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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 d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i 
recreatives
200-00004/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Sol·licitud: GP JS; GP PPC; GP Cs (reg. 53509; 53578; 53581).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 17.03.2017; 12:00 h.

Projecte de llei sobre les voluntats digitals i de modificació dels 
llibres segon i quart del Codi civil de Catalunya
200-00024/11

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 3 dies hàbils (del 
15.03.2017 al 17.03.2017).
Finiment del termini: 20.03.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.03.2017.

3.01.02. Proposicions de llei

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

PROPOSTES D’AUDIÈNCIA D’ORGANITZACIONS I GRUPS SOCIALS 

PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Admissió a tràmit: Mesa de la CEH, 08.11.2016

Grup Parlamentari Socialista 
Proposta d’audiència en comissió de Petra Sáiz, presidenta del Consell de Col·le-

gis de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local de Catalunya, amb 
relació a la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels lli-
bres primer, segon i tercer, relatius a l’Administració tributària de la Generalitat de 
Catalunya (352-00765/11)

Proposta d’audiència en comissió de Josep Canal, interventor tresorer de l’Ajun-
tament de Mataró, amb relació a la 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 (352-00766/11)

Proposta d’audiència en comissió de Daniel Faura, president del Col·legi de Cen-
sors Jurats de Comptes de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei del Codi 
tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l’Ad-
ministració tributària de la Generalitat de Catalunya (352-00767/11)
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Proposta d’audiència en comissió de Luis A. Suárez Arias, degà del Col·legi de 
Registradors de Catalunya, amb relació a la 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 (352-00768/11)

Proposta d’audiència en comissió de Joan B. Casas, degà del Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari de Cata-
lunya i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l’Administració tri-
butària de la Generalitat de Catalunya (352-00769/11)

Proposta d’audiència en comissió d’Antònia Agulló, catedràtica de dret tributari 
de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari 
de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l’Administra-
ció tributària de la Generalitat de Catalunya (352-00770/11)

Proposta d’audiència en comissió de Luis Alonso González, catedràtic de dret 
tributari de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei del Codi 
tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l’Ad-
ministració tributària de la Generalitat de Catalunya (352-00771/11)

Proposta d’audiència en comissió de Tomàs Font Llovet, president del Consell 
Tributari de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari de Ca-
talunya i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l’Administració 
tributària de la Generalitat de Catalunya (352-00772/11)

Proposta d’audiència en comissió de Carles Mateos, responsable de Comissions 
Obreres a l’Agència Tributària de Catalunya, amb relació a la 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 (352-00773/11)

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Federació de Serveis 
Públics de la Unió General de Treballadors amb relació a la 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 (352-00774/11)

Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot
Proposta d’audiència en comissió de José Antonio Noguera Ferrer, professor de 

sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la 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 (352-00775/11)

Proposta d’audiència en comissió de Miguel Ángel Mayo Martínez, expert en 
fiscalitat, amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d’apro-
vació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l’Administració tributària de la 
Generalitat de Catalunya (352-00776/11)

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Plataforma per una 
Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària amb relació a la Proposició de llei del Codi 
tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l’Ad-
ministració tributària de la Generalitat de Catalunya (352-00777/11)

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Plataforma d’Audi-
toria Ciutadana del Deute amb relació a la 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 (352-00778/11)

Grup Parlamentari de Ciutadans
Proposta d’audiència en ponència de Carlos de Rosselló Moreno, doctor en dret i 

especialista en dret financer i tributari, amb relació a la Proposició de llei del Codi 
tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l’Ad-
ministració tributària de la Generalitat de Catalunya (352-00803/11)

Proposta d’audiència en ponència de Jorge Onrubia, professor del Departament 
d’Economia Aplicada de la Universitat Complutense de Madrid, amb relació a la 
Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, 
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segon i tercer, relatius a l’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya 
(352-00804/11)

