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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 485/XI del Parlament de Catalunya, sobre la participació 
ciutadana en la programació de Televisió de Catalunya
250-00690/11

ADOPCIÓ

Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 

sessió 12, 17.02.2017, DSPC-C 328

La Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audio
visuals, en la sessió tinguda el dia 17 de febrer de 2017, ha debatut el text de la Pro
posta de resolució sobre la participació ciutadana i la democratització de la televisió 
pública (tram. 25000690/11), presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que 
es Pot, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 46579).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya, amb l’objectiu d’afavorir la democratització de la 

programació de Televisió de Catalunya, insta el Govern a: 
a) Elaborar un programa per a la creació d’un registre d’usuaris actius de Televi

sió de Catalunya, habilitat per a oferir les funcions següents: 
1a. Valoració de programes pilot.
2a. Votació per a escollir entre diferents propostes de programes.
3a. Enquestes sobre programació, avaluació de programes i fòrums de debat.
4a. Votació per a escollir el defensor o defensora de l’audiència.
b) Estudiar i establir un sistema que combini la valoració quantitativa de l’au

diència amb la valoració qualitativa del producte per mitjà de l’avaluació ciutadana 
via registre d’usuaris actius.

c) Continuar fomentant i incorporant les aportacions dels professionals de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a l’hora de concretar els criteris de 
programació, per a aprofitarne el coneixement.

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2017
La secretària de la Comissió, Natàlia Figueras i Pagès; el president de la Comis

sió, David Mejía Ayra
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

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

PROPOSTES D’AUDIÈNCIA D’ORGANITZACIONS I GRUPS SOCIALS 

PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Admissió a tràmit: Mesa de la CAI, 19.01.2017

Grup Parlamentari Socialista
Proposta d’audiència en comissió de Jordi Puiggalí Allepuz, expert en vot elec

trònic de l’empresa Scytl, amb relació al Projecte de llei del procediment de votació 
electrònica per als catalans i catalanes residents a l’estranger (tram. 35201025/11)

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del col·lectiu Marea Gra
nate amb relació al Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als 
catalans i catalanes residents a l’estranger (tram. 35201026/11)

Grup Parlamentari de Ciutadans
Proposta d’audiència en ponència de José Ramón Montero Gibert, catedràtic de 

ciències polítiques de la Universitat Autònoma de Madrid, amb relació al Projecte 
de llei del procediment de votació electrònica per als catalans i catalanes residents 
a l’estranger (tram. 35201035/11)

Proposta d’audiència en ponència d’Ignacio Lago Peñas, professor de ciències 
polítiques de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei del pro
cediment de votació electrònica per als catalans i catalanes residents a l’estranger 
(tram. 35201036/11)

Proposta d’audiència en ponència de Mariano Torcal, professor de ciències polí
tiques de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei del procedi
ment de votació electrònica per als catalans i catalanes residents a l’estranger (tram. 
35201037/11)

Proposta d’audiència en ponència de Josep Maria Colomer, expert en ciències 
polítiques, amb relació al Projecte de llei del procediment de votació electrònica per 
als catalans i catalanes residents a l’estranger (tram. 35201038/11)

Proposta d’audiència en ponència de Ferran Martínez i Coma, expert en ciències 
polítiques, amb relació al Projecte de llei del procediment de votació electrònica per 
als catalans i catalanes residents a l’estranger (tram. 35201039/11)

Proposta d’audiència en ponència de Víctor Lapuente, expert en ciències políti
ques, amb relació al Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als 
catalans i catalanes residents a l’estranger (tram. 35201040/11)

Proposta d’audiència en ponència de Gabriel Colomé, expert en ciències políti
ques, amb relació al Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als 
catalans i catalanes residents a l’estranger (tram. 35201041/11)

Proposta d’audiència en ponència de Clara Riba, experta en ciències polítiques, 
amb relació al Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als cata
lans i catalanes residents a l’estranger (tram. 35201042/11)

Proposta d’audiència en ponència de Joan Font Fàbregas, expert en ciències polí
tiques, amb relació al Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als 
catalans i catalanes residents a l’estranger (tram. 35201043/11)

Proposta d’audiència en ponència de Sebastià Llorach Camprubí, en representa
ció d’Escons en Blanc, amb relació al Projecte de llei del procediment de votació 
electrònica per als catalans i catalanes residents a l’estranger (tram. 35201044/11)
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Proposta d’audiència en ponència de Núria Chinchilla, en representació d’Acció 
per la Democràcia, amb relació al Projecte de llei del procediment de votació elec
trònica per als catalans i catalanes residents a l’estranger (tram. 35201045/11)

Grup Parlamentari de Junts pel Sí
Proposta d’audiència en comissió de Jordi Barrat Esteve, professor de dret cons

titucional de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació al Projecte de llei del pro
cediment de votació electrònica per als catalans i catalanes residents a l’estranger 
(tram. 35201054/11)

Proposta d’audiència en comissió de Joan Manel Gómez, coordinador del Pla 
d’acció de la Generalitat per a implementar el vot electrònic dels catalans residents 
a l’estranger, amb relació al Projecte de llei del procediment de votació electrònica 
per als catalans i catalanes residents a l’estranger (tram. 35201055/11

Proposta d’audiència en comissió de Sergi Marzabal, president de Catalans al 
Món, amb relació al Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als 
catalans i catalanes residents a l’estranger (tram. 35201056/11)

Proposta d’audiència en comissió de Jordi Puiggalí, director d’innovació de 
Scytl, amb relació al Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als 
catalans i catalanes residents a l’estranger (tram. 35201057/11)

ACORD DE LA COMISSIÓ SOBRE LES COMPAREIXENCES PROPOSADES

Comissió d’Afers Institucionals, 15.02.2017, DSPC-C 318

Compareixences d’organitzacions i grups socials acordades
Compareixença en ponència de Jordi Puiggalí Allepuz, expert en vot electrònic 

de l’empresa Scytl, amb relació al Projecte de llei del procediment de votació elec
trònica per als catalans i catalanes residents a l’estranger (tram. 35300378/11)

Compareixença en ponència d’una representació del col·lectiu Marea Granate 
amb relació al Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als cata
lans i catalanes residents a l’estranger (tram. 35300379/11)

