana, 
incloent-hi l’estimació del clima empresarial.

Potenciar les estadístiques dels preus agroalimentaris i indicadors sobre l’ús de 
les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a Catalunya, el nivell d’infra-
estructures en aquest àmbit i els seus efectes econòmics o socials. Disposar d’infor-
mació estadística sobre els recursos econòmics i humans destinats a recerca i desen-
volupament i també sobre la capacitat d’innovació de les empreses (R+D+I).

3. Sectors econòmics
Conèixer l’activitat productiva de les diferents branques i sectors de l’economia 

catalana, amb informació sobre les empreses, els establiments i la seva producció, 
amb un èmfasi especial en el turisme, concretament en la informació física i econò-
mica, amb dades de l’oferta turística, l’àmbit sectorial i la demanda, fluxos receptors 
internacionals i domèstics i el turisme emissor català, i també informació estruc-
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tural de les empreses d’especialització turística, i en les administracions públiques 
de Catalunya (despesa i activitat inversora, recursos financers, materials i humans, 
vinculats especialment a les actuacions públiques en l’educació, la sanitat, la cultura, 
el medi ambient i l’R+D+I).

4. Treball i societat
Disposar d’informació estadística sobre els diversos aspectes que configuren 

l’àmbit del treball des de la perspectiva de l’oferta i la demanda de força de treball, 
com ara les seves característiques i condicions i la qualitat dels llocs de treball, l’es-
tructura de les remuneracions, els costos laborals i les relacions laborals en general.

Aprofundir en les característiques bàsiques de l’educació i la formació, la cultura 
i la realitat lingüística: presència del català, de les altres llengües oficials a Catalu-
nya i de la resta de llengües utilitzades en els diversos àmbits.

Disposar d’informació estadística sobre l’activitat i els recursos de l’Administra-
ció de justícia, la seguretat pública, els processos electorals, i també de la producció 
de serveis que proveeixen el sector públic, el sector privat i el sector no lucratiu.

5. Condicions de vida i protecció social
Conèixer les condicions de vida de la població que configuren el nivell de ben-

estar, la cohesió social i el nivell de desenvolupament humà, considerant aspectes 
com les necessitats socials, el nivell d’autonomia personal, les situacions de risc de 
pobresa i d’exclusió social, la renda, el patrimoni, el consum de les famílies i els 
aspectes que condicionen la salut de la població, així com els recursos dels serveis 
socials, l’activitat hospitalària i altres recursos sanitaris.

6. Territori i medi ambient
Disposar de la informació estadística i els indicadors de l’entorn natural o medi 

físic, i en l’àmbit del medi ambient i l’impacte sobre el planejament territorial, el 
transport i les infraestructures. Disposar de la metainformació estadística sobre la 
seva localització territorial i administrativa. Conèixer les característiques dels ha-
bitatges, edificis i locals de Catalunya, tenint en compte les seves condicions, l’ha-
bitatge protegit, l’estat de conservació, la demanda d’habitatge social i el mercat 
immobiliari.

7. Metodologia i normalització estadística
Millorar la qualitat de l’estadística oficial i perfeccionar els criteris de correc-

ció tècnica per mitjà de la cooperació científica amb centres de recerca; l’elaboració 
d’eines metodològiques i computacionals; l’actualització i la millora del sistema nor-
malitzat de classificacions estadístiques, i la programació d’accions formatives per 
a professionals i usuaris de la informació estadística. Per a assolir aquest objectiu 
s’han de potenciar les accions de coordinació amb les institucions i els òrgans par-
ticipants en el Pla, amb la finalitat d’homogeneïtzar les pràctiques estadístiques i els 
criteris de control de qualitat que s’apliquen.

8. Registres estadístics i directoris
Disposar de la informació de base en forma de registres estadístics integrats per 

elaborar mostres estadístiques i marcs de llista, i també diversos recomptes sobre 
les unitats estadístiques referides a població, habitatge i entitats de Catalunya, sota 
la titularitat de l’Institut d’Estadística de Catalunya. Facilitar l’accés d’aquesta infor-
mació a les institucions i els òrgans del Sistema Estadístic de Catalunya i als usuaris 
d’informació estadística en les condicions establertes per la normativa vigent.

9. Georeferenciació i estadística de base territorial
Perfeccionar els instruments de base, sistematitzar el tractament de la informa-

ció primària i desenvolupar els mecanismes tecnològics adients per a l’articulació de  
sistemes de georeferenciació de la informació estadística, en plena col·laboració amb 
les administracions, organismes i institucions competents, per tal de potenciar la 
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disponibilitat per internet d’informació estadística amb la màxima desagregació ter-
ritorial possible.

10. Indicadors i estadística de síntesi
Articular un sistema d’indicadors estadístics comparable amb altres sistemes es-

tadístics estatals, europeus i internacionals, i elaborar publicacions i productes de 
síntesi sobre la realitat catalana.

11. Difusió i promoció de l’estadística
Prestar un conjunt de serveis que satisfacin les necessitats dels usuaris i dels 

mitjans de comunicació mitjançant l’atenció personalitzada presencial, telefònica i, 
especialment, per internet, i la resolució de comandes específiques.

Difondre i promoure l’ús de l’estadística oficial; conèixer i avaluar les deman-
des i el grau de satisfacció dels usuaris; impulsar les innovacions teòriques i apli-
cades en l’àmbit estadístic i promoure’n la utilització, i incorporar procediments 
estadístics en l’anàlisi demogràfica, econòmica i social.

Palau del Parlament, 22 de desembre de 2016
La secretària quarta, Ramona Barrufet i Santacana; la presidenta, Carme For-

cadell i Lluís

1.10. Acords i resolucions

Resolució 389/XI del Parlament de Catalunya, sobre el foment de 
l’atenció a les persones amb la malaltia d’Alzheimer i a llurs familiars
250-00570/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Afers Socials i Famílies, sessió 13, 14.12.2016, DSPC-C 279

La Comissió d’Afers Socials i Famílies, en la sessió tinguda el dia 14 de desem-
bre de 2016, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el foment de l’aten-
ció a persones amb Alzheimer i a llurs familiars (tram. 250-00570/11), presentada 
pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamen-
tari de Junts pel Sí (reg. 40983).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Impulsar l’adopció d’un estil de vida saludable i programes de prevenció de la 

malaltia d’Alzheimer per a potenciar la visibilitat d’aquesta malaltia arreu del terri-
tori de Catalunya.

b) Estudiar si cal obrir nous centres especialitzats en la malaltia d’Alzheimer per 
a cobrir la demanda existent a tot Catalunya.

c) Impulsar els centres de respir familiar i les residències públiques i concertades 
especialitzats en la malaltia d’Alzheimer.

d) Potenciar l’atenció integral destinada a informar i assessorar familiars i cuida-
dors de persones amb Alzheimer.

e) Posar a disposició de les persones amb Alzheimer programes i serveis que els 
permetin mantenir llur entorn de vida habitual, i informar i assessorar els familiars 
i cuidadors d’aquests pacients sobre l’existència d’aquests recursos.

f) Posar a disposició dels familiars i cuidadors de les persones amb Alzheimer 
programes i serveis de suport psicològic.
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g) Millorar el reconeixement social dels familiars i cuidadors de persones amb 
Alzheimer i visibilitzar-ne la tasca.

Palau del Parlament, 14 de desembre de 2016
El secretari en funcions de la Comissió, Chakir el Homrani Lesfar; la presi-

denta de la Comissió, Magda Casamitjana i Aguilà

Resolució 390/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’augment  
del nombre de places en residències per a la gent gran a Aran
250-00596/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Afers Socials i Famílies, sessió 13, 14.12.2016, DSPC-C 279

La Comissió d’Afers Socials i Famílies, en la sessió tinguda el dia 14 de de-
sembre de 2016, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’augment del 
nombre de places en residències per a la gent gran a Aran (tram. 250-00596/11), 
presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i l’esmena presentada pel Grup Par-
lamentari de Junts pel Sí (reg. 42751).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a negociar bilateralment amb el Con-

sell General d’Aran, d’acord amb el que estableix la Llei 1/2015, del 5 de febrer, del 
règim especial d’Aran, en el termini de tres mesos, la reserva d’una partida econò-
mica, i el calendari corresponent, per a afrontar l’increment del nombre actual de 
places assistencials de residències per a la gent gran al territori d’Aran.

Palau del Parlament, 14 de desembre de 2016
El secretari en funcions de la Comissió, Chakir el Homrani Lesfar; la presi-

denta de la Comissió, Magda Casamitjana i Aguilà

Resolució 391/XI del Parlament de Catalunya, sobre la dotació  
d’una residència i centre de dia per a gent gran a Ripollet
250-00598/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Afers Socials i Famílies, sessió 13, 14.12.2016, DSPC-C 279

La Comissió d’Afers Socials i Famílies, en la sessió tinguda el dia 14 de desem-
bre de 2016, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la dotació d’un equi-
pament residencial i centre de dia a Ripollet (tram. 250-00598/11), presentada pel 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i l’esmena presentada pel Grup 
Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 42750).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya, amb relació a la dotació de places de residències i 

centres de dia per a gent gran a Ripollet (Vallès Occidental), insta el Govern a: 
a) Prendre en consideració la necessitat de dotar Ripollet d’un nou equipament 

de residència i centre de dia per a gent gran que permeti donar resposta a les neces-
sitats detectades en aquest municipi i, en aquest sentit, iniciar les gestions i els trà-
mits necessaris, conjuntament amb l’Ajuntament, que condueixin a la construcció 
d’aquest nou equipament.
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b) Incloure en els pressupostos per al 2017 les dotacions que permetin fer possi-
ble aquest projecte.