Proposta d’audiència en ponència d’Ángel de la Fuente, director executiu de la 
Fundació d’Estudis d’Economia Aplicada i investigador en matèria d’hisenda auto-
nòmica, amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d’apro-
vació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l’Administració tributària de la 
Generalitat de Catalunya (352-00805/11)

Proposta d’audiència en ponència de Gonzalo Bernardos Domínguez, professor 
d’economia de la Universitat de Barcelona, amb relació a la 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 (352-00806/11)

Proposta d’audiència en ponència de José María Gay de Liébana, professor 
d’economia financera de la Universitat de Barcelona, amb relació a la 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 (352-00807/11)

Proposta d’audiència en ponència de Carmen Marín González, analista de recer-
ca de la Fundació d’Estudis d’Economia Aplicada, amb relació a la 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 (352-00808/11)

Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 
Popular - Crida Constituent 

Proposta d’audiència en ponència d’Enoch Albertí Rovira, degà de la Facultat de 
Dret de la Universitat de Barcelona i catedràtic de dret constitucional, amb relació 
a la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres pri-
mer, segon i tercer, relatius a l’Administració tributària de la Generalitat de Catalu-
nya (352-00813/11)

Proposta d’audiència en ponència de Susana Sartorio Albalat, catedràtica de dret 
financer i tributari de la Universitat de Barcelona, amb relació a la 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 (352-00814/11)

Proposta d’audiència en ponència d’Heribert Padrol Munté, assessor fiscal, amb 
relació a la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels lli-
bres primer, segon i tercer, relatius a l’Administració tributària de la Generalitat de 
Catalunya (352-00815/11)

Proposta d’audiència en ponència de Jordi Jové Vilalta, president de la Junta de 
Personal de l’Agència Tributària de Catalunya, amb relació a la 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 (352-00816/11)

Proposta d’audiència en ponència de Daniel Mas Clanxet, president de l’Asso-
ciació Professional de Tècnics de l’Administració Tributària de la Generalitat, amb 
relació a la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels lli-
bres primer, segon i tercer, relatius a l’Administració tributària de la Generalitat de 
Catalunya (352-00817/11)

Proposta d’audiència en ponència de Jaume Remolà Sans, president de l’Associ-
ació d’Inspectors Tributaris de la Generalitat, amb relació a la 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 (352-00818/11)

Proposta d’audiència en ponència d’Antoni Duran Sindreu, assessor fiscal i pro-
fessor de dret tributari, amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari de Ca-
talunya i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l’Administració 
tributària de la Generalitat de Catalunya (352-00819/11)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Espanyola 
d’Assessors Fiscals, amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari de Catalu-
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nya i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l’Administració tribu-
tària de la Generalitat de Catalunya (352-00820/11)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació de Profes-
sionals Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears, amb relació a la 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 (352-00821/11)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Comissió d’Asses-
sors Fiscals del Col·legi d’Economistes de Catalunya amb relació a la 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 (352-00822/11)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Comissió de Relaci-
ons amb l’Administració i la Justícia del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb rela-
ció a la 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 Ca-
talunya (352-00823/11)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Col·legi de Gestors Ad-
ministratius de Catalunya amb relació a la 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 (352-00824/11)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Col·legi de Notaris 
de Catalunya amb relació a la 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 (352-00825/11)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Consell de Governs 
Locals de Catalunya amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari de Cata-
lunya i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l’Administració tri-
butària de la Generalitat de Catalunya (352-00826/11)

Proposta d’audiència en ponència de Xavier Casanovas, especialista en fiscalitat, 
amb relació a la 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 (352-00827/11)

ACORD DE LA COMISSIÓ SOBRE LES COMPAREIXENCES PROPOSADES

Comissió d’Economia i Hisenda, 14.12.2016, DSPC-C 280

Compareixença en ponència de Petra Sáiz, presidenta del Consell de Col·legis 
de Secretaris, Interventors i Tresorers de l’Administració Local de Catalunya, amb 
relació a la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels lli-
bres primer, segon i tercer, relatius a l’Administració tributària de la Generalitat de 
Catalunya (tram. 353-00281/11)