Compareixença en ponència de Jordi Barrat Esteve, professor de dret constitu
cional de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació al Projecte de llei del procedi
ment de votació electrònica per als catalans i catalanes residents a l’estranger (tram. 
35300380/11)

Compareixença en ponència de Joan Manel Gómez, coordinador del Pla d’acció 
de la Generalitat per a implementar el vot electrònic dels catalans residents a l’es
tranger, amb relació al Projecte de llei del procediment de votació electrònica per 
als catalans i catalanes residents a l’estranger (tram. 35300381/11)

Compareixença en ponència de Sergi Marzabal, president de Catalans al Món, 
amb relació al Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als cata
lans i catalanes residents a l’estranger (tram. 35300382/11)

Compareixença en ponència de José Ramón Montero Gibert, catedràtic de cièn
cies polítiques de la Universitat Autònoma de Madrid, amb relació al Projecte de 
llei del procediment de votació electrònica per als catalans i catalanes residents a 
l’estranger (tram. 35300383/11)

Compareixença en ponència d’Ignacio Lago Peñas, professor de ciències polí
tiques de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei del procedi
ment de votació electrònica per als catalans i catalanes residents a l’estranger (tram. 
35300384/11)

Compareixença en ponència de Mariano Torcal, professor de ciències polítiques 
de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei del procediment de 
votació electrònica per als catalans i catalanes residents a l’estranger (tram. 353
00385/11)
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Compareixença en ponència de Josep Maria Colomer, expert en ciències políti
ques, amb relació al Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als 
catalans i catalanes residents a l’estranger (tram. 35300386/11)

Compareixença en ponència de Ferran Martínez i Coma, expert en ciències polí
tiques, amb relació al Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als 
catalans i catalanes residents a l’estranger (tram. 35300387/11)

Compareixença en ponència de Víctor Lapuente, expert en ciències polítiques, 
amb relació al Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als cata
lans i catalanes residents a l’estranger (tram. 35300388/11)

Compareixença en ponència de Gabriel Colomé, expert en ciències polítiques, 
amb relació al Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als cata
lans i catalanes residents a l’estranger (tram. 35300389/11)

Compareixença en ponència de Clara Riba, experta en ciències polítiques, amb 
relació al Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als catalans i 
catalanes residents a l’estranger (tram. 35300390/11)

Compareixença en ponència de Joan Font Fàbregas, expert en ciències políti
ques, amb relació al Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als 
catalans i catalanes residents a l’estranger (tram. 35300391/11)

Compareixença en ponència de Sebastià Llorach Camprubí, en representació 
d’Escons en Blanc, amb relació al Projecte de llei del procediment de votació elec
trònica per als catalans i catalanes residents a l’estranger (tram. 35300392/11)

Compareixença en ponència de Núria Chinchilla, en representació d’Acció per la 
Democràcia, amb relació al Projecte de llei del procediment de votació electrònica 
per als catalans i catalanes residents a l’estranger (tram. 35300393/11)

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei electoral de Catalunya
202-00023/11

PROPOSTES D’AUDIÈNCIA D’ORGANITZACIONS I GRUPS SOCIALS 

PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Admissió a tràmit: Mesa de la CAI, 19.01.2017

Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot
Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Autoritat Catalana de 

Protecció de Dades amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya (tram. 
35200975/11)

Proposta d’audiència en comissió de Tània Verge, professora de la Universitat 
Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya (tram. 
35200976/11)

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Sindicatura de Comp
tes amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya (tram. 35200977/11)

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi de Periodistes 
de Catalunya amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya (tram.352
00978/11)

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell de la Informa
ció de Catalunya amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya (tram. 
35200979/11)

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell de l’Audiovi
sual de Catalunya amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya (tram. 
35200980/11)
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Proposta d’audiència en comissió de Jordi Capo, professor de la Universitat de Bar
celona i exmembre de la Junta Electoral Central, amb relació a la Proposició de llei elec
toral de Catalunya (tram. 35200981/11)

Proposta d’audiència en comissió d’Anna Sanz, professora de la Universitat de 
Barcelona, amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya (tram. 352
00982/11)

Proposta d’audiència en comissió de Joan Botella, catedràtic de ciència política 
de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei electo
ral de Catalunya (tram. 35200983/11)

Proposta d’audiència en comissió de Josep Maria Vallès, catedràtic de ciència 
política de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei 
electoral de Catalunya (tram. 35200984/11)

Proposta d’audiència en comissió de Quim Brugué, director de l’Institut de Go
vern i Polítiques Públiques de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a 
la Proposició de llei electoral de Catalunya (tram. 35200985/11)

Proposta d’audiència en comissió d’Eva Anduiza, professora de Ciència Política 
de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei electo
ral de Catalunya (tram. 35200986/11)

Grup Parlamentari de Ciutadans
Proposta d’audiència en ponència de José Ramón Montero Gibert, catedràtic de 

ciències polítiques de la Universitat Autònoma de Madrid, amb relació a la Proposició 
de llei electoral (tram. 35200987/11)

Proposta d’audiència en ponència d’Ignacio Lago Peñas, professor de ciències 
polítiques de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei elec
toral de Catalunya (tram. 35200988/11)

Proposta d’audiència en ponència de Mariano Torcal, professor de ciències políti
ques, amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya (tram. 35200989/11)

Proposta d’audiència en ponència de Josep Maria Colomer, professor de ciències 
polítiques, amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya (tram. 352
00990/11)

Proposta d’audiència en ponència de Ferran Martínez i Coma, professor de cièn
cies polítiques, amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya (tram. 352
00991/11)

Proposta d’audiència en ponència de Víctor Lapuente, professor de ciències 
polítiques, amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya (tram. 352
00992/11)

Proposta d’audiència en ponència de Gabriel Colomé, professor de ciències políti
ques, amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya (tram. 35200993/11)

Proposta d’audiència en ponència de Clara Riba, professora de ciències políti
ques, amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya (tram. 35200994/11)

Proposta d’audiència en ponència de Joan Font Fábregas, professor de ciències 
polítiques, amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya (tram. 352
00995/11)