Palau del Parlament, 14 de desembre de 2016
El secretari en funcions de la Comissió, Chakir el Homrani Lesfar; la presi-

denta de la Comissió, Magda Casamitjana i Aguilà

Resolució 392/XI del Parlament de Catalunya, sobre protecció 
internacional
250-00602/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Afers Socials i Famílies, sessió 13, 14.12.2016, DSPC-C 279

La Comissió d’Afers Socials i Famílies, en la sessió tinguda el dia 14 de desem-
bre de 2016, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre protecció interna-
cional (tram. 250-00602/11), presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les es-
menes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 42736).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a reclamar al Go-

vern de l’Estat que adopti les iniciatives següents: 
a) Acordar la creació d’una autoritat o agència d’àmbit estatal especialitzada en 

refugiats i d’una altra autoritat o agència especialitzada en immigració, que vetllin 
pel compliment de la legalitat en ambdues matèries, tinguin funcions de fiscalitza-
ció, capacitat de proposta i capacitat d’interlocució amb la comissió ministerial cor-
responent i comptin tant amb la participació de les organitzacions de la societat civil 
que treballen en l’àmbit de la protecció internacional i dels drets humans i com amb 
la participació de les comunitats autònomes i les administracions locals, que són les 
administracions competents en la gestió dels espais on es produeix de manera efec-
tiva el procés d’acollida i integració dels immigrants i refugiats.

b) Transposar la Directiva 2001/55/CE del Consell, del 20 de juliol de 2001 (rela-
tiva a les normes mínimes per a la concessió de protecció temporal en cas d’afluèn-
cia massiva de persones desplaçades i a mesures de foment d’un esforç equitatiu 
entre els estats membres per a acollir aquestes persones i assumir les conseqüència 
de l’acollida), i concretament de les mesures relatives a la protecció d’aquestes per-
sones.

c) Establir urgentment un sistema de salvament marítim a la Mediterrània desti-
nat a rescatar els qui fugen de llur país d’origen per mitjans poc segurs, que permeti 
invertir en operacions de cerca i salvament i prestar ajuda immediata a persones en 
dificultats, atès que Espanya, com a país fronterer, ha de vetllar especialment per la 
protecció d’aquestes persones i no centrar els esforços a impedir-ne l’arribada o a 
aconseguir-ne l’expulsió.

d) Aprovar el reglament de desplegament de la Llei de l’Estat 12/2009, del 30 
d’octubre, reguladora del dret d’asil i de la protecció subsidiària, que acumula un 
retard de més de cinc anys, segons el que determina la mateixa llei, amb la qual 
cosa es priva de vigència disposicions de vital importància, com són la possibilitat 
d’autoritzar l’estada a Espanya per motius humanitaris en el marc mateix del procés 
d’asil o la possibilitat de sol·licitar directament l’asil en les ambaixades i consolats 
d’Espanya a l’estranger, i recollir en el reglament la participació de les comunitats 
autònomes en els processos d’acollida i integració dels refugiats.

e) Promoure la modificació de l’esmentada Llei 12/2009, reguladora del dret d’asil 
i de la protecció subsidiària, a fi d’eliminar les limitacions intolerables existents per-
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què el risc de persecució per raó de gènere, orientació i identitat sexual o edat sigui 
reconegut com a causa de concessió d’asil, quan aquestes limitacions no es posen en 
relació amb altres causes de persecució, i a fi que la dita llei reconegui expressament 
com a causa de concessió d’asil el risc de patir violència de gènere o el fet que la per-
sona sigui sotmesa a explotació en el país d’origen.

f) Promoure una llei de regulació integral de la protecció a les víctimes de tràfic 
de persones que modifiqui el procediment d’identificació i reconeixement d’aques-
ta condició, que actualment recau exclusivament en les forces i cossos de seguretat 
de l’Estat, de manera que els jutges i els fiscals que intervinguin en la investigació 
i l’enjudiciament d’aquest tipus de delictes puguin reconèixer aquestes víctimes per 
dotar-les d’un estatut de protecció integral, sia d’ofici, sia a petició de la víctima, sia 
a instància d’associacions i organitzacions que tinguin legalment reconeguda com 
una de llurs finalitats la protecció d’aquestes persones.

g) Posar en pràctica mesures alternatives als centres d’internament d’estrangers 
per a aplicar-les mentre es tramiti un expedient de devolució o expulsió, amb solu-
cions que no impliquin vulneració de drets humans, com les que planteja la Reso-
lució 1156/X del Parlament de Catalunya, per la qual s’aproven les conclusions de 
l’Informe del Grup de Treball de Revisió del Model dels Centres d’Internament 
d’Estrangers.

h) Posar fi a les «devolucions en calent».
i) Denunciar i donar per extingit l’acord signat entre la Unió Europea i Turquia 

davant la «crisi dels refugiats», en tant que és contrari al dret internacional i al dret 
europeu en aquesta matèria.

2. El Parlament de Catalunya, amb relació a l’acollida i la integració d’immi-
grants i refugiats, insta el Govern de la Generalitat a: 

a) Accelerar el desplegament del Pla de protecció internacional a Catalunya, 
aprovat el 28 de gener de 2014.

b) Continuar reforçant les aules d’acollida i, si cal, estendre-les.
c) Incrementar els recursos destinats als serveis de primera acollida i integració.
d) Establir uns indicadors consensuats en matèria d’integració que permetin ava-

luar l’Informe sobre la integració de les persones immigrades a Catalunya que es 
presenta anualment al Parlament.

e) Garantir una acollida professional, integral i especialitzada.
f) Treballar els processos d’acollida i integració sota el principi de serveis nor-

malitzats per a totes les persones, amb independència del país d’origen, i evitar sem-
pre que sigui possible l’existència de serveis diferenciats per raó d’origen.

g) Garantir els recursos necessaris per a afavorir processos de plena inclusió.
h) Fer campanyes de sensibilització de la ciutadania respecte al dret d’asil i els 

drets de les persones migrants, i fer campanyes de prevenció de la xenofòbia.

Palau del Parlament, 14 de desembre de 2016
La secretària en funcions de la Comissió, Anna Figueras i Ibàñez; la presidenta 

de la Comissió, Magda Casamitjana i Aguilà
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Resolució 393/XI del Parlament de Catalunya, sobre la construcció 
d’una residència i centre de dia per a gent gran al barri de Sant Pere 
Nord, a Terrassa
250-00618/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Afers Socials i Famílies, sessió 13, 14.12.2016, DSPC-C 279

La Comissió d’Afers Socials i Famílies, en la sessió tinguda el dia 14 de de-
sembre de 2016, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la construcció 
de la residència i centre de dia del barri de Sant Pere Nord, a Terrassa (tram. 250-
00618/11), presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, i les esme-
nes presentades pel Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent (reg. 42747) i pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 42749).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Construir una residència i centre de dia per a gent gran al barri Sant Pere 

Nord, a Terrassa, i, amb aquest objectiu, incloure en els pressupostos per al 2017 la 
partida corresponent per a licitar i construir aquest equipament.

b) Crear en el termini de tres mesos una comissió que tingui per finalitat d’ana-
litzar i diagnosticar les deficiències en la dotació de places públiques de residèn-
cies per a la gent gran a Terrassa i elaborar una proposta consensuada de correcció 
d’aquest dèficit. La comissió tindrà la potestat d’encarregar els informes i projectes 
necessaris i d’elaborar totes les propostes que consideri que s’hagin de debatre, i ha 
d’ésser integrada, si més no, pels responsables polítics i tècnics que designi el Go-
vern, pel tinent d’alcalde de l’àrea de drets socials i serveis a les persones de l’Ajun-
tament de Terrassa, acompanyat pels tècnics competents, i per representants de la 
Federació d’Associacions de Veïns de Terrassa i del Consell de la Gent Gran.

Palau del Parlament, 14 de desembre de 2016
La secretària en funcions de la Comissió, Anna Figueras i Ibàñez; la presidenta 

de la Comissió, Magda Casamitjana i Aguilà

Resolució 411/XI del Parlament de Catalunya, sobre la igualtat  
i la conciliació de la vida familiar i laboral
250-00615/11

ADOPCIÓ

Comissió de Treball, sessió 9, 15.12.2016, DSPC-C 285

La Comissió de Treball, en la sessió tinguda el dia 15 de desembre de 2016, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre la igualtat i la conciliació de la 
vida laboral i la personal (tram. 250-00615/11), presentada pel Grup Parlamentari 
de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 
42754).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Demanar al Govern de l’Estat que iniciï els treballs de modificació del marc 

laboral necessari, juntament amb els agents socials, amb l’objectiu d’incrementar i 
igualar entre tots els treballadors el permís per paternitat i maternitat fins a vuit set-
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manes per progenitor, més unes altres deu setmanes de què podran gaudir un pro-
genitor o l’altre.

b) Fer públiques les estadístiques de contractació laboral d’homes i dones en tots 
els nivells d’ocupació i també en els nivells jeràrquics de l’Administració pública, 
i promoure activament que les empreses les incloguin en llurs informes anuals per 
a afavorir una cultura de la transparència en els processos de selecció i identificar 
possibles situacions de discriminació.

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2016
La secretària de la Comissió, Mireia Vehí i Cantenys; el president de la Comis-

sió, Bernat Solé i Barril
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost,  
de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació  
de la vegueria del Penedès
202-00035/11

INFORME DE LA PONÈNCIA DE LA COMISSIÓ DE GOVERNACIÓ, 

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I HABITATGE

A la Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques  
i Habitatge
La Ponència de la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habi-

tatge, nomenada el dia 27 de setembre de 2016 i integrada pels diputats Neus Llove-
ras i Massana, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, que n’ha estat designada po-
nent relatora, de conformitat amb el que estableix l’article 118.4 del Reglament del 
Parlament; Sergio Sanz Jiménez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Eva Martínez 
Morales, del Grup Parlamentari Socialista; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parla-
mentari de Catalunya Sí que es Pot; Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, i Joan Garriga Quadres, del Grup Parlamentari de 
la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, s’ha reunit al Palau del Parla-
ment els dies 28 de setembre, 17 d’octubre i 19 de desembre de 2016. Han assessorat 
la Ponència el lletrat Antoni Bayona i Rocamora i l’assessora lingüística Marta Payà 
i Canals, i l’ha assistida el gestor parlamentari Eduard Principal Galí.

Després d’estudiar la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del  
3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria 
del Penedès i les esmenes presentades, d’acord amb el que disposa l’article 118.1, 2 
i 3 del Reglament del Parlament, la Ponència ha establert l’Informe següent:

Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost,  
de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació  
de la vegueria del Penedès (tram. 202-00035/11)

TEXT PRESENTAT

Article 1. Es modifiquen els apartats b), c) i f) de l’article 9,  
de la Llei 30/2010, que passen a tenir el següent redactat
«b) La demarcació veguerial de Barcelona comprèn els municipis integrats en 

les comarques del Baix Llobregat, el Barcelonès, el Maresme, el Vallès Occidental 
i el Vallès Oriental.»

«c) La demarcació veguerial de la Catalunya Central comprèn els municipis in-
tegrats en les comarques del Bages, el Berguedà, Osona, el Moianès, el Solsonès 
i els vuit municipis de l’Alta Anoia: Calaf, Calonge de Segarra, Castellfollit de 
Riubregós, els Prats de Rei, Pujalt, Sant Martí Sesgueioles, Sant Pere Sallavinera i 
Veciana.»

«f) La demarcació veguerial del Camp de Tarragona comprèn els municipis inte-
grats en les comarques de l’Alt Camp, el Baix Camp, la Conca de Barberà, el Priorat 
i el Tarragonès.»

ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.
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TEXT PRESENTAT

Article 2. S’addiciona un apartat h) a l’article 9, de la Llei 30/2010 amb 
el següent redactat
«h) La demarcació veguerial del Penedès comprèn els municipis corresponents 

a les comarques de l’Alt Penedès, el Baix Penedès, el Garraf i l’Anoia, llevat, en 
aquest cas, dels vuit municipis de l’Alta Anoia: Calaf, Calonge de Segarra, Castell-
follit de Riubregós, els Prats de Rei, Pujalt, Sant Martí Sesgueioles, Sant Pere Sa-
llavinera i Veciana.»

ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.

Addició de nous articles
Esmena 1
GP Socialista (1)

D’addició d’un article 2 bis amb la redacció següent:

«Article 2 bis. Es modifica l’apartat segon de l’article 3 de la Llei 30/2010 de  
3 d’agost, amb la redacció següent:

Article 3. Organització veguerial
1. [...]
2. L’àmbit territorial de les vegueries coincideix amb l’àmbit territorial de les 

demarcacions veguerials que estableix aquesta llei. Cada municipi i cada comarca 
han de formar part íntegrament d’una vegueria, sens perjudici de les excepcions que 
es reconeixien en aquesta mateixa llei.»