Compareixença en ponència de Josep Canal, interventor tresorer de l’Ajunta-
ment de Mataró, amb relació a la 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 (tram. 353-00282/11)

Compareixença en ponència de Daniel Faura, president del Col·legi de Censors 
Jurats de Comptes de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei del Codi tribu-
tari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l’Admi-
nistració tributària de la Generalitat de Catalunya (tram. 353-00283/11)

Compareixença en ponència de Luis A. Suárez Arias, degà del Col·legi de Re-
gistradors de Catalunya, amb relació a la 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 (tram. 353-00284/11)
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Compareixença en ponència de Joan B. Casas, degà del Col·legi d’Economistes 
de Catalunya, amb relació a la 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 (tram. 353-00285/11)

Compareixença en ponència d’Antònia Agulló, catedràtica de dret tributari de la 
Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la 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 (tram. 353-00286/11)

Compareixença en ponència de Luis Alonso González, catedràtic de dret tributa-
ri de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei del Codi tribu-
tari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l’Admi-
nistració tributària de la Generalitat de Catalunya (tram. 353-00287/11)

Compareixença en ponència de Tomàs Font Llovet, president del Consell Tribu-
tari de Barcelona, amb relació a la 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 (tram. 353-00288/11)

Compareixença en ponència de Carles Mateos, responsable de Comissions Obre-
res a l’Agència Tributària de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei del Codi 
tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l’Ad-
ministració tributària de la Generalitat de Catalunya (tram. 353-00289/11)

Compareixença en ponència d’una representació de la Federació de Serveis Pú-
blics de la Unió General de Treballadors amb relació a la Proposició de llei del Codi 
tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l’Ad-
ministració tributària de la Generalitat de Catalunya (tram. 353-00290/11)

Compareixença en ponència de José Antonio Noguera Ferrer, professor de soci-
ologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei 
del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, rela-
tius a l’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya (tram. 353-00291/11)

Compareixença en ponència de Miguel Ángel Mayo Martínez, expert en fiscali-
tat, amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació 
dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l’Administració tributària de la Genera-
litat de Catalunya (tram. 353-00292/11)

Compareixença en ponència d’una representació de la Plataforma per una Fisca-
litat Justa, Ambiental i Solidària amb relació a la Proposició de llei del Codi tributa-
ri de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l’Adminis-
tració tributària de la Generalitat de Catalunya (tram. 353-00293/11)

Compareixença en ponència de Carlos de Rosselló Moreno, doctor en dret i es-
pecialista en dret financer i tributari, amb relació a la Proposició de llei del Codi 
tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l’Ad-
ministració tributària de la Generalitat de Catalunya (tram. 353-00294/11)

Compareixença en ponència de Jorge Onrubia, professor del Departament d’Eco-
nomia Aplicada de la Universitat Complutense de Madrid, amb relació a la Propo-
sició 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 (tram. 
353-00295/11)

Compareixença en ponència d’Ángel de la Fuente, director executiu de la Funda-
ció d’Estudis d’Economia Aplicada i investigador en matèria d’hisenda autonòmica, 
amb relació a la 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 (tram. 353-00296/11)

Compareixença en ponència de Carmen Marín González, analista de recerca de 
la Fundació d’Estudis d’Economia Aplicada, amb relació a la 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 (tram. 353-00297/11)
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Compareixença en ponència d’Enoch Albertí Rovira, degà de la Facultat de Dret de 
la Universitat de Barcelona i catedràtic de dret constitucional, amb relació a la Proposi-
ció 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 (tram. 353-00298/11)

Compareixença en ponència de Susana Sartorio Albalat, catedràtica de dret fi-
nancer i tributari de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei 
del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, rela-
tius a l’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya (tram. 353-00299/11)

Compareixença en ponència d’Heribert Padrol Munté, assessor fiscal, amb rela-
ció a la 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 Ca-
talunya (tram. 353-00300/11)