Proposta d’audiència en ponència de Sebastià Llorach Camprubí, representant 
d’Escons en Blanc, amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya (tram. 
35200996/11)

Proposta d’audiència en ponència de Núria Chinchilla, representant de l’associa
ció Acció per la Democràcia, amb relació a la Proposició de llei electoral de Cata
lunya (tram. 35200997/11)

Grup Parlamentari de Junts pel Sí
Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la comissió promoto

ra de la iniciativa legislativa popular de la Proposició de llei electoral de Catalunya 
amb relació a aquesta proposició de llei (tram. 35200998/11)
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ACORD DE LA COMISSIÓ SOBRE LES COMPAREIXENCES PROPOSADES

Comissió d’Afers Institucionals, 15.02.2017, DSPC-C 318

Compareixences d’organitzacions i grups socials acordades
Compareixença en ponència d’una representació de l’Autoritat Catalana de Pro

tecció de Dades amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya (tram. 
35300394/11)

Compareixença en ponència de Tània Verge, professora de la Universitat Pom
peu Fabra, amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya (tram. 353
00395/11)

Compareixença en ponència d’una representació de la Sindicatura de Comptes 
amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya (tram. 35300396/11)

Compareixença en ponència d’una representació del Col·legi de Periodistes de 
Catalunya amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya (tram.353
00397/11)

Compareixença en ponència d’una representació del Consell de la Informació 
de Catalunya amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya (tram. 353
00398/11)

Compareixença en ponència d’una representació del Consell de l’Audiovisual 
de Catalunya amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya (tram. 353
00399/11)

Compareixença en ponència de Jordi Capo, professor de la Universitat de Bar
celona i exmembre de la Junta Electoral Central, amb relació a la Proposició de llei 
electoral de Catalunya (tram. 35300400/11)

Compareixença en ponència comissió d’Anna Sanz, professora de la Universitat 
de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya (tram. 353
00401/11)

Compareixença en ponència de Joan Botella, catedràtic de ciència política de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei electoral de 
Catalunya (tram. 35300402/11)

Compareixença en ponència de Josep Maria Vallès, catedràtic de ciència política 
de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei electo
ral de Catalunya (tram. 35300403/11)

Compareixença en ponència de Quim Brugué, director de l’Institut de Govern i 
Polítiques Públiques de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Pro
posició de llei electoral de Catalunya (tram. 35300404/11)

Compareixença en ponència d’Eva Anduiza, professora de Ciència Política de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei electoral de 
Catalunya (tram. 35300405/11)

Compareixença en ponència de José Ramón Montero Gibert, catedràtic de cièn
cies polítiques de la Universitat Autònoma de Madrid, amb relació a la Proposició 
de llei electoral (tram. 35300406/11)

Compareixença en ponència d’Ignacio Lago Peñas, professor de ciències políti
ques de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei electoral de 
Catalunya (tram. 35300407/11)

Compareixença en ponència de Mariano Torcal, professor de ciències polítiques, 
amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya (tram. 35300408/11)

Compareixença en ponència de Josep Maria Colomer, professor de ciències 
polítiques, amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya (tram. 353
00409/11)

Compareixença en ponència de Ferran Martínez i Coma, professor de ciències 
polítiques, amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya (tram. 353
00410/11)
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Compareixença en ponència de Víctor Lapuente, professor de ciències polítiques, 
amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya (tram. 35300411/11)

Compareixença en ponència de Gabriel Colomé, professor de ciències polítiques, 
amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya (tram. 35300412/11)

Compareixença en ponència de Clara Riba, professora de ciències polítiques, 
amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya (tram. 35300413/11)

Compareixença en ponència de Joan Font Fábregas, professor de ciències políti
ques, amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya (tram. 35300414/11)

Compareixença en ponència de Sebastià Llorach Camprubí, representant d’Es
cons en Blanc, amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya (tram. 353
00415/11)

Compareixença en ponència de Núria Chinchilla, representant de l’associació 
Acció per la Democràcia, amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya 
(tram. 35300416/11)

Compareixença en ponència d’una representació de la comissió promotora de la 
iniciativa legislativa popular de la Proposició de llei electoral de Catalunya amb re
lació a aquesta proposició de llei (tram. 35300417/11)

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la destinació dels ingressos derivats  
de l’impost sobre els habitatges buits
250-00775/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 50530 / Admissió a tràmit: Mesa de la CGAPH, 24.02.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 50530)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De supressió

El Parlament insta el Govern de la Generalitat a destinar la recaptació de l’im
post sobre habitatges buits a polítiques d’habitatge en els municipis on se situen els 
habitatges gravats amb l’esmentat impost. Les polítiques que s’han d’emprendre se
ran consensuades de manera individualitzada amb cadascun dels municipis.
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3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les actuacions 
per a preparar una eventual secessió
302-00110/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 51813; 51833 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 21.02.2017

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 51813)

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu, Juan Milián Querol, 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 subse
güent a la interpel·lació al Govern sobre les actuacions per a preparar una eventual 
secessió (tram. 30200110/11).

Esmena 1
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou apartat

Insta el Govern de la Generalitat a presentar al Parlament en el termini de 15 
dies un balanç de les actuacions d’Independent Diplomat i de tots els lobbys que col·
laboren amb la Generalitat, i una rendició de comptes d’acord amb els principis de 
transparència, així com els costos i altres aspectes derivats dels contractes d’Inde·
pendent Diplomat amb el Consell de Diplomàtica Pública de Catalunya (Diplocat) i 
de la Delegació del Govern als Estats Units, des que es va contractar, i permetre als 
diputats del Parlament l’accés als informes mensuals que Independent Diplomat ha 
lliurat al Govern, tot d’acord amb la Resolució 47/XI del Parlament de Catalunya.

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu; Juan Milián Querol, diputat, GP PPC

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 51833)

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·la
ció al Govern sobre les actuacions per a preparar una eventual secessió (tram. 302
00110/11).

Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt

4. El Parlament de Catalunya reafirma el seu compromís amb la democràcia i 
l’estat de Dret, tal com es concep en les democràcies consolidades del nostre entorn, 
amb especial esment de les que s’enquadren en el si de la Unió Europea. En aquest 
sentit, el Parlament de Catalunya expressa que el nostre ordenament democràtic, 
com a instrument essencial del bon govern i garantia de la llibertat i igualtat efectiva 
de tots els catalans, es fonamenta en els principis de representació política, divisió 
de poders i pluralisme.
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Esmena 2
GP de Ciutadans
D’addició

5. El Parlament de Catalunya, com a instrument principal de la representació 
democràtica, reconeix que la submissió dels poders de l’Estat a l’ordenament demo·
cràtic és un dels signes distintius essencials de les democràcies consolidades i que, 
en el cas de les institucions de la Generalitat, l’exercici democràtic dels poders pú·
blics passa inexcusablement pel respecte lleial a les normes fonamentals de l’orde·
nament democràtic: la Constitució Espanyola i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

Esmena 3
GP de Ciutadans
D’addició

6. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a exercir les se·
ves responsabilitats en el marc de les seves competències, de conformitat amb l’or·
denament democràtic del que emana la seva capacitat de govern, amb lleialtat al 
mandat democràtic que té la seva màxima representació en les normes fonamentals 
que ho regeixen.

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Matías Alonso Ruiz, diputat, GP Cs 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’obtenció de 
dades fiscals
302-00111/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 51832; 51840; 51843 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 21.02.2017

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 51832)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt 

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 l’obtenció de dades fiscals (tram. 30200111/11).

Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició

7. Iniciar les accions legals pertinents contra el Sr. Santiago Vidal, atès que el 
propi Govern ha afirmat en reiterades ocasions la falsedat de les declaracions de 
l’ex Senador d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Fernando de Páramo Gómez, portaveu ad

junt, del GP Cs 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 51840)

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 
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esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’obtenció de da
des fiscals (tram. 30200111/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 3, de refosa dels punts 3, 4, 5 i 6

3. Presentar a la Comissió d’Economia i Hisenda, en el termini de dos mesos, un 
informe sobre el desplegament de l’ATC en els àmbits dels recursos humans i de la 
nova plataforma tecnològica e·SPRIU.

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 51843)

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Benet Salellas i Vilar, diputat del Grup Parla

mentari 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 l’obtenció de dades fiscals 
(tram. 30200111/11).

Esmena 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou punt 7

7. Continuar obtenint el màxim de dades fiscals de tots els contribuents amb 
obligacions fiscals amb l’Agència Tributària per tal de minimitzar al màxim el frau 
i l’elusió fiscal.

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Benet Salellas i Vilar, diputat, GP CUPCC 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els criteris 
d’avaluació de les baixes laborals
302-00112/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 51779; 51831; 51838 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 21.02.2017

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 51779)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamen

tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parla
ment, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre els criteris d’avaluació de les baixes laborals (tram. 30200112/11).

Esmena 1
GP Socialista
D’addició a la lletra a del punt 1

a) Un estudi sobre nous episodis de baixa mèdica que hagin presentat pacients 
en un període de 12 mesos posterior a l’alta mèdica emesa per l’ICAM, especificant 
coincidència o no amb el primer diagnòstic.
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Esmena 2
GP Socialista
D’addició a la lletra b del punt 1

b) Un estudi sobre el nombre de casos que fan alta mèdica abans de la visita a 
l’ICAM on podria haverhi l’alta per inspecció, i en un període de 6 mesos la matei
xa persona torna a fer un episodi de baixa per la mateixa causa.

Esmena 3
GP Socialista
De modificació del punt 2

2. Establir els centres de salut laboral com a mecanisme públic de control de ga
ranties de les propostes d’alta de la incapacitat temporal que fan les mútues, aportant 
la documentació i argumentació fonamentada d’aquestes propostes, amb l’objectiu 
d’evitar situacions de presentisme laboral.

Esmena 4
GP Socialista
D’addició al punt 5

5. Implementar, en el nou conveni entre l’INSS i l’ICAM, un sistema de mediació 
i revisió de les altes mèdiques quan hi ha disconformitat per part del pacient, on es 
pugui estudiar el cas concret de manera extrajudicial, i que verifiqui efectivament si 
les condicions de treball permeten l’aptitud mèdica o no.

Esmena 5
GP Socialista
D’addició al punt 6

6. Establir els mecanismes de coordinació, especialment un reglament de funcio·
nament, amb Serveis de Prevenció, Autoritat Laboral i Sanitària, i Unitats de Salut 
Laboral per al traspàs d’informació sobre les condicions de treball a les quals s’ha 
d’incorporar la persona avaluada i per poder donar millor resposta a les necessitats 
dels usuaris. Potenciar les Unitats de Salut Laboral com a principal actor de coor·
dinació, dotant·les de superioritat jeràrquica davant els altres serveis i organismes 
implicats.

Esmena 6
GP Socialista
D’addició a la lletra a del punt 10

a) Garantir el dret del/de la pacient a acudir acompanyat d’un/a familiar a la con
sulta.

Esmena 7
GP Socialista
De supressió de la lletra e del punt 10

e) Establir un sistema de mediació i revisió de casos que ajudi a garantir els drets 
de les persones i no deixarles en una situació de desprotecció, i que eviti la judicia
lització de tots els processos.

Esmena 8
GP Socialista
De modificació de la lletra g del punt 10

g) Fer del consell assessor un veritable espai de participació, utilitzant les dades 
de les que disposa l’ICAM per fer propostes de millora en les seves actuacions.

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Pol Gibert Horcas, diputat, GP SOC 
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GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 51831)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Joan García González, 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 els criteris d’avaluació de les baixes laborals (tram. 30200112/11).

Esmena 1
GP de Ciutadans
De supressió i addició 

4. Reorientar Garantir que en la funció d’avaluació de l’ICAM en relació a l’apti
tud per treballar de les persones avaluades, garantint que es tenen en compte essen
cialment el seu estat de salut i les condicions del treball on ha de retornar.