Esmena 2
GP Socialista (2)

D’addició d’un article 2 ter amb la redacció següent:

«Article 2 ter. Es modifica l’apartat segon de la disposició transitòria primera, 
amb la redacció següent:

Primera. Constitució dels consells de vegueria
1. [...]
2. Els consells de vegueria de Barcelona, de Girona, de Lleida i del Camp de 

Tarragona tindran la seu institucional respectiva a les ciutats de Barcelona, Giro-
na, Lleida i Tarragona. El Consell de Vegueria de les Terres de l’Ebre tindrà la seu 
institucional a la ciutat de Tortosa. Els consells de vegueria de l’Alt Pirineu, i de la 
Catalunya Central i del Penedès tindran la seu institucional a la ciutat que determini 
una llei del Parlament.»

Esmena 3
GP de Junts pel Sí, GP de Catalunya Sí que es Pot, GP de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Crida Constituent (1)

D’addició d’un nou article 2 ter

Article 2.ter. Es modifica l’apartat segon de la disposició transitòria primera, 
amb la redacció següent:

Primera. Constitució dels consells de vegueria
1. [...]
2. Els consells de vegueria de Barcelona, de Girona, de Lleida i del Camp de 

Tarragona tindran la seu institucional respectiva a les ciutats de Barcelona, Giro-
na, Lleida i Tarragona. El Consell de Vegueria de les Terres de l’Ebre tindrà la seu 
institucional a la ciutat de Tortosa. Els consells de vegueria de l’Alt Pirineu, i de la 
Catalunya Central i del Penedès tindran la seu institucional a les ciutats que deter-
mini una llei del Parlament.»
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Esmena 4
GP del Partit Popular de Catalunya (1)

D’addició d’un nou article 3

«Article 3. De modificació de l’article 1 de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de ve-
gueries

Es modifica l’article 1 de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, que passa 
a tenir el redactat següent:

Article 1. Objecte
L’objecte d’aquesta llei és regular la naturalesa de la vegueria, determinar la di-

visió territorial de Catalunya en vegueries i establir el règim jurídic dels consells de 
vegueria.»

Esmena 5
GP del Partit Popular de Catalunya (2)

D’addició d’un nou article 4

«Article 4. De modificació de l’apartat 1 de l’article 3 de la Llei 30/2010, del  
3 d’agost, de vegueries

Es modifica l’apartat 1 de l’article 3 de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegue-
ries, que passa a tenir el redactat següent:

1. L’organització veguerial s’estén a tot el territori de Catalunya. Cap municipi 
ni comarca no en poden quedar exclosos ni poden pertànyer a més d’una vegueria. 
Cada municipi ha de formar part íntegrament d’una vegueria.»

Esmena 6
GP del Partit Popular de Catalunya (3)

D’addició d’un nou article 5

«Article 5. De modificació de l’apartat 3 de l’article 23 de la Llei 30/2010, del  
3 d’agost, de vegueries

Es modifica l’apartat 3 de l’article 23 de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegue-
ries, que passa a tenir el redactat següent:

3. El consell de vegueria pot descentralitzar a favor d’altres entitats locals, mu-
nicipis, mancomunitats de municipis i de les entitats metropolitanes l’exercici de les 
seves funcions i competències de cooperació i assistència locals.»

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 1, amb la incorporació d’una esme-
na tècnica, d’addició a l’apartat 1 de l’article 3 de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de 
vegueries, amb la redacció següent:

«1. L’organització veguerial s’estén a tot el territori de Catalunya. Cap municipi 
ni cap comarca no en poden quedar exclosos. Cada municipi i cada comarca ha de 
formar part íntegrament d’una vegueria, sens perjudici de les excepcions que resul-
ten d’aquesta llei.»

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes 2 i 3, 
de modificació de l’apartat 2 de la Disposició transitòria primera de la Llei 30/2010, 
del 3 d’agost, de vegueries amb la redacció següent:

«[...] Els consells de vegueria de l’Alt Pirineu, de la Catalunya Central i del Pe-
nedès tindran la seu institucional a les ciutats que determini una llei del Parlament.»
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TEXT PRESENTAT

Disposició final
1. Aquesta Llei entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya.
2. Els preceptes que eventualment comportessin la realització de despeses amb 

càrrec als pressupostos de la Generalitat, produeixen efectes a partir de l’entrada en 
vigor de la llei de pressupostos corresponent a l’exercici pressupostari Immediata-
ment posterior a l’entrada en vigor d’aquesta.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 7
GP Socialista (3)

D’addició d’un apartat tercer i quart a la disposició final, amb la redacció 
següent

«Disposició final
1. Aquesta Llei entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya.
2. Els preceptes que eventualment comportessin la realització de despeses amb 

càrrec als pressupostos de la Generalitat, produeixen efectes a partir de l’entrada en 
vigor de la llei de pressupostos corresponent a l’exercici pressupostari Immediata-
ment posterior a l’entrada en vigor d’aquesta.

3. En el termini de quatre anys des de l’entrada en vigor d’aquesta llei, l’orga-
nització dels serveis territorials de la Generalitat i l’exercici de les funcions dels 
departaments de l’Administració de la Generalitat s’han d’adequar a l’àmbit terri-
torial de les demarcacions veguerials que determina l’article 9 de la Llei 30/2010, 
de 3 d’agost.

4. Les comissions de coordinació territorial a què es refereix la Llei 30/2010, de 
3 d’agost s’han de constituir en el moment que es faci efectiu el que estableix l’apar-
tat 3, sens perjudici de les fórmules de cooperació i coordinació que fins a aquell 
moment es puguin establir entre l’Administració de la Generalitat, els consells de 
vegueria i els consells comarcals.»

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 7 en la part que proposa addicionar 
un apartat 3 a la Disposició final de la proposició de llei. Aquesta recomanació in-
clou una reducció del termini establert a l’esmena amb la redacció següent:

«3. En el termini de tres anys des de l’entrada en vigor d’aquesta llei, l’organit-
zació dels serveis territorials de la Generalitat i l’exercici de les funcions dels de-
partaments de l’Administració de la Generalitat s’han d’adequar a l’àmbit territo-
rial de les demarcacions veguerials que determina l’article 9 de la Llei 30/2010, de 
3 d’agost, de vegueries.»

TEXT PRESENTAT

Exposició de motius
La divisió territorial de Catalunya ha de respondre, no només als àmbits territo-

rials geogràfics naturals i històrics sinó als àmbits de sentiment de pertinença de la 
població configurats pel pas del temps.

El Penedès és una comarca geogràfica natural d’acord amb el que durant segles 
d’història han remarcat els estudis geogràfics i així ho sent la població actualment, 
fet que ha motivat, des de l’aprovació de l’Estatut de Catalunya i la Llei de vegueries 
moviments socials reivindicant-ne la seva creació.
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La proposició vol consolidar el reconeixement de la realitat i singularitat terri-
torial del Penedès que es va iniciar amb l’aprovació de a Llei 23/2010, de 23 de ju-
liol, per la qual es va fixar l’àmbit de planificació territorial del Penedès i que va ser 
aprovada per unanimitat de tots els grups parlamentaris de la Cambra.

Aquesta proposició possibilita que a través d’aquesta Cambra es pugui endegar 
un procés de reconeixement definitiu de la singularitat geogràfica, històrica i eco-
nòmica del Penedès amb la creació de la demarcació veguerial del Penedès com ex-
pressió de la voluntat popular majoritàriament manifestada.

Per altra part l’aprovació per part del Ple del Parlament de Catalunya de la Llei 
4/2015, del 23 d’abril, de creació de la comarca del Moianès el passat 15 d’abril de 
2015 obliga a adaptar la vegueria de Catalunya Central a la nova realitat configu-
rada per la comarca del Moianès i el seu encaix en el mapa territorial de vegueries.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 8
GP Socialista (4)

De supressió d’un incís en el paràgraf tercer de l’exposició de motius

«La proposició vol consolidar el reconeixement de la realitat i singularitat ter-
ritorial del Penedès que es va iniciar amb l’aprovació de a Llei 23/2010, de 23 de 
juliol, proposada pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió, per la qual es va 
fixar l’àmbit de planificació territorial del Penedès i que va ser aprovada per unani-
mitat de tots els grups parlamentaris de la Cambra.»

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència constata que l’esmena 8 decau i queda sense efecte degut a la cor-
recció d’errades presentada el dia 10 de juny per part del Grup Parlamentari de Ca-
talunya Sí que es Pot, mitjançant la qual es suprimeix el mateix incís a que fa refe-
rència l’esmena.

Títol de la llei

TEXT PRESENTAT

Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la 
nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès

ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’una esmena tècnico-lingüística de modifica-
ció del títol de la llei amb la redacció següent:

«Proposició de llei de modificació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, 
per a crear la vegueria del Penedès»

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2016
Neus Lloveras i Massana, Sergio Sanz Jiménez, Eva Martínez Morales, Hortèn-

sia Grau Juan, Santi Rodríguez i Serra, Joan Garriga Quadres
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Predictamen

Proposició de llei de modificació de la Llei 30/2010, de vegueries,  
per a crear la vegueria del Penedès

Exposició de motius
La divisió territorial de Catalunya no només ha de respondre als àmbits territo-

rials geogràfics naturals i històrics, sinó també als àmbits de sentiment de pertinen-
ça de la població configurats al llarg del pas del temps.

El Penedès és una comarca geogràfica natural amb segles d’història, d’acord 
amb el que han remarcat els estudis geogràfics, i la població actual ho sent així. Per 
això, des de l’aprovació de l’Estatut d’autonomia i la Llei de vegueries, diversos mo-
viments socials reivindiquen la creació de la vegueria del Penedès.

La present norma consolida el reconeixement de la realitat i la singularitat ter-
ritorial del Penedès, que es va iniciar amb l’aprovació de la Llei 23/2010, del 22 de 
juliol, que modifica la Llei 1/1995 i la Llei 23/1983 per a fixar l’àmbit de planificació 
territorial del Penedès.

Com a reconeixement definitiu de la singularitat geogràfica, històrica i econòmi-
ca del Penedès, aquesta llei crea la demarcació veguerial del Penedès com a expres-
sió de la voluntat popular majoritàriament manifestada.

D’altra banda, la Llei 4/2015, del 23 d’abril, de creació de la comarca del Moia-
nès, obliga a adaptar la vegueria de Catalunya Central a la nova realitat configurada 
per la comarca del Moianès i el seu encaix en el mapa territorial de vegueries.

Article 1. Modificació de l’article 3 de la Llei 30/2010
Es modifica l’apartat 1 de l’article 3 de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegue-

ries, que resta redactat de la manera següent:
«1. L’organització veguerial s’estén a tot el territori de Catalunya. Cap municipi 

ni cap comarca no en poden quedar exclosos. Cada municipi i cada comarca han de 
formar part íntegrament d’una vegueria, sens perjudici de les excepcions que resul-
ten d’aquesta llei.»

Article 2. Modificació de l’article 9 de la Llei 30/2010
1. Es modifica la lletra b de l’article 9 de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegue-

ries, que resta redactada de la manera següent:
«b) La demarcació veguerial de Barcelona comprèn els municipis integrats en 

les comarques del Baix Llobregat, el Barcelonès, el Maresme, el Vallès Occidental 
i el Vallès Oriental.»