Compareixença en ponència de Jordi Jové Vilalta, president de la Junta de Per-
sonal de l’Agència Tributària de Catalunya, amb relació a la 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 (tram. 353-00301/11)

Compareixença en ponència de Daniel Mas Clanxet, president de l’Associació 
Professional de Tècnics de l’Administració Tributària de la Generalitat, amb relació 
a la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres pri-
mer, segon i tercer, relatius a l’Administració tributària de la Generalitat de Catalu-
nya (tram. 353-00302/11)

Compareixença en ponència de Jaume Remolà Sans, president de l’Associació 
d’Inspectors Tributaris de la Generalitat, amb relació a la Proposició de llei del Codi 
tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l’Ad-
ministració tributària de la Generalitat de Catalunya (tram. 353-00303/11)

Compareixença en ponència d’Antoni Duran Sindreu, assessor fiscal i professor 
de dret tributari, amb relació a la 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 (tram. 353-00304/11)

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació Espanyola d’As-
sessors Fiscals amb relació a la 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 (tram. 353-00305/11)

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació de Professio-
nals Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears amb relació a la Proposició de llei 
del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, rela-
tius a l’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya (tram. 353-00306/11)

Compareixença en ponència d’una representació de la Comissió d’Assessors Fis-
cals del Col·legi d’Economistes de Catalunya amb relació a la 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 (tram. 353-00307/11)

Compareixença en ponència d’una representació de la Comissió de Relacions 
amb l’Administració i la Justícia del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació a 
la 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 
(tram. 353-00308/11)

Compareixença en ponència d’una representació del Col·legi de Gestors Admi-
nistratius de Catalunya amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari de Ca-
talunya i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l’Administració 
tributària de la Generalitat de Catalunya (tram. 353-00309/11)

Compareixença en ponència d’una representació del Col·legi de Notaris de Ca-
talunya amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d’apro-
vació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l’Administració tributària de la 
Generalitat de Catalunya (tram. 353-00310/11)
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Compareixença en ponència d’una representació del Consell de Governs Locals 
de Catalunya amb relació a la 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 (tram. 353-00311/11)

Compareixença en ponència de Xavier Casanovas, especialista en fiscalitat, amb 
relació a la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels lli-
bres primer, segon i tercer, relatius a l’Administració tributària de la Generalitat de 
Catalunya (tram. 353-00312/11)

TINGUDA DE LES COMPAREIXENCES D’ORGANITZACIONS I GRUPS SOCIALS

Compareixences d’organitzacions i grups socials tingudes davant la 
Ponència 

El dia 24 de febrer de 2017
Compareixença en ponència de José Antonio Noguera Ferrer, professor de soci-

ologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei 
del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, rela-
tius a l’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya (tram. 353-00291/11)

Compareixença en ponència de Miguel Ángel Mayo Martínez, expert en fiscali-
tat, amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació 
dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l’Administració tributària de la Genera-
litat de Catalunya (tram. 353-00292/11)

Compareixença en ponència d’una representació de la Plataforma per una Fisca-
litat Justa, Ambiental i Solidària amb relació a la Proposició de llei del Codi tributa-
ri de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l’Adminis-
tració tributària de la Generalitat de Catalunya (tram. 353-00293/11)

Compareixença en ponència d’Antoni Duran Sindreu, assessor fiscal i professor 
de dret tributari, amb relació a la 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 (tram. 353-00304/11)

Compareixença en ponència de Xavier Casanovas, especialista en fiscalitat, amb 
relació a la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels lli-
bres primer, segon i tercer, relatius a l’Administració tributària de la Generalitat de 
Catalunya (tram. 353-00312/11)

El dia 13 de març de 2017
Compareixença en ponència de Jaume Remolà Sans, president de l’Associació 

d’Inspectors Tributaris de la Generalitat, amb relació a la Proposició de llei del Codi 
tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l’Ad-
ministració tributària de la Generalitat de Catalunya (tram. 353-00303/11)