Esmena 2
GP de Ciutadans
De modificació i addició 

6. Establir Garantir que funcionen correctament els mecanismes de coordinació 
amb Serveis de Prevenció, Autoritat Laboral i Sanitària, i Unitats de Salut Laboral 
per al traspàs d’informació sobre les condicions de treball a les quals s’ha d’incorpo
rar la persona avaluada i per poder donar millor resposta a les necessitats dels usuaris.

Esmena 3
GP de Ciutadans
De supressió i addició 

9. Eliminar i deixar sense efecte l’actual procediment de validació per part de 
l’ICAM Fer una anàlisi en profunditat del circuit que cal adoptar a les baixes mè
diques produïdes dins dels 180 dies posteriors a què hi hagi hagut una alta per part 
d’aquest organisme.

Esmena 4
GP de Ciutadans
D’addició

10.b) Donar l’informe de l’acte mèdic directament al/a la pacient en el moment 
de la consulta, o en el menor temps possible, entenent que cal fer·ho amb diligència 
i qualitat.

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Joan García González, diputat, GP Cs 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 51838)

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 els criteris d’ava
luació de les baixes laborals (tram. 30200112/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
De modificació al punt 1

1. Elaborar i presentar al Parlament, en un termini de tres mesos, un informe 
valoratiu dels nous episodis de baixa posteriors a una alta emesa per l’ICAM, que 
inclogui, entre d’altres: 



BOPC 341
24 de febrer de 2017

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions 17 

a) Un estudi sobre nous episodis de baixa mèdica que hagin presentat pacients en 
un període de 12 mesos posterior a l’alta mèdica emesa per l’ICAM.

b) Tenint en compte que no existeix un altre motiu d’alta que la millora o curació 
del pacient per poder incorporar·se a la feina, fer un estudi dels pacients que seguei·
xen de baixa mèdica després de ser valorats per l’ICAM i dels que són donats d’alta, 
del total de citats per l’ICAM.

c) Una proposta de programa de prevenció.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí
De modificació al punt 2

2. Reforçar el paper de l’atenció primària en el mecanisme públic que s’estableix 
en el Reial Decret 625/2014 de control de garanties de les propostes d’alta de la in
capacitat temporal que fan les mútues, aportant la documentació i argumentació fo
namentada d’aquestes propostes, amb l’objectiu d’evitar situacions de presentisme 
laboral.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí
De modificació al punt 3

3. Eliminar del nou conveni entre l’INSS i la Generalitat de Catalunya, mitjan·
çant el Departament de Salut, els criteris economicistes a l’hora d’avaluar les inca
pacitats laborals temporals o permanents, i tingui en compte únicament criteris mè
dics i d’adequació del lloc de treball.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí
De modificació al punt 4

4. Reforçar la funció d’avaluació de l’ICAM en relació a l’aptitud per treballar de 
les persones avaluades, garantint que es tenen en compte essencialment el seu estat 
de salut i les condicions del treball on ha de retornar.

Esmena 5
GP de Junts pel Sí
De modificació i addició al punt 5

5. Estudiar la viabilitat d’un sistema de mediació i revisió de les altes mèdiques 
quan hi ha disconformitat per part del pacient, on es pugui estudiar el cas concret 
de manera extrajudicial, i que verifiqui efectivament si les condicions de treball per
meten l’aptitud mèdica o no, i que no afecti els terminis de reclamació que marca 
la normativa.

Esmena 6
GP de Junts pel Sí
D’addició al punt 8

8. Elaborar i implementar, en el marc del Sistema d’Informació i de Vigilància 
Epidemiològica Laboral (SIVEL), els mecanismes perquè l’ICAM actuï d’ofici en 
totes les seves intervencions, en la vigilància i comprovació de l’origen del dany de 
les persones avaluades i, si aquest es considera professional, redreçar la contingèn
cia on pertoqui ser assumida, amb l’objectiu de disminuir el subregistre de la pato
logia laboral i impulsar la prevenció i actuació sobre les condicions de treball a les 
empreses.
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Esmena 7
GP de Junts pel Sí
De modificació al punt 10

10. En el procés de revisió de la carta de drets i deures dels i les pacients, que 
està fent l’ICAM amb la participació dels agents socials, tractar especialment els 
següents aspectes: 

Esmena 8
GP de Junts pel Sí
D’addició al punt 10, apartat a

a) Garantir el dret del/de la pacient a acudir acompanyat/da a la consulta, llevat 
dels casos en què aquesta presència sigui desaconsellable pel normal desenvolupa·
ment del servei.

Esmena 9
GP de Junts pel Sí
De modificació al punt 10, apartat b

b) Estudiar mecanismes per fer arribar l’informe mèdic final a l’usuari que eviti 
el seu desplaçament.

Esmena 10
GP de Junts pel Sí
De modificació al punt 10, apartat c

c) Citar directament els/les pacients quan així s’estimi necessari per part del met·
ge avaluador o en els casos en què l’ICAM actuï d’ofici.

Esmena 11
GP de Junts pel Sí
De modificació al punt 10, apartat e

e) Estudiar la viabilitat d’un sistema de mediació i revisió de casos que ajudi a 
garantir els drets de les persones i no deixarles en una situació de desprotecció, i 
que eviti la judicialització de tots els processos.

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política fiscal
302-00113/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 51780; 51810; 51839 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 21.02.2017

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 51780)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Alícia Romero Llano, diputada del Grup Par

lamentari 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 política fiscal (tram. 30200113/11).
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Esmena 1
GP Socialista
D’addició d’un nou punt 3

3. El Parlament, davant el desmentiment del Govern en relació amb les declara·
cions realitzades en diversos actes públics per l’ex·senador i jutge Santiago Vidal, on 
acusa al Govern d’obtenir i usar de manera il·legal dades fiscals dels contribuents 
catalans, insta al Govern a prendre les accions legals pertinents.

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Alícia Romero Llano, diputada, GP SOC 

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 51810)

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

Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presen
ta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la 
política fiscal (tram. 30200113/11).

Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació total del text de la moció, que queda redactada de la manera 
següent: 

1. El Parlament de Catalunya insta el President de la Generalitat a informar en 
seu parlamentària de les mesures polítiques adoptades pel seu Govern a fi i efecte 
de dotar de plenes garanties, pel que fa a l’ús de les dades personals de què disposa 
o pugui disposar, l’administració de la Generalitat de Catalunya.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern català a adoptar les iniciatives 
oportunes davant dels Tribunals de Justícia davant les afirmacions calumnioses que 
es desprenen de les afirmacions de l’ex senador Santi Vidal.

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu GP CSP

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 51839)

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 fiscal 
(tram. 30200113/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 1

1. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a implementar la 
gestió tributària que emana dels acords presos per aquest Parlament, sempre amb 
respecte pel marc vigent que ens dotem els ciutadans de Catalunya.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí
De modificació i supressió al punt 2

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
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a. Obtenir amb el consentiment exprés i escrit dels ciutadans catalans dades fis
cals que no siguin les estrictament necessàries per a la gestió dels impostos que té 
encomanada la Generalitat (per titularitat pròpia o cessió).

b. Utilitzar les dades fiscals dels impostos que gestiona la Generalitat per a les 
finalitats diferents de les inherents a la pròpia gestió.

c. Complir la legislació vigent en matèria de protecció de dades en la confecció 
de qualsevol tipus de base de dades de caràcter personal.

d. Complir la legislació vigent en matèria de cessió de dades de caràcter perso·
nal incorporades a les bases de dades de les quals és titular la Generalitat, garan·
tint els drets ARCO (accés, rectificació, cancel·lació i oposició) derivats d’aquesta 
titularitat.

e. Garantir que no s’enviaran comunicats a persones físiques o jurídiques instant 
a desatendre els requeriments o la normativa de l’Agència Estatal d’Administració 
Tributària (AEAT).

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el col·lapse dels 
serveis d’urgències
302-00114/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 51777; 51808; 51837 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 21.02.2017

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 51777)

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

el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents es
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el col·lapse dels ser
veis d’urgències (tram. 30200114/11).

Esmena 1
GP Socialista
D’addició d’una nova lletra c al punt 1

c) Es garantirà un termini màxim garantit de quaranta·vuit hores per a l’atenció 
en les consultes programades d’atenció primària.

Esmena 2
GP Socialista
D’addició d’una nova lletra d al punt 1

d) Els metges de família, pediatres i infermeres, en l’ús de llurs competències, de·
manaran directament proves diagnòstiques i visites a altres especialistes als centres 
d’urgències d’atenció primària, centres d’alta resolució i hospitals generals bàsics i 
centres de salut mental.

Esmena 3
GP Socialista
D’addició d’una nova lletra e al punt 1

e) Els metges de família, pediatres i infermeres, en l’ús de llurs competències, 
prescriuran directament l’ingrés de llurs pacients als centres sociosanitaris i de salut 
mental, i els derivaran a tractaments, seguint els protocols establerts i consensuats 
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amb els professionals dels diferents nivells assistencials i definits en els diferents 
plans directors.

Esmena 4
GP Socialista
De modificació del punt 6

6. Recuperar la dotació pressupostària que amb caràcter addicional es dotava 
als centres i que existia fins el 2010 per proves complementàries i activitat quirúr·
gica que es feia en els serveis sanitaris públics, optimitzant la utilització dels quirò
fans en torn de matí i tarda i recuperant els llits que s’han eliminat o tancat provi
sionalment.

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 51808)

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Àngels Martínez Castells, diputada 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 el col·lapse dels serveis d’urgències (tram. 302
00114/11).

Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió i addició a l’apartat 6

6. Recuperar la totalitat de l’activitat sanitària que es feia en els serveis sanitaris 
públics, optimitzant: la utilització dels quiròfans en torn de matí i tarda i recuperant 
els llits que s’han eliminat o tancat provisionalment.

6.1. La utilització dels quiròfans ens torns de matí i tarda.
6.2. Els box i serveis preoperatoris i postoperatoris de recuperació i vigilància i 

cures intensives i quiròfan, amb el personal adient.
6.3. Recuperant llits eliminats o tancats per les retallades.

Esmena 2
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició a l’apartat 8

8. Limitar per contracte la transferència de professionals d’alt nivell del sector 
privat al públic o viceversa per tal d’evitar el conflicte d’interessos en l’exercici de 
diverses tasques.

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Àngels Martínez Castells, diputada, GP CSP 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 51837)

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 el col·lapse dels 
serveis d’urgències (tram. 30200114/11).
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Esmena 1
GP de Junts pel Sí
D’addició al punt 2

2. Procedir a la reobertura dels serveis d’urgències nocturnes del Centres d’Aten
ció Primària (CAP) i dels CAP, els caps de setmana que han deixat de ferho des de 
l’any 2010 degut a les retallades7, en el marc del pla nacional d’urgències i sempre 
que el resultat de la revisió dels processos de reordenació de l’atenció continuada i 
el procés participatiu que s’ha realitzat així ho hagi determinat.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí
De modificació al punt 5

5. Reduir el 50% en les llistes d’espera en els casos de la primera visita amb 
l’especialista i la realització de proves diagnòstiques i un 10% en les llistes d’espera 
d’intervenció quirúrgica, en el termini d’un any des de l’aprovació del projecte de 
llei de pressupostos per al 2017.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí
D’addició al punt 6

6. Recuperar la totalitat de l’activitat sanitària que es feia en els serveis sanitaris 
públics, optimitzant, en cas necessari, la utilització dels quiròfans en torn de matí i 
tarda i recuperant els llits que s’han eliminat o tancat provisionalment.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 8

8. Estudiar la implementació de mecanismes legals o de gestió necessaris per tal 
d’evitar l’aparició de conflictes d’interessos en l’exercici de les tasques pròpies dels 
professionals sanitaris.

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’estat del litoral
302-00115/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 51811; 51834 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 21.02.2017

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 51811)

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Hortènsia Grau Juan, diputada 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 l’estat del litoral (tram. 30200115/11).

Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació del punt 1

1. Davant els danys produïts pels darrers temporals meteorològics al litoral ca·
talà i especialment a les zones més vulnerables del Maresme i les Terres de l’Ebre: 
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a) Exigir el Govern de l’estat que amb coordinació amb el govern de la Generali·
tat i les administracions locals, planifiqui i executi amb caràcter urgent els arranja·
ments que li competeixen per tal de poder afrontar la temporada turística.

b) Exigir el Govern de la Generalitat que en el marc de les seves competències 
faci complir als ports · tan concessionats com als ports consorciats– el deure de fer 
el by·pass de sorres de les platges acumulades als dics de llevant a ponent per a fa·
cilitar·ne la restauració, prohibint els drenatges de dins del mar i altres pràctiques 
no sostenibles.

c) Exigir al Govern de la Generalitat que garanteixi el bon estat de les aigües de 
les platges i de les aigües de transició i abocades fent els arranjaments urgents dels 
emissaris, canonades, col·lectors i instal·lacions malmeses en els darrers temporals 
i abans que comenci la temporada turística.

d) Instar el Govern de la Generalitat i les administracions locals i supramuni·
cipals a replantejar la gestió de les platges, a partir de l’Informe del Centre Inter·
nacional d’Investigacions dels Recursos Costaners (CIIRC) que fixa entre d’altres 
qüestions la necessitat de no retirar les fanerògames de les platges perquè fixen la 
sorra de manera natural facilitant la creació de dunes que són protectors naturals.

Esmena 2
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió i addició del punt 2

2. Exigir al govern de l’Estat a complir els compromisos adquirits en l’aprovació 
de l’Estratègia del Maresme l’any 2014, actualitzant el document estratègic a par·
tir de les conclusions tècniques de l’informe del Centre Internacional d’Investigació 
dels Recursos Costaners (CIIRC) consensuant amb la Generalitat i els ajuntaments 
afectats, les actuacions necessàries per garantir l’estabilitat dels trams més vulne·
rables i, donada la gravetat del temporal, atendre de manera urgent els municipis de 
Malgrat de Mar i Pineda de Mar molt afectats pel darrer temporal.

Esmena 3
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació del punt 3 

3. Exigir el Govern espanyol i al Govern de la Generalitat, que dins del Pla Inte·
gral de Protecció del Delta de l’Ebre (PIPDE) en el qual participen ambdós governs 
abordin la problemàtica de la manca de sediments, erosió i subsidència del delta de 
l’Ebre i especialment en els punts més vulnerables com Riumar, la Marquesa o la 
Illa de Buda redactant un Pla de Gestió Integral dels Sediments que compti amb fi·
nançament de la Generalitat, de l’estat i de la Unió Europea.

Esmena 4
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició al punt 4 

4. Exigir al govern espanyol a incorporar dins dels compromisos d’actuació ur
gent del litoral, totes aquelles zones fora dels àmbits indicats als punts anteriors, i 
que han estat greument afectades pel recents temporals com ara Sitges, Badalona, 
entre altres.

Esmena 5
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició de dos nous apartats, 5.1 i 5.2 al punt 5 

5. Exigir al govern espanyol al traspàs complet de les competències en matèria 
d’ordenació i gestió del litoral català, especialment pel que fa a les funcions de fixa
ció i recaptació del cànon per la utilització o l’aprofitament del domini públic ma
rítimoterrestre.
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5.1 Modificar els decrets de traspàs de funcions del Govern de l’estat al Govern 
de la Generalitat per tal d’assumir a més de la gestió de les autoritzacions i conces·
sions demanials, les funcions de fixació i recaptació del cànon per a la utilització o 
aprofitament del domini públic marítim·terrestre.

5.2 Mentre no estiguin traspassades aquestes competències exigir el Govern de 
l’Estat que emeti en temps i forma els informes preceptius sobre les concessions 
d’usos que atorga el Govern de la Generalitat per tal d’evitar inseguretat jurídica.

Esmena 6
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació total del punt 6 

6. Exigir al Govern de Catalunya a incloure en la nova llei del litoral: 
a) tots els mecanismes legals per tal de poder gestionar totes les competències en 

matèria d’ordenació i gestió de litoral català.
b) les prescripcions necessàries perquè tant els plans d’usos de les platges, les 

ordenances municipals, o sigui la gestió d’aquestes es faci a partir del coneixement 
de la seva geomorfologia i respectant el seu caràcter natural.

Esmena 7
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un nou punt 7 

Davant el traspàs de la competència i la responsabilitat del Port Olímpic a 
l’Ajuntament de Barcelona, a partir del 2020, mitjançant acord entre la Generali·
tat i el concessionari actual es realitzaran les inversions necessàries, en els propers 
anys, i que es comptabilitzen en 23 M€ per tal que quan es traspassi la infraestruc·
tura estigui en bones condicions.

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Hortènsia Grau Juan, diputada, GP CSP 

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 51834)

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

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre l’estat del litoral (tram. 30200115/11).

Esmena 1
GP de Ciutadans
De supressió i addició 

1. Exigir al govern espanyol a que actuï Impulsar, en coordinació amb el Govern 
d’Espanya, per procediment d’urgència per tal que els efectes dels temporals me
teorològics d’aquest hivern a tot el litoral català, des de l’Empordà fins a Montsià, 
quedin arranjats abans de setmana santa.

Esmena 2
GP de Ciutadans
De supressió i addició 

2. Exigir al govern de l’Estat a complir els compromisos adquirits en l’aprovació 
Impulsar, en coordinació amb el Govern d’Espanya, l’Estratègia del Maresme l’any 
2014 i, donada la gravetat del temporal, atendre de manera urgent els municipis de 
Malgrat de Mar i Pineda de Mar molt afectats pel darrer temporal.
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Esmena 3
GP de Ciutadans
De supressió i addició 

3. Exigir al govern espanyol a fixar Impulsar, en coordinació amb el Govern 
d’Espanya, un pla d’acció urgent per a regenerar les platges, camins, cultius i siste
mes relacionats, preservar l’optimitat de les badies dels Alfacs i del Fangar i, alhora, 
garantir l’accés a la bocana del riu Ebre. A la vegada, cal una estratègia d’execució 
de contenció i preservació de la costa del Delta de l’Ebre i, especialment, dels punts 
on l’erosió és més accentuada com és la costa de Deltebre (Riumar, Bassa Arena i 
Marquesa) i Sant Jaume d’Enveja (Illa de Buda).