2. Es modifica la lletra c de l’article 9 de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegue-
ries, que resta redactada de la manera següent:

«c) La demarcació veguerial de la Catalunya Central comprèn els municipis in-
tegrats en les comarques del Bages, el Berguedà, Osona, el Moianès i el Solso-
nès, i els vuit municipis de l’Alta Anoia: Calaf, Calonge de Segarra, Castellfollit de 
Riubregós, els Prats de Rei, Pujalt, Sant Martí Sesgueioles, Sant Pere Sallavinera i 
Veciana.»

3. Es modifica la lletra f de l’article 9 de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegue-
ries, que resta redactada de la manera següent:

«f) La demarcació veguerial del Camp de Tarragona comprèn els municipis inte-
grats en les comarques de l’Alt Camp, el Baix Camp, la Conca de Barberà, el Priorat 
i el Tarragonès.»

4. S’afegeix una lletra, la h, a l’article 9 de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de ve-
gueries, amb el text següent:

«h) La demarcació veguerial del Penedès comprèn els municipis corresponents a 
les comarques de l’Alt Penedès, el Baix Penedès, el Garraf i l’Anoia, llevat dels vuit 
municipis de l’Alta Anoia, a què fa referència la lletra c.»
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Article 3. Modificació de la disposició transitòria primera  
de la Llei 30/2010
Es modifica l’apartat 2 de la disposició transitòria primera de la Llei 30/2010, del 

3 d’agost, de vegueries, que resta redactat de la manera següent:
«2. Els consells de vegueria de Barcelona, de Girona, de Lleida i del Camp de 

Tarragona tindran la seu institucional respectiva a les ciutats de Barcelona, Girona, 
Lleida i Tarragona. El Consell de Vegueria de les Terres de l’Ebre tindrà la seu ins-
titucional a la ciutat de Tortosa. Els consells de vegueria de l’Alt Pirineu, de la Ca-
talunya Central i del Penedès tindran la seu institucional a les ciutats que determini 
una llei del Parlament.»

Disposició final. Entrada en vigor i adaptació de l’organització territorial 
dels serveis de la Generalitat
1. Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya.
2. Els preceptes que eventualment puguin comportar despeses amb càrrec als 

pressupostos de la Generalitat produeixen efectes a partir de l’entrada en vigor de la 
llei de pressupostos corresponent a l’exercici pressupostari immediatament posterior 
a l’entrada en vigor d’aquesta llei.

3. En el termini de tres anys des de l’entrada en vigor d’aquesta llei, l’organització 
dels serveis territorials de la Generalitat i l’exercici de les funcions dels departaments 
de l’Administració de la Generalitat s’han d’adequar a l’àmbit territorial de les demarca-
cions veguerials que determina l’article 9 de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries.

Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació  
dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l’Administració tributària 
de la Generalitat de Catalunya
202-00039/11

PONÈNCIA PER A ELABORAR L’INFORME

La Comissió d’Economia i Hisenda, en la sessió tinguda el dia 14 de desembre 
de 2016, ha nomenat la ponència que ha d’elaborar l’Informe sobre la Proposició 
de llei del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, segon i ter-
cer, relatius a l’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya (tram. 202-
00039/11) i les esmenes presentades, d’acord amb l’article 118.1 i concordants del 
Reglament del Parlament. La Ponència és integrada pels diputats següents: 

G. P. de Junts pel Sí
Maria Senserrich i Guitart

G. P. de Ciutadans
Antonio Espinosa Cerrato

G. P. Socialista
Alícia Romero Llano

G. P. de Catalunya Sí que es Pot
Àngels Martínez Castells

G. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Eulàlia Reguant i Cura

Palau del Parlament, 14 de desembre de 2016
El secretari de la Comissió, Antoni Castellà i Clavé; el president de la Comissió, 

Josep Maria Forné i Febrer

Fascicle segon
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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 JS; GP C’s (reg. 46342; 46410).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 27.12.2016; 12:00 h.

Proposició de llei de l’impost sobre els actius no productius  
de les persones jurídiques
202-00044/11

ESMENES A LA TOTALITAT

Reg. 45901 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 22.12.2016

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 45901)

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt del Grup Parlamentari del Partit Po-

pular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 113 i següents del 
Reglament del Parlament, presenta la següent esmena a la totalitat a la Proposició 
de llei de l’impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques (tram. 
202-00044/11).

Esmena 1
GP del Partit Popular de Catalunya

A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2016
Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt GP PPC
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 45654 / Admissió a tràmit: Mesa de la CIP, 21.12.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 45654)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)

De modificació

El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar considerant com a vícti-
mes de la violència masclista les següents:

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 45655 / Admissió a tràmit: Mesa de la CIP, 21.12.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 45655)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)

De modificació

El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar fent campanyes adreça-
des a dones migrants sobre la llei del dret de les dones a eradicar la violència mas-
clista i sobre la llei d’igualtat efectiva de dones i homes.

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 45663 / Admissió a tràmit: Mesa de la CIP, 21.12.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 45663)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)

De modificació

El Parlament de Catalunya insta el Govern a articular accions per tal de fer visi-
ble la problemàtica de la violència masclista i conscienciar la societat.
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Proposta de resolució sobre la carretera C-14 entre Montblanc  
i Solivella
250-00655/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 45674 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 21.12.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 45674)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)

De modificació del punt 1

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a prioritzar les 
obres del condicionament de la carretera C-14 de Montblanc a Solivella, dins de 
l’Eix Viari de la C-14 de Montblanc a Tàrrega, de manera que les obres puguin ser 
licitades tan aviat com ho permetin les disponibilitats pressupostàries.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)

De supressió del punt 2

2. Destinar una partida pressupostària concreta en l’exercici pressupostari de 
2017, i en anys successius si fos necessari, per executar les obres contemplades en 
aquest projecte.

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la manera 
d’aconseguir més equitat en la sanitat
302-00090/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 45897, 46282, 46316, 46323 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 

20.12.2016

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 45897)

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

d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableix l’article 158 del 
Reglament del Parlament, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre la manera d’aconseguir més equitat en la sanitat (tram. 
302-00090/11).

Esmena 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent

De supressió

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a adoptar les iniciatives legislatives 
necessàries per la presentació davant del Congrés de Diputats d’una Proposició de 
Llei que permeti: 

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta GP CUP-CC
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GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 46282)

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

Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament 
del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la manera d’aconseguir més equitat en la sanitat (tram. 302-
00090/11).

Esmena 1
GP Socialista

D’addició d’un nou punt 4

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a crear una comissió d’estudi per 
l’elaboració de protocols encaminats a cercar i promoure instruments de mediació 
o conciliació en relació al accidents en la pràctica mèdica, per tal d’evitar la judi-
cialització del conflicte, així com els possibles canvis normatius que fossin necessa-
ris. Aquesta comissió estarà integrada per representants dels Col·legis de Metges, 
del Departament de Salut, el Departament de Justícia i les associacions de víctimes 
d’accidents mèdics.

Palau del Parlament, 14 de desembre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert; diputada, GP SOC 

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 46316)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, María Francisca Valle Fuentes, diputada del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Re-
glament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre la manera d’aconseguir més equitat en la sanitat (tram. 
302-00090/11).

Esmena 1
GP de Ciutadans

De modificació del punt 1 que quedaria redactat de la següent manera

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Iniciar un procés d’avaluació del conjunt de l’ordenament jurídic als efectes 

de determinar les possibles causes que poguessin estar impedint l’absoluta i íntegra 
reparació de les víctimes de qualsevol tipus de responsabilitat contractual y extra-
contractual.

2. Elaborar les recomanacions necessàries per eliminar les possibles causes de-
tectades.

Esmena 2
GP de Ciutadans

De modificació del punt 2 que quedaria redactat de la següent manera

2. El Parlament: 
(a) reconeix els principis de separació de poders i lleialtat institucional i respec-

te l’aplicació i la interpretació del dret aplicable que fan els jutges i magistrats en 
l’exercici de les seves funcions 
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(b) insta el Govern a promoure el coneixement del dret civil de Catalunya per 
part de tots els operadors jurídics. 

Palau del Parlament, 20 de desembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; María Francisca Valle Fuentes, diputada, 

GP C’s 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 46323)

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

Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el que 
estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la manera d’aconseguir més 
equitat en la sanitat (tram. 302-00090/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí

De modificació i d’addició de dos nous apartats al punt 1

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a adoptar les iniciatives legislatives 
necessàries per la presentació davant del Congrés de Diputats d’una Proposició de 
Llei que permeti: 

a) Reformar l’article 394 de la llei d’Enjudiciament Civil per a eliminar la impo-
sició dels costos judicials a les víctimes d’accidents mèdics.

b) Reformar l’article 139 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Juris-
dicció Contenciosa-administrativa. En tot cas, la reforma no haurà de posar en risc els 
principis d’equitat, d’igualtat de les parts o de tutela judicial efectiva, ni suposar una dis-
criminació cap a altres col·lectius, com per exemple els promotors de litigis contra entitats 
bancàries per qüestions relacionades amb execucions hipotecàries.

c) Modificar art 1.968, numero 2 del Codi Civil espanyol pel que fa al termini de 
prescripció legal de les accions judicials empreses per víctimes d’accidents mèdics. 
Establint un termini de tres anys en consonància amb el que regula el Codi Civil 
de Català.

d) Modificar l’article 67.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment adminis-
tratiu comú de les administracions públiques per tal de fixar en tres anys el termini de 
prescripció per a les reclamacions de responsabilitat contra l’Administració.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí

De modificació de l’apartat 2

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a prendre les iniciatives necessà-
ries per tal que s’apliqui el termini de prescripció de tres anys previst en el Codi Ci-
vil Català per les accions judicials instades per víctimes d’accidents mèdics.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí

D’addició d’un nou apartat

El Parlament insta el Govern de la Generalitat a potenciar els diversos mecanis-
mes de mediació i altres de resolució alternativa de conflictes per tal de garantir al 
màxim nivell possible els drets dels pacients víctimes d’accidents mèdics.

Palau del Parlament, 20 de desembre de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el cotxe elèctric
302-00091/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 46193, 46281, 46315, 46321 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 

20.12.2016

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 46193)

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parla-

mentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 del 
Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre el cotxe elèctric (tram. 302-00091/11).

Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot

D’addició en l’apartat 1

1. Amb el repte d’acostar-nos a un nou model energètic no contaminant i a una 
mobilitat sense recursos fòssils, identificar les barreres legals i fiscals que limiten el 
desenvolupament de la mobilitat elèctrica i el seu subministrament energètic, espe-
cialment l’alimentat per energies alternatives, per tal de treballar conjuntament amb 
el Ministeri d’Energia, Turisme i Agenda Digital i amb el Congrés de Diputats, per 
modificar el marc normatiu actual en aquells aspectes que en limiten el seu desen-
volupament, així com incloure i impulsar nova normativa per aquells aspectes que 
avui no es contemplen.

Esmena 2
GP de Catalunya Sí que es Pot

De supressió i addició en l’apartat 2

2. Donar suport al desplegament del Pla d’Infraestructures de Recàrrega del Ve-
hicle Elèctric de Catalunya amb el criteri de maximitzar el seu cost-benefici i amb 
la necessària tenint en compte també la participació del sector privat, en especial pel 
que fa a la càrrega ràpida d’accés públic ràpida.