Compareixença en ponència de Carles Mateos, responsable de Comissions Obre-
res a l’Agència Tributària de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei del Codi 
tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l’Ad-
ministració tributària de la Generalitat de Catalunya (tram. 353-00289/11)

Compareixença en ponència d’una representació de la Federació de Serveis Pú-
blics de la Unió General de Treballadors amb relació a la Proposició de llei del Codi 
tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l’Ad-
ministració tributària de la Generalitat de Catalunya (tram. 353-00290/11)

Compareixença en ponència de Luis A. Suárez Arias, degà del Col·legi de Re-
gistradors de Catalunya, amb relació a la 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 (tram. 353-00284/11)
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Compareixença en ponència de Petra Sáiz, presidenta del Consell de Col·legis 
de Secretaris, Interventors i Tresorers de l’Administració Local de Catalunya, amb 
relació a la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels lli-
bres primer, segon i tercer, relatius a l’Administració tributària de la Generalitat de 
Catalunya (tram. 353-00281/11)

Compareixences decaigudes
Compareixença en ponència de Josep Canal, interventor tresorer de l’Ajunta-

ment de Mataró, amb relació a la 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 (tram. 353-00282/11)

Compareixença en ponència de Daniel Faura, president del Col·legi de Censors 
Jurats de Comptes de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei del Codi tribu-
tari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l’Admi-
nistració tributària de la Generalitat de Catalunya (tram. 353-00283/11)

Compareixença en ponència de Joan B. Casas, degà del Col·legi d’Economistes 
de Catalunya, amb relació a la 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 (tram. 353-00285/11)

Compareixença en ponència d’Antònia Agulló, catedràtica de dret tributari de la 
Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la 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 (tram. 353-00286/11)

Compareixença en ponència de Luis Alonso González, catedràtic de dret tributa-
ri de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei del Codi tribu-
tari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l’Admi-
nistració tributària de la Generalitat de Catalunya (tram. 353-00287/11)

Compareixença en ponència de Tomàs Font Llovet, president del Consell Tribu-
tari de Barcelona, amb relació a la 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 (tram. 353-00288/11)

Compareixença en ponència de Carlos de Rosselló Moreno, doctor en dret i es-
pecialista en dret financer i tributari, amb relació a la Proposició de llei del Codi 
tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l’Ad-
ministració tributària de la Generalitat de Catalunya (tram. 353-00294/11)

Compareixença en ponència de Jorge Onrubia, professor del Departament d’Eco-
nomia Aplicada de la Universitat Complutense de Madrid, amb relació a la Propo-
sició 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 (tram. 
353-00295/11)

Compareixença en ponència d’Ángel de la Fuente, director executiu de la Funda-
ció d’Estudis d’Economia Aplicada i investigador en matèria d’hisenda autonòmica, 
amb relació a la 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 (tram. 353-00296/11)

Compareixença en ponència de Carmen Marín González, analista de recerca de 
la Fundació d’Estudis d’Economia Aplicada, amb relació a la 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 (tram. 353-00297/11)

Compareixença en ponència d’Enoch Albertí Rovira, degà de la Facultat de Dret 
de la Universitat de Barcelona i catedràtic de dret constitucional, amb relació a la 
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 
(tram. 353-00298/11)
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Compareixença en ponència de Susana Sartorio Albalat, catedràtica de dret fi-
nancer i tributari de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei 
del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, rela-
tius a l’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya (tram. 353-00299/11)

Compareixença en ponència d’Heribert Padrol Munté, assessor fiscal, amb rela-
ció a la 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 Ca-
talunya (tram. 353-00300/11)

Compareixença en ponència de Jordi Jové Vilalta, president de la Junta de Per-
sonal de l’Agència Tributària de Catalunya, amb relació a la 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 (tram. 353-00301/11)