Esmena 4
GP de Ciutadans
De supressió

4. Exigir al govern espanyol a incorporar dins dels compromisos d’actuació ur
gent del litoral, totes aquelles zones fora dels àmbits indicats als punts anteriors, i 
que han estat greument afectades pel recents temporals.

Esmena 5
GP de Ciutadans
De supressió

Es suprimeix el punt 5 de la moció.

Esmena 6
GP de Ciutadans
De supressió

Es suprimeix el punt 6 de la moció.

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Sergio Sanz Jiménez, diputat, del GP Cs 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació de la 
sanitat
302-00116/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 51809; 51836 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 21.02.2017

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 51809)

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Àngels Martínez Castells, diputada 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 situació de la sanitat (tram. 30200116/11).

Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un nou apartat anterior a l’apartat 1

Iniciar la desprivatització / desmercantilització dels serveis sanitaris vinculats a les 
urgències (ambulàncies i 061) fins a la seva total integració en el sistema sanitari públic.

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Àngels Martínez Castells, diputada, GP CSP
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 51836)

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 situació de la 
sanitat (tram. 30200116/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
De modificació al punt 1, apartat a

a) Garantir que la dotació de personal que atén el servei de consulta telefònica 
061, permeti atendre, en tot moment, l’increment de consultes derivat de la campa
nya «Creus que has d’anar a urgències? Truca al 061».

Esmena 2
GP de Junts pel Sí
D’addició al punt 1, apartat c

c) Dotar amb urgència amb els recursos humans i materials necessaris per tal 
que, en els moments de major demanda, el llits que romanen sense servei en els cen
tres hospitalaris puguin ser utilitzats, i així alleugerar el nombre de pacients que, als 
serveis d’urgències, passen dies esperant llits d’ingrés.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí
D’addició al punt 2

2. Presentar, en el termini de 3 mesos, i en el marc del Pla Nacional d’Urgències, 
un pla d’acció i d’implementació de les mesures necessàries que permetin disposar 
d’una xarxa d’atenció urgent a la ciutadania que contempli tots els recursos sanitaris 
disponibles, entre els quals: [...]

Esmena 4
GP de Junts pel Sí
De modificació i d’addició al punt 3

3. Fixarse l’objectiu que cap ciutadà ja ingressat en un servei d’urgències hospi·
talàries romangui més de 24 hores a les dependències d’urgències, sempre i quan 
circumstàncies mèdiques no aconsellin un termini diferent.

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2017.
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS 
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició del Grup de Treball per a l’Estudi i la Reflexió sobre el 
Model del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts
409-00006/11

NOMENAMENT D’UN RELATOR

El Grup de Treball sobre el Model del Consell Nacional de la Cultura i de les 
Arts (tram. 40900006/11) s’ha reunit el dia 22 de febrer de 2017 i, d’acord amb el 
que disposa l’article 55 del Reglament del Parlament, ha nomenat relator el diputat 
Rafel Bruguera Batalla.

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2017
La secretària de la Comissió, Montserrat Palau Vergés; la presidenta de la Co

missió, Irene Rigau i Oliver

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de la Infància amb la 
consellera de Treball, Afers Socials i Famílies sobre el compliment 
del Pacte per a la infància a Catalunya
354-00111/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de la Infància, en la sessió 10, tinguda el 21.02.2017, 
DSPCC 331.

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

Sol·licitud de compareixença del director general d’Atenció a la 
Infància i l’Adolescència davant la Comissió de la Infància amb 
relació a l’obertura de diligències judicials arran de la presumpta 
comissió de fets il·lícits contra la dignitat i la integritat de menors 
d’edat
356-00315/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de la Infància, en la sessió 10, tinguda el 21.02.2017, 
DSPCC 331.
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Sol·licitud de compareixença del director general d’Atenció a la 
Infància i l’Adolescència davant la Comissió de la Infància perquè 
informi sobre les notícies aparegudes amb relació a les sentències 
que assenyalen errors en les resolucions administratives de 
protecció a la infància
356-00448/11

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 10 de la Comissió de la Infància, tinguda el 21.02.2017, 
DSPCC 331.

Sol·licitud de compareixença de Sílvia Giménez-Salinas, advocada 
especialista en dret de família, davant la Comissió de la Infància 
perquè informi sobre el sistema de protecció de menors des del punt 
de vista legal
356-00472/11

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 10 de la Comissió de la Infància, tinguda el 21.02.2017, 
DSPCC 331.

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Justícia amb el conseller de 
Justícia sobre el tancament del Centre Penitenciari d’Homes de 
Barcelona
355-00062/11

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Sol·licitud de sessió informativa: conseller del Departament de Justícia (reg. 51741).
Comissió competent: Comissió de Justícia.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 21.02.2017.

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris 
i d’altres persones

Compareixença d’una representació de Save The Children davant 
la Comissió d’Ensenyament per a presentar els informes que ha 
fet sobre l’equitat educativa, l’abandonament i el fracàs escolars i 
l’assetjament escolar
357-00009/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 18 de la Comissió d’Ensenyament, tinguda el 
21.02.2017, DSPCC 330.
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Compareixença de Begonya Gasch, directora general de la Fundació 
El Llindar, davant la Comissió d’Ensenyament per a informar sobre 
les activitats de la Fundació i l’abandonament escolar prematur
357-00237/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 18 de la Comissió d’Ensenyament, tinguda el 
21.02.2017, DSPCC 330.

Compareixença de Laura Sicilia, representant d’Activament, Col·lectiu 
Actiu de Persones amb l’Experiència del Trastorn Mental, davant la 
Comissió de la Infància per a explicar els abusos sexuals que pateix 
aquest col·lectiu
357-00349/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 10 de la Comissió de la Infància, tinguda el 
21.02.2017, DSPCC 331.

Compareixença d’Alexandra Membrive, presidenta d’El Mundo de 
los ASI, davant la Comissió de la Infància per a informar sobre els 
abusos sexuals a la infància
357-00350/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 10 de la Comissió de la Infància, tinguda el 
21.02.2017, DSPCC 331.
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