Esmena 3
GP de Catalunya Sí que es Pot

D’addició en l’apartat 3

3. Planificar i desenvolupar la xarxa estratègica de recàrrega ràpida XarxaRàpi-
daCat que haurà de garantir subministrar energia d’origen renovable en menys de 
30 minuts per a un recorregut de 120 km L’òptim en aquesta etapa inicial de desen-
volupament de les bateries és un centenar de punts de subministrament repartits de 
forma estratègica pel territori, combinats de manera concertada i progressiva amb 
punts de recàrrega ràpida en gasolineres, polígons industrials, centres comercials, 
aparcaments públics i altres espais de concurrència de vehicles.

Esmena 4
GP de Catalunya Sí que es Pot

De supressió i addició en l’apartat 5

5. De no modificar-se el marc legal de normativa bàsica estatal que, a data d’avui 
gairebé impossibilita la participació del sector privat en la recarrega ràpida al ha-
ver de fer front a uns costos associats totalment desproporcionats que en dificulten 
qualsevol iniciativa privada, el Govern conjuntament amb els ajuntaments situats 
en ubicacions estratègiques tiraran endavant la xarxa de ràpida estratègica Xarxa 
RàpidaCat en entorns municipals de fàcil accés des de la xarxa viària. Per tal de no 
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incomplir les normatives estatals del gestor de recàrrega i del sector elèctric, aquests 
punts tindran fonts renovables com a font de recàrrega energètica sense revertir a la 
xarxa cap kw produït i, mentre no s’aconsegueixi la seva modificació legislativa, les 
recàrregues hauran de ser gratuïtes tot i que la tecnologia que s’implanti disposarà 
d’un sistema de pagament per permetre l’amortització d’inversions en un període 
posterior d’implantació.

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Marc Vidal i Pou, diputat, GP CSP 

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 46281)

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 158 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre el cotxe elèctric (tram. 302-00091/11).

Esmena 1
GP Socialista

De modificació del punt 2

2. Donar suport al desplegament del Pla d’Infraestructures de Recàrrega del Ve-
hicle Elèctric de Catalunya amb el criteri de maximitzar el seu cost-benefici i amb 
la necessària participació del sector privat, en especial pel que fa a la càrrega ràpida 
i semi-ràpida d’accés públic.

Esmena 2
GP Socialista

D’addició al punt 3

3. Planificar i desenvolupar conjuntament amb Ajuntaments, Diputacions i Admi-
nistració de l’Estat –en especial Ports i Aeroports– la xarxa estratègica de recàrrega 
ràpida XarxaRàpidaCat que haurà de garantir subministrar energia en menys de 30 
minuts per a un recorregut de 120 km L’òptim en aquesta etapa inicial de desen-
volupament de les bateries és un centenar de punts de subministrament repartits de 
forma estratègica pel territori.

Esmena 3
GP Socialista

D’addició al punt 4

4. Dedicar una partida pressupostària suficient per tal de desplegar la xarxa d’ac-
cés públic de recàrrega a Catalunya a què fa referència el punt anterior, en un ter-
mini de dos anys, amb especial atenció, en aquesta etapa inicial de desplegament de 
la mobilitat elèctrica, a la recàrrega ràpida estratègica XarxaRàpidaCat, per donar 
confiança als ciutadans que es desplacen per la xarxa viària de Catalunya.

Esmena 4
GP Socialista

De modificació del punt 6

6. Establir, en un termini de sis mesos, una solució per la interoperabilitat i ac-
cessibilitat per part de tots els usuaris de vehicle elèctric a la XarxaRàpidaCat i a la 
semiràpida que permeti operar en totes les estacions de recàrrega sense necessitat 
d’una targeta de fidelització o d’àmbit municipal.
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Esmena 5
GP Socialista

De modificació del punt 10

10. Impulsar l’ús del vehicle elèctric al nostre país amb les següents mesures: 
a) Liderant un esforç de totes les administracions i de les empreses que disposen 

de flotes comercials de transport i de repartiment a partir de deu vehicles així com de 
taxis fixant un horitzó de deu anys de canvi a vehicle elèctric.

b) Promovent punts de recàrrega a les pròpies empreses.
c) Establint un Pla d’Ajudes a tots les persones físiques i jurídiques que adqui-

reixin un vehicle elèctric. Aquest Pla serà triennal i el primer comptarà amb una 
partida als Pressupostos de la Generalitat de 10 milions d’euros, amb l’objectiu que 
un 30% de renovació del parc de vehicles privats sigui elèctric en l’horitzó del 2025.

d) En el cas de la renovació de la flota de vehicles de la Generalitat de Catalunya 
cap a vehicles elèctrics, es fixarà com a objectiu que el 100% de la flota pública de 
la Generalitat sigui elèctrica l’any 2030.

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, diputat, GP SOC 

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 46315)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Alfonso Sánchez Fisac, diputat del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre el cotxe elèctric (tram. 302-00091/11).

Esmena 1
GP de Ciutadans

De supressió i addició al punt 3

3. Garantir que gràcies a PIRVEC es planifiqui i desenvolupi de manera correcta 
la xarxa estratègica de recàrrega ràpida XarxaRàpidaCat que haurà de garantir ser 
capaç de subministrar la suficient energia en menys de 30 minuts per a poder rea-
litzar un recorregut de 120 km, mitjançant varis tipus de connector que permeti les 
recàrregues lentes, semi-ràpides i ràpides i així possibilitar que una quantitat major 
de vehicles pugui disposar del servei. L’òptim en aquesta etapa inicial de desenvo-
lupament de les bateries és un centenar de punts de subministrament repartits de 
forma estratègica pel territori.

Esmena 2
GP de Ciutadans

De supressió i addició al punt 4

4. Dedicar una partida pressupostària suficient per tal de desplegar la xarxa d’ac-
cés públic de recàrrega a Catalunya, amb especial atenció, en aquesta etapa inicial 
de desplegament de la mobilitat elèctrica, a la recàrrega ràpida estratègica XarxaRà-
pidaCat, per donar resposta a la necessitat dels confiança ciutadans que es desplacen 
per la xarxa viària de Catalunya.

Esmena 3
GP de Ciutadans

De supressió i addició al punt 5

5. De no modificar-se el marc legal de normativa bàsica estatal que, a data d’avui 
gairebé impossibilita la participació del sector privat en la recarrega ràpida al ha-
ver de fer front a uns costos associats totalment desproporcionats que en dificulten 
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qualsevol iniciativa privada, El Govern conjuntament amb els ajuntaments situats 
en ubicacions estratègiques tiraran endavant la xarxa de ràpida estratègica Xarxa 
RàpidaCat de recàrrega, especialment a entorns municipals de fàcil accés des de la 
xarxa viària. Per tal de complir les normatives estatals del gestor de recàrrega i del 
sector elèctric i, mentre no s’aconsegueixi la seva modificació legislativa, les recàr-
regues hauran de ser gratuïtes tot i que la tecnologia que s’implanti disposarà d’un 
sistema de pagament.

Esmena 4
GP de Ciutadans

De supressió i addició al punt 6

6. Treballar conjuntament amb el Ministeri d’Energia, Turisme i Agenda Digi-
tal i amb el Congrés dels Diputats en la interoperabilitat i accessibilitat per part de 
tots els usuaris de vehicle elèctric a la XarxaRàpidaCat i a la semiràpida per tal de 
permetre operar en totes les estacions de recàrrega sense necessitat d’una targeta 
de fidelització o d’àmbit municipal.

Esmena 5
GP de Ciutadans

De supressió i addició al punt 9

9. Treballar amb els ens locals per desenvolupar i aprovar un pla estratègic «Mu-
nicipis per l’autoconsum i la mobilitat elèctrica» que incentivi les sinèrgies de l’au-
toconsum i la mobilitat elèctrica en municipis de menys de 35.000 habitants, impulsi 
la instal·lació de punts de recàrrega vinculada arreu del territori i en els àmbits pú-
blics, i alhora fomenti la instal·lació de punts de recàrrega ràpida en emplaçaments 
estratègics.

Esmena 6
GP de Ciutadans

De supressió al punt 10

10. Impulsar l’ús del vehicle elèctric dins la Generalitat de Catalunya per donar 
exemple dels seus beneficis i avantatges a d’altres administracions i empreses priva-
des, així com a la ciutadania. L’impuls ha d’estar orientat a la renovació de la flota 
de vehicles de la Generalitat de Catalunya cap a vehicles elèctrics sempre que les 
condicions del servei i les disponibilitats pressupostàries ho permetin.

Esmena 7
GP de Ciutadans

De supressió al punt 11

11. Implementar, sempre que sigui possible, una xarxa de punts de recàrrega als 
aparcaments de propietat i/o d’ús de la Generalitat prioritzant l’ús d’aquestes places 
d’aparcament als usuaris de vehicles elèctrics.

Palau del Parlament, 20 de desembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Alfonso Sánchez Fisac, diputat, GP C’s 

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 46321)

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu, Sergio Santamaría Santigosa, diputat 

del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el cotxe elèctric (tram. 302-00091/11).
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Esmena 1
GP del Partit Popular de Catalunya

De modificació i addició de l’apartat 1

1. Identificar les barreres legals, fiscals i tecnològiques que limiten el desenvolu-
pament de la mobilitat elèctrica [...].

Esmena 2
GP del Partit Popular de Catalunya

D’addició d’un nou apartat 12

12. Promoure la preferència per l’ús de vehicles híbrids, mentre els avenços tec-
nològics transiten cap al vehicle completament elèctric.

Esmena 3
GP del Partit Popular de Catalunya

D’addició d’un nou apartat 13

13. Incentivar l’ús de sistema intel·ligents que optimitzen el control de les  
emissions contaminants, com els sistemes start-stop, la motorització híbrida o les mo-
toritzacions de menys cilindrada, entre altres.

Esmena 4
GP del Partit Popular de Catalunya

D’addició d’un nou apartat 14

14. Afavorir l’ús de combustibles alternatius per no dependre en excés dels com-
bustibles fòssils en favor dels vehicles més sostenibles.

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2016
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu; Sergio Santamaría Santigosa, diputat, 

GP PPC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els sistemes 
d’emergències
302-00092/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 45892, 46299, 46311, 46314 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 

20.12.2016

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 45892)

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Mireia Vehí i Cantenys, diputada del Grup 

Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb 
el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els sistemes d’emer-
gències (tram. 302-00092/11).

Esmena 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent

D’addició d’un nou article 1 bis

1 bis. Que es disposin els passos necessaris per a que el Govern, en un termini 
màxim de 2 anys, recuperi la gestió pública del serveis d’emergències sota un sol 
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organisme que els gestioni de forma unificada mantenint tots els llocs de treball 
existents.

Esmena 2
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent

De modificació de l’article 2

2. Especificar als plecs de clàusules que es redactin a partir d’ara pel concurs 
de qualsevol servei telefònic d’emergències (112, 061...) mentre no siguin de gestió 
pública: 

– que els i les treballadores estan prestant un servei d’emergències, i per aquesta 
raó, han de tenir la formació i la consideració laboral específica d’emergències per 
prestar de la millor manera possible el servei públic que se’ls encomana i que no 
vagi a càrrec de les empreses sinó de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

– que les relacions laborals amb l’empresa que resulti adjudicatària del servei, i 
per tant, les condicions laborals, socials i econòmiques dels treballadors de les em-
preses contractades o subcontractades no seran sota el conveni del telemàrqueting 
sinó com el conveni que disposa el SEM.

– que les empreses que es presentin amb la intenció de gestionar el servei han de 
tenir experiència específica en la gestió d’emergències i que no operin exclusivament 
en criteris de productivitat.

Esmena 3
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent

De modificació de l’article 6

6. Per garantir la correcte territorialització de l’organisme de gestió pública de 
les emergències, implicar a totes les corporacions locals.

Esmena 4
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent

De modificació de l’article 9

9. En un termini de 6 mesos, presentar un estudi de viabilitat d’un organisme 
públic de gestió de les emergències territorialitzat i que contempli un segon centre 
d’emergència, a la ciutat de Barcelona.

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Mireia Vehí i Cantenys, diputada, GP CUP-CC 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 46299)

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

amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les se-
güents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els siste-
mes d’emergències (tram. 302-00092/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí

De modificació i supressió al punt 1

1. Considerar els diferents números d’emergències existents (112, 061, 092...) 
com un únic sistema d’emergència i, concebre en tot cas, aquesta atenció telefònica, 
com un servei d’atenció a l’emergència, essent reconegut expressament com a tal per 
part de totes les administracions implicades.
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Esmena 2
GP de Junts pel Sí

De modificació i addició al punt 2

2. Especificar als plecs de clàusules que es redactin a partir d’ara per als proce-
diments de contractació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu 
sector públic de qualsevol servei telefònic d’emergències: 

– que els i les treballadores estan prestant un servei d’emergències, i per aques-
ta raó, han de tenir la formació i la consideració laboral específica per prestar de la 
millor manera possible el servei públic que se’ls encomana.

– que les relacions laborals amb l’empresa que resulti adjudicatària del servei, i 
per tant, les condicions laborals, socials i econòmiques dels treballadors de les em-
preses contractades o subcontractades seran igual a les del personal amb aquesta 
condició que presti les mateixes funcions i tasques.

– que les empreses que es presentin amb la intenció de gestionar el servei han de 
tenir experiència específica en la gestió d’emergències o serveis d’atenció permanents 
assimilables.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí

De modificació i supressió al punt 3

3. Estudiar en un termini màxim de 2 mesos, per part del Centre d’Atenció i Ges-
tió de Trucades d’Urgència 112-Catalunya les qüestions relatives a l’actualització de 
la cartografia del seu sistema i presentar al Parlament possibles solucions i accions 
de millora.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí

De modificació i supressió al punt 4

4. Treballar especialment per part de les diferents Administracions la implicació 
del món municipal en la gestió a Catalunya de les trucades d’emergència, de forma 
que a mig termini (màxim de dos anys), es pugui retirar el 092, per trucar a les po-
licies locals, centralitzant també aquestes trucades en el 112.

Esmena 5
GP de Junts pel Sí

De modificació al punt 5

5. Treballar per la consolidació del 061 com a número d’atenció sanitària no 
presencial (per a consultes, consells, tràmits mèdics de CatSalut, etc.), tendint gra-
dualment cap a l’assumpció per part del 112 de la totalitat de les trucades de la ciu-
tadania relatives a les emergències mèdiques.

Esmena 6
GP de Junts pel Sí

De modificació al punt 6

6. Per garantir l’atenció de les emergències en l’àmbit local, implicar a totes les 
organitzacions municipalistes, i establir criteris tècnics de derivació de les trucades 
a les policies locals en protocols signats a aquest efecte entre les parts.

Esmena 7
GP de Junts pel Sí

De modificació al punt 7

7. Fomentar una participació més activa dels municipis en la implantació i fun-
cionament del 112, a través de la signatura de convenis amb ells sobre els temes del 
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seu àmbit, i que puguin ajudar a una major centralització de les trucades d’emergèn-
cies en el 112.

Esmena 8
GP de Junts pel Sí

De modificació i addició al punt 8

8. Realitzar almenys una auditoria externa anual de funcionament del servei 112, 
i facilitar als diferents grups parlamentaris a través de la Comissió d’Interior tots els 
informes i dades que surtin de la mateixa.

Esmena 9
GP de Junts pel Sí

De modificació al punt 9

9. Abans que finalitzi l’any 2017, elaborar conjuntament amb l’Ajuntament Bar-
celona un estudi de viabilitat per a una nova ubicació de la Sala Conjunta de Co-
mandament (SCC) a la ciutat de Barcelona.

Palau del Parlament, 20 de desembre de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 46311)

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Joan Giner Miguélez, diputat del Grup Par-

lamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 del 
Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre els sistemes d’emergències (tram. 302-00092/11).

Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot

D’addició en l’apartat 2

«– que les empreses que es presentin amb la intenció de gestionar el servei han 
de tenir experiència específica en la gestió d’emergències. En el seu defecte, les em-
preses d’economia social, com ara les cooperatives de treballadors se’ls valorarà 
l’experiència dels integrants d’aquesta en les tasques del servei.

– Valorà positivament en el plec de condicions les empreses d’economia social, 
com les cooperatives de treballadors i la vinculació dels seus integrants al servei.»

Palau del Parlament, 20 de desembre de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Joan Giner Miguélez, diputat, GP CSP 

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 46314)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre els sistemes d’emergències (tram. 302-00092/11).

Esmena 1
GP de Ciutadans

De modificació del punt 9, que resta redactat de la següent manera

9. Elaborar, en el primer semestre de 2017, el projecte de construcció d’un nou 
centre de gestió d’emergències a la ciutat de Barcelona, que reuneixi unes millors 
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condicions operatives que l’actual centre ubicat a l’Hospitalet de Llobregat, en be-
nefici de la salut laboral i de l’eficàcia i l’eficiència d’aquest servei essencial.

Esmena 2
GP de Ciutadans

D’addició d’un nou punt

10. Elaborar, abans del 15 de març de 2017 un estudi detallat sobre la prestació 
i gestió del servei d’atenció i gestió a càrrec del Centre d’Atenció i Gestió de Truca-
des d’Urgència 113-Catalunya, que inclogui la comparativa quantitativament i qua-
litativa amb la prestació i gestió d’aquest servei per part d’altres administracions 
autonòmiques espanyoles.

Palau del Parlament, 20 de desembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Matías Alonso Ruiz, diputat, GP C’s

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la violència de 
gènere
302-00093/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 45891, 46284, 46317, 46324 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 

20.12.2016

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 45891)

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Anna Gabriel i Sabaté, portaveu del Grup 

Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb 
el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la violència de 
gènere (tram. 302-00093/11).

Esmena 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent

D’addició d’un nou article 1 bis

1 bis. Que els objectius del Pacte siguin vetllar pel compliment de la Resolució 
306/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’orientació política general del Govern, 
tram. 255-00002/11.

a) Garantir la dotació pressupostària necessària per a combatre la violència de 
gènere a tots els nivells institucionals, que cobreixi l’augment de places en centres 
d’acollida amb una atenció integral d’assistència sanitària, terapèutica, psicològica 
i d’inserció sociolaboral.

b) Augmentar el nombre d’agents de Mossos d’Esquadra destinats a casos de 
maltractaments.

c) Augmentar els programes d’atenció i tractament a famílies víctimes de violèn-
cia domèstica i maltractaments a menors vetllant per l’efectiva tutela de la Genera-
litat, incrementant els recursos i potenciant la col·laboració amb associacions.

d) Reforçar la formació especialitzada als professionals i funcionaris afectats per 
la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

e) Crear un protocol d’actuació per a les persones que siguin testimoni de violèn-
cia de gènere o de violència intrafamiliar.
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f) Establir protocols específics per a l’atenció integral a les víctimes que han reti-
rat la denúncia per violència de gènere, o estan en situacions de risc, i assegurar la 
garantia habitacional no supeditada a la denúncia en casos de risc.

g) Impulsar mesures que garanteixin l’accés prioritari i continu dels serveis pú-
blics i apostar per la intervenció ràpida i individualitzada amb plans específics per 
a cada cas.

h) Reforçar les campanyes de sensibilització contra la violència de gènere i en-
fortir la detecció i el suport a les víctimes i llurs fills menors, i totes les víctimes cone-
gudes com a «víctimes invisibles» de la violència de gènere.

i) El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar el creixement de la xar-
xa de cases i pisos pont per a dones que hagin estat víctimes de violència masclista, 
i també subvencionar les entitats que ofereixin places d’acolliment residencial desti-
nades a cobrir la demanda creixent d’aquest tipus de serveis.

j) Dur a terme una campanya institucional de sensibilització contra les agres-
sions sexuals i els assetjaments masclistes. L’objectiu d’aquesta campanya, treballa-
da juntament amb una representació d’entitats i grups feministes, ha d’ésser eradi-
car la violència i l’assetjament en espais públics i d’oci, i, alhora, el de sensibilitzar 
la població jove sobre les relacions abusives.

k) Elaborar protocols de resposta institucional a les agressions sexistes i els as-
setjaments, entesos com a formes de violència masclista, als centres educatius i els 
espais públics i d’oci.

l) Garantir formació específica en els àmbits de la salut, l’educació i el sistema 
judicial.

m) Augmentar el pressupost per al Pla de seguretat i atenció a les víctimes de vio-
lència masclista per a dur a terme plans interdepartamentals.

n) Donar a conèixer a tots els hospitals i centres de salut el Document operatiu 
de violència sexual, contingut en el Protocol per a l’abordatge de la violència mas-
clista en l’àmbit de la salut a Catalunya, del desembre del 2010, fer que sigui de 
compliment obligat i vetllar perquè s’apliqui a tot el territori.

o) Establir una figura d’acompanyament psicològic a la víctima d’agressió sexual 
des del primer moment.

p) Fer campanyes sobre les agressions sexuals a dones i sobre la manera com cal 
actuar i on cal anar si es produeixen.

q) Formar de manera específica el personal de la salut, de les comissaries, dels 
jutjats, dels serveis socials i dels centres educatius perquè sàpiguen com atendre les 
víctimes i puguin evitar-ne la revictimització.

r) Introduir de manera sistemàtica l’educació afectiva i sexual a les escoles i els 
instituts.

Esmena 2
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent

D’addició d’un nou article 1 ter

1 ter. Que les mesures i recursos que es reivindiquin al Pacte català incloguin 
tant la violència exercida en l’àmbit de la parella, com les agressions sexuals al car-
rer, l’assetjament sexual i per raó de sexe i identitat sexual en l’àmbit laboral i edu-
catiu, la tracta amb finalitats d’explotació sexual i laboral de les dones i nenes i tot 
tipus de violències masclistes.

Esmena 3
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent

De modificació del punt 3

3. Crear un paquet de mesures de formació en igualtat i un protocol d’obligat 
compliment per a tots els centres educatius –públics, concertats o privats–, enfocats 
al personal docent, personal extern i a l’alumnat, que introdueixi la perspectiva de 
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gènere de manera transversal en els centres, tant en els espais formals com ens els 
espais informals. La creació d’una matèria específica d’educació sexual-afectiva en 
igualtat al llarg de les diverses etapes educatives té per objecte empoderar a les jo-
ves per garantir l’autonomia i per tal que es puguin adquirir pautes sobre models de 
relació no sexistes entre homes i dones, transformar els imaginaris socials i apostar 
per relacions igualitàries.

Esmena 4
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent

D’addició d’uns nous punts a l’article 4

4. Dissenyar, des del Departament de Justícia, un Pla de formació obligatori es-
pecífic en matèria de violència masclista amb la finalitat d’instruir al personal en 
la identificació de les diferents formes de violència de gènere i que sigui necessària 
acreditar per accedir als llocs de treball relacionats amb la violència masclista.

4.1 Dissenyar, des del Departament de Justícia, i amb l’assessorament explícit 
i vinculant dels col·lectius feministes que treballen en xarxa en el marc del combat 
contra la violència masclista.

4.2 Que es desenvolupi i implementi el Conveni d’Istambul i em compliment de 
les recomanacions de la CEDAW.

Esmena 5
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent

D’addició d’un nou paràgraf a l’article 6

6. Garantir que el Departament de Justícia no redueixi el nombre de jutjats de 
Violència sobre la Dona (VIDO).

Tenint en compte que Catalunya continua a la cua de l’Estat en emissió d’ordres 
de protecció de dones víctimes de violència de gènere i que els jutjats catalans són 
els que dicten menys ordres de protecció respecte a les sol·licituds que reben –De 
les 1.182 peticions rebudes durant el segon trimestre de l’any actual, només se’n van 
adoptar el 40%, mentre que la mitjana espanyola se situa en el 59%. Pel que fa a les 
ordres d’allunyament, els jutjats de Catalunya van rebre 138 peticions, i en van dic-
taminar el 57% de les sol·licitades, mentre que la mitjana estatal és del 75%.

a) Garantir un servei eficient que pugui recollir de les queixes de les dones que 
no han rebut un tracte adequat en algun moment del procés legal.

b) Analitzar en profunditat per quins motius a Catalunya i concretament a Barce-
lona és el territori on menys Ordres de Protecció es concedeixen. Crear un observa-
tori dins l’Institut Català de les Dones que pugui fer un seguiment d’aquest greuge.

c) Garantir una formació de qualitat dels col·legis professionals d’advocats, no 
només a nivell legal sinó també formació en perspectiva de gènere i formació en vio-
lències masclistes.

Esmena 6
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent

D’addició d’un nou article 7

7. Eliminar totes les traves existents per a les dones migrants en situació admi-
nistrativa irregular per accedir a les mesures d’atenció integral i protecció efectiva 
contra la violència de gènere.

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Anna Gabriel i Sabaté, portaveu, GP CUP-CC 



BOPC 294
23 de desembre de 2016

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions 46

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 46284)

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

Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 
158 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subse-
güent a la interpel·lació al Govern sobre la violència de gènere (tram. 302-00093/11).

Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot

D’addició de l’apartat 7

7. De forma immediata, convocar la Comissió Nacional per una Intervenció Co-
ordinada contra la Violència Masclista, per a avaluar la situació actual i refer el 
Programa d’Intervenció Integral contra la Violència Masclista (PIIVM 2012-2015) 
preveient accions, mesures extraordinàries i vigilància més atenta.

Esmena 2
GP de Catalunya Sí que es Pot

D’addició de l’apartat 8

8. Informar sobre els resultats de la segona enquesta sobre violència masclista 
a Catalunya, donant compliment al primer acord de la moció 68/X de desembre 
de 2013.

Esmena 3
GP de Catalunya Sí que es Pot

D’addició de l’apartat 9

9. Presentar, el proper període de sessions, un estudi de l’Observatori Català de 
la Justícia sobre els motius pels quals les ràtios d’ordres de protecció concedides són 
tan baixes a Catalunya i sobre propostes de solució.

Palau del Parlament, 20 de desembre de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta, 

GP CSP 

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 46317)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament 
del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la violència de gènere (tram. 302-00093/11).

Esmena 1
GP de Ciutadans

D’addició d’un nou punt

7. Reforçar les campanyes de sensibilització contra la violència de gènere i enfor-
tir la detecció i el suport a les víctimes i els seus fills menors, i totes aquelles víctimes 
conegudes como a «víctimes invisibles» de la violència de gènere.

Esmena 2
GP de Ciutadans

D’addició d’un nou punt

8. Millorar l’atenció a les víctimes, agilitzant els tràmits administratius i de res-
postes personalitzades, guanyant en qualitat i eficiència en la gestió i acompanya-
ment de les víctimes.
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Esmena 3
GP de Ciutadans

D’addició d’un nou punt

9. Incloure en la cartera de serveis socials un servei de recolzament i teràpia per 
les addiccions emocionals.

Esmena 4
GP de Ciutadans

D’addició d’un nou punt 

10. Adoptar les mesures legislatives necessàries per fer efectiu el dret de la vícti-
ma a ésser usuària de gossos terapèutics i/o escortes. S’entén como a gos terapèutic 
i/o escorta tot aquell gos ensinistrat en un centre especialitzat oficialment reconegut 
com a tal i que permet i/o facilita a la seva usuària el tractament terapèutic que se-
gueix a conseqüència de la situació de violència de gènere en què es troba i/o facilita 
la protecció efectiva.

Palau del Parlament, 20 de desembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Noemí de la Calle Sifré, diputada, GP C’s 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 46324)

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

amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la violència de 
gènere (tram. 302-00093/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí

D’addició

1. Crear i liderar un Pacte Català contra la Violència Masclista, format per re-
presentants de totes les entitats, associacions, sindicats, partits polítics i moviments 
socials, articulant aquesta nova estructura amb els òrgans que ja estan creats.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí

De modificació

2. Continuar supervisant des del Departament de la Presidència la coordinació 
interdepartamental, especialment amb el Departament d’Ensenyament.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí

De modificació

3. Crear un paquet de mesures pels centres educatius orientades a la formació en 
igualtat i a sensibilitzar i formar la comunitat escolar en la prevenció, detecció i inter-
venció de la violència masclista. Aquest paquet de mesures ha de tenir per objectius 
empoderar els joves per garantir l’autonomia i treballar conjuntament amb els joves, 
nois i noies per adquirir noves pautes sobre els models de relació entre homes i dones, 
transformar els imaginaris socials i apostar per les relacions de parella igualitàries.
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Esmena 4
GP de Junts pel Sí

De modificació i d’addició 

4. Dissenyar un Pla de formació específic en matèria de violència masclista que 
serveixi al personal de l’Administració de Justícia per identificar les diferents formes 
de violència masclista i que aquesta mateixa formació sigui valorada com a mèrit per 
accedir als llocs de treball relacionats amb aquest àmbit.

Esmena 5
GP de Junts pel Sí

De modificació

5. Garantir que els jutjats de Violència sobre la Dona (VIDO) puguin comptar 
amb els recursos necessaris, tal i com diu l’article 54.2 de la llei 17/2015, del 21 de 
juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.

Palau del Parlament, 20 de desembre de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
d’habitatge
302-00094/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 46283, 46297 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 20.12.2016

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 46283)

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

Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament 
del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre les polítiques d’habitatge (tram. 302-00094/11).

Esmena 1
GP Socialista

D’addició al punt 13, lletra a

a) Canviar el model d’accés a l’habitatge basat en la propietat per un model ba-
sat en el lloguer assequible, fins a aconseguir l’equilibri entre la tinença en règim de 
lloguer i en règim de propietat.

Esmena 2
GP Socialista

De modificació del punt 13, epígraf final

Aquest Pla d’habitatge haurà d’anar acompanyat d’un pla de finançament del ma-
teix i emmarcar-se en una reedició del Pacte Nacional del Dret a l’Habitatge, que 
inclogui no només a les diferents forces polítiques, sinó als diferents agents socials i 
econòmics vinculats al sector.

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada, GP SOC 
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GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 46297)

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 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques d’ha-
bitatge (tram. 302-00094/11).

Esmena 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent

De modificació

El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a adoptar las siguien-
tes medidas: 

I. Medidas fiscales 
1. Iniciar los trámites legislativos necesarios para la modificación del impuesto 

de transmisiones patrimoniales onerosas a efectos de que incorpore criterios de pro-
gresividad fiscal al sistema y contribuya a la contención de precios de la vivienda, 
estableciendo los siguientes baremos, los cuales deberán ser sometidos a revisión 
periódica en función de la situación del acceso a la vivienda por parte de la ciuda-
danía y de la situación económica general: 

En operaciones de compra o alquiler de vivienda por parte de personas físicas: 
Tipo único del 10% salvo cuando la vivienda vaya a constituir la residencia habi-

tual en un plazo máximo de un año y no disponga de otra, donde se aplicarán tipos 
según la escala siguiente: 

Tipo del 2,5 % para: 
Viviendas de protección oficial
Tipo del 5% para: 
Viviendas de hasta 100 m2 de S.C. (unifamiliares en parcela hasta 150 m2 )
Viviendas de hasta 230.000 € de precio de venta
Viviendas arrendadas por hasta 650 €/mes
Tipo del 7,5 % para: 
Viviendas de hasta 150 m2 de S.C. (unifamiliares en parcela hasta 250 m2 )
Viviendas de hasta 345.000 € de precio de venta
Viviendas arrendadas por hasta 950 €/mes
Tipo del 10 % para: 
Viviendas de más de 150 m2 de S.C (unif. en parcela de más de 250 m2 )
Viviendas de más de 345.000 € de precio de venta
Viviendas arrendadas por más de 950 €/mes
Para personas con discapacidad superior al 33%, familias numerosas y familias 

monoparentales se practicará una bonificación del 50% a los tipos anteriormente 
definidos.

Para viviendas arrendadas en régimen de alquiler social, se practicará una boni-
ficación del 99% del tipo impositivo.

Para viviendas arrendadas en régimen de alquiler asequible, se practicará una 
bonificación del 95% del tipo impositivo.

En operaciones de compra o alquiler de inmuebles por parte de personas jurídi-
cas sense ànim de lucre: tercer sector, economia social i cooperatives: 

Tipo único del 10% salvo en los siguientes casos: 
Tipo del 2,5 % para: 
Adquisición de edificios de viviendas para destinarlos a alquiler asequible duran-

te un plazo mínimo de 9 años.
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Adquisición de edificios para su rehabilitación y/o renovación en un plazo infe-
rior a 3 años (cumpliendo exigencias del DB HE para obra nueva y Decreto de Ha-
bitabilidad).

Adquisición de terrenos para promoción de edificios de viviendas destinados al 
alquiler asequible durante un plazo mínimo de 9 años.

Tipo del 4,5 % para: 
Adquisición de edificios de viviendas para destinarlos a alquiler asequible duran-

te un plazo mínimo de 6 años.
Adquisición de edificios de viviendas para su rehabilitación y/o renovación en un 

plazo inferior a 6 años (cumpliendo exigencias del DB HE para obra nueva y De-
creto de Habitabilidad).

Adquisición de terrenos para promoción de edificios de viviendas destinados al 
alquiler asequible durante un plazo mínimo de 6 años.

Tipo del 6,5 % para: 
Adquisición de edificios de viviendas para su rehabilitación y/o renovación en un 

plazo inferior a 6 años.
Adquisición de terrenos para promoción de edificios en un plazo inferior a 3 años.

Esmena 2
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent

De modificació

3. Evaluar la aplicación efectiva de los tributos de naturaleza municipal que in-
centiven el acceso a la vivienda y la finalidad social de esta misma, procediendo a 
satisfacer las deudas pendientes a cargo de la Generalitat con los ayuntamientos de 
aquellos municipios que estén patrimonialmente privados de la posibilidad de es-
tablecer incentivos fiscales a través de dichos tributos. En particular, la Generalitat 
velará porque los ayuntamientos puedan aplicar efectivamente la bonificación del 
95% de la cuota del IBI para aquellas viviendas que sean arrendadas en régimen de 
alquiler asequible o cedidas temporalmente a les borses de vivenda social i habitatge 
de lloguer social dels municipis.

Esmena 3
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent

De supressió del punt 5

II. Medidas de transparencia y calidad de las viviendas 
5. Instar las modificaciones normativas necesarias del Decreto de Habitabilidad 

para que la certificación de la segunda ocupación vaya acompañada de un informe 
de habitabilidad que puntúe la calidad de las viviendas en función de sus caracte-
rísticas constructivas, espaciales, de conservación y de actualización, que deberá 
ser obtenido con anterioridad a la puesta en venta o alquiler de las viviendas, cuya 
publicidad deberá informar obligatoriamente de esa calificación, como sucede con 
la etiqueta energética.

Esmena 4
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent

De modificació del punt 9

IV. Medidas de carácter urbanístico 
9. Impulsar las medidas legislativas, presupuestarias y de financiación necesa-

rias para que los nuevos desarrollos de vivienda en las reservas de suelo destinadas 
a vivienda protegida se ejecuten para darles uso en régimen de alquiler asequible, 
cessió d’ús i dret de superfície garantizando a perpetuidad la titularidad pública de 
la propiedad y su función social.



BOPC 294
23 de desembre de 2016

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions 51 

Esmena 5
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent

De modificació del punt 10

10. Impulsar las medidas legislativas necesarias para fomentar urbanísticamente 
la vivienda de alquiler, cessió d’ús i dret de superfície.

Palau del Parlament, 20 de desembre de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Joan Garriga Quadres, diputat, GP CUP-CC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política 
internacional de la República Catalana
302-00095/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 46279, 46280, 46298 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 20.12.2016

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 46279)

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

Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre la política internacional de la República Catalana 
(tram. 302-00095/11).

Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot

De supressió i addició 

2. Fomentar l’assoliment de reconeixements, aliances, suports i solidaritats mul-
tilaterals, d’estats, institucions i organitzacions internacionals, i organitzacions no 
governamentals d’àmbit internacional, en relació al procés català d’autodetermina-
ció. Per la consolidació d’una política exterior catalana.

Esmena 2
GP de Catalunya Sí que es Pot

D’addició

3. Eixamplar l’abast i el camp d’acció de l’acció exterior catalana, en base a una 
visió pluralista de la diplomàcia i les relacions internacionals, que tingui en compte 
la realitat multipolar del món actual, així com la nostra vocació d’esdevenir un actor 
de referència en la construcció d’una nova geopolítica euromediterrània, fonamen-
tada en la pau, la solidaritat, la cooperació, la democràcia i l’autodeterminació dels 
pobles.

Esmena 3
GP de Catalunya Sí que es Pot

D’addició 

6. Assolir un rol actiu en la defensa dels drets nacionals, civils i polítics dels al-
tres pobles i nacions que legítimament i democràtica reclamen el seu dret a l’auto-
determinació, la independència, i lluiten contra l’ocupació dels seus territoris, tant 
en el context europeu i mediterrani com en la resta d’àmbits internacionals i geo-
polítics.
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Esmena 4
GP de Catalunya Sí que es Pot

De supressió i addició 

9. Construir i projectar els Països Catalans Catalunya com un actor internacional 
de referència i excel·lència pel que fa a la defensa i construcció d’un nou ordre mun-
dial fonamentat en: els drets col·lectius dels pobles, així com les seves sobiranies 
política, econòmica, social, territorial, alimentària, energètica, cultural i lingüística, 
la sostenibilitat del planeta, la democràcia, la justícia, la desmilitarització i la pau. 
Defensar aquests principis en relació a aquelles actuacions o tractats polítics, econò-
mics, comercials o militars que els vulnerin o els puguin posar en perill.

Palau del Parlament, 20 de desembre de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Joan Josep Nuet i Pujals, diputat, GP CSP 

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 46280)

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

Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la in-
terpel·lació al Govern sobre la política internacional de la República Catalana (tram. 
302-00095/11).

Esmena 1
GP Socialista

D’addició al punt 1

1. Potenciar l’acció exterior del Govern de la Generalitat per tal de millor complir 
amb els principis rectors de l’acció catalana, així com per tal de projectar interna-
cionalment i amb veu pròpia la realitat social i nacional catalana.

Esmena 2
GP Socialista

De supressió i addició al punt 4

4. Reforçar el paper i incidència de la nostra Nació en l’àmbit europeu, com a 
actor internacional, compromès amb la construcció d’una nova Europa dels Pobles 
i les Nacions, democràtica, justa, diversa i solidària, que pugui superar l’actual at-
zucac i declivi de la UE i els deterioraments democràtic i social que se’n deriven. 
Catalunya, des de la seva realitat nacional, com a agent de la construcció d’una Eu-
ropa federal, democràtica i social, des del compromís amb els valors del pluralisme, 
la justícia, la solidaritat, la pau i la sostenibilitat, en contrast amb l’actual deriva 
del projecte de construcció europeu.

Esmena 3
GP Socialista

De supressió al punt 5

5. Accentuar la presència, incidència i contribució catalana en el sistema de 
NNUU, per tal de: fer conèixer el nostre procés d’autodeterminació i augmentar el 
seu reconeixement i recolzament internacional, i participar activament en la cons-
trucció d’una nova governança mundial basada en la justícia global, la democràcia, 
l’autodeterminació dels pobles, la diversitat, la sostenibilitat del planeta i la pau, en 
un marc multipolar i de diàleg de civilitzacions.
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Esmena 4
GP Socialista

De supressió al punt 6

6. Assolir un rol actiu en la defensa dels drets nacionals, civils i polítics dels al-
tres pobles i nacions que legítimament i democràtica reclamen el seu dret a l’auto-
determinació i la independència, tant en el context europeu i mediterrani com en la 
resta d’àmbits internacionals i geopolítics.

Esmena 5
GP Socialista

De supressió i addició al punt 7

7. Exercir una defensa activa dels drets col·lectius dels pobles originaris i dels 
seus territoris ancestrals de la preservació, amb criteris de sostenibilitat i de respec-
te als seus drets col·lectius, dels entorns naturals en els quals desenvolupen la seva 
vida, malgrat els interessos dels estats i de les companyies i corporacions econòmi-
ques que hi practiquen l’extractivisme dels seus recursos naturals.

Palau del Parlament, 13 de desembre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, GP SOC 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 46298)

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

amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política interna-
cional de la República Catalana (tram. 302-00095/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí

De supressió al punt 4

4. Reforçar el paper i incidència de la nostra Nació en l’àmbit europeu, com a 
actor internacional, compromès amb la construcció d’una nova Europa dels Pobles 
i les Nacions, democràtica, justa, diversa i solidària, que pugui superar l’actual at-
zucac i declivi de la UE i els deterioraments democràtic i social que se’n deriven.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí

De modificació i addició al punt 7

7. Exercir una defensa activa dels drets col·lectius dels pobles originaris i dels 
seus territoris ancestrals, per tal que puguin decidir el seu propi model de desenvolupa-
ment de manera coherent amb els seus valors i puguin gestionar els propis malgrat els 
interessos d’alguns estats i de companyies i corporacions econòmiques que hi prac-
tiquin l’extractivisme dels seus recursos naturals.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí

De modificació i addició al punt 9

9. Projectar la nació catalana com un actor internacional de referència i excel-
lència pel que fa a la defensa i construcció d’un nou ordre mundial fonamentat en: 
els drets col·lectius dels pobles, així com les seves sobiranies política, econòmica, 
social, territorial, alimentària, energètica, cultural i lingüística, la sostenibilitat del 
planeta, la democràcia, la justícia, la desmilitarització i la pau. Defensar aquests 
principis en relació a aquelles actuacions o tractats polítics, econòmics, comercials o 
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militars que els vulnerin o els puguin posar en perill. Cercar complicitats en un marc 
de cooperació Mediterrània i amb la resta de països catalans amb qui compartim història, 
llengua i cultura per assolir aquest objectiu.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí

De modificació i addició al punt 10

10. Continuar exercint la Diplomàcia Pública Catalana, en col·laboració amb el 
conjunt de la societat civil per tal que el nostre País esdevingui, també, un actor i 
referent en matèria de progrés dels drets col·lectius dels pobles i de la resolució pací-
fica i democràtica dels conflictes internacionals relacionats amb la defensa d’aquests 
drets.

Palau del Parlament, 20 de desembre de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la inversió  
en les carreteres
302-00096/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 46319 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 20.12.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 46319)

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

amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la inversió en les 
carreteres (tram. 302-00096/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí

De modificació del punt 1

1. Millorar la seguretat viària i la circulació en la C-55, especialment al en el 
tram entre els municipis d’Abrera i Manresa, tot impulsant durant l’any 2017 les se-
güents actuacions següents: 

Esmena 2
GP de Junts pel Sí

De modificació del punt 1.a

1.a. Continuar amb les actuacions de millora de la seguretat viària i la fluïdesa 
de la C-55 mitjançant l’execució durant l’any 2017 de les obres de formació del ter-
cer carril a Collbató i amb la redacció d’altres projectes de seguretat viària de la 
mateixa C-55 entre Castellbell i el Vilar i Abrera.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí

De modificació del punt 1.b

1.b. Continuar amb la política de bonificacions per desviar el trànsit de la C55 
a la C-16, incrementant l’abast territorial d’aquestes bonificacions per als vehicles 
procedents de la C-16.
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Esmena 4
GP de Junts pel Sí

De modificació del punt 4

4. Elaborar durant l’any 2017 un estudi dels Trams de Concentració d’Accidents 
de la xarxa de carreteres de la Generalitat. Fer, durant l’any 2017, una Inspecció de 
Seguretat Viària de la C-1415a, per poder definir les millores que formaran part d’un 
projecte constructiu adreçat a aquesta finalitat.

Esmena 5
GP de Junts pel Sí

D’addició d’un nou paràgraf al punt 5

«...Replantejar les actuacions que s’estan duent a terme a la N-340 que no comp-
tin amb el consens territorial necessari.»

Esmena 6
GP de Junts pel Sí

D’addició d’un nou punt 6

6. Exigir al Govern de l’Estat a finalitzar les obres de l’autovia orbital B-40 en el 
seu tram entre Abrera i Terrassa pendent d’acabament.

Esmena 7
GP de Junts pel Sí

D’addició d’un nou punt 7

7. Exigir al Govern de l’Estat a dur a terme aquelles inversions necessàries a la 
línia R4 Sant Vicenç Calders - Manresa, especialment el tram comprés entre Ter-
rassa i Manresa.

Palau del Parlament, 20 de desembre de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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