Compareixença en ponència de Daniel Mas Clanxet, president de l’Associació 
Professional de Tècnics de l’Administració Tributària de la Generalitat, amb relació 
a la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres pri-
mer, segon i tercer, relatius a l’Administració tributària de la Generalitat de Catalu-
nya (tram. 353-00302/11)

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació Espanyola d’As-
sessors Fiscals amb relació a la 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 (tram. 353-00305/11)

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació de Professio-
nals Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears amb relació a la Proposició de llei 
del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, rela-
tius a l’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya (tram. 353-00306/11)

Compareixença en ponència d’una representació de la Comissió d’Assessors Fis-
cals del Col·legi d’Economistes de Catalunya amb relació a la 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 (tram. 353-00307/11)

Compareixença en ponència d’una representació de la Comissió de Relacions amb 
l’Administració i la Justícia del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació a la Proposi-
ció 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 (tram. 353-00308/11)

Compareixença en ponència d’una representació del Col·legi de Gestors Admi-
nistratius de Catalunya amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari de Ca-
talunya i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l’Administració 
tributària de la Generalitat de Catalunya (tram. 353-00309/11)

Compareixença en ponència d’una representació del Col·legi de Notaris de Ca-
talunya amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d’apro-
vació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l’Administració tributària de la 
Generalitat de Catalunya (tram. 353-00310/11)

Compareixença en ponència d’una representació del Consell de Governs Locals 
de Catalunya amb relació a la 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 (tram. 353-00311/11)

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 8 dies hàbils (del 15.03.2017 al 
24.03.2017).
Finiment del termini: 27.03.2017; 12:00 h.
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3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el plurilingüisme 
i les llengües oficials
302-00123/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 53486 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.03.2017

A la Mesa del Parlamento
Alejandro Fernández Álvarez, portavoz, María José García Cuevas, diputada del 

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, de acuerdo con lo que establece 
el artículo 158 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente moción sub-
siguiente a la Interpel·lació al Govern sobre el plurilingüisme i les llengües oficials 
(tram. 300-00136/11).

Moción
El Parlament de Catalunya, entendiendo la educación plurilingüe como la utili-

zación de varias lenguas, oficiales o extranjeras, como vehiculares o de enseñanza 
en el proceso educativo, insta al Govern de la Generalitat a: 

1. Garantizar a todos los alumnos del sistema educativo los derechos lingüísticos 
recogidos en la legislación.

2. Garantizar progresivamente una oferta educativa plurilingüe en todos los mu-
nicipios o zonas de escolarización, introduciendo la presencia vehicular de lenguas 
extranjeras, sin exclusión de las lenguas oficiales como lenguas vehiculares o de 
enseñanza.

3. Revisar la programación educativa para el curso escolar 2017-18 garantizan-
do que, en cada municipio o zona de escolarización, al menos un centro de educa-
ción primaria y un centro de educación secundaria, sostenidos con fondos públicos, 
ofrezcan vehicularidad de las dos lenguas oficiales, catalán y castellano, además del 
aranés para los municipios de la Vall d’Aran.

4. Publicar antes de iniciar el proceso de preinscripción del curso 2017-18, y en 
los siguientes, los centros plurilingües en cada municipio o zona de escolarización, 
indicando las lenguas utilizadas como vehiculares, oficiales o extranjeras, así como 
las materias y cursos afectados.

5. Introducir en el impreso oficial de preinscripción para el curso escolar 2017-18,  
y en los siguientes, la casilla, o el método que se entienda más adecuado, para co-
nocer las preferencias lingüísticas (entre las lenguas oficiales) de escolarización de 
cada familia para la primera enseñanza, en cumplimiento del artículo 21.2 de la ley 
1/98 de 7 de enero, de Política Lingüística, informando en dicho impreso de que la 
atención individualizada queda descartada, por sentencia firme del Tribunal Supre-
mo.

6. Garantizar que a partir del curso 2017-18, este incluido, la oferta lingüística 
de los centros educativos da respuesta a las preferencias expresadas por las familias 
durante el proceso de preinscripción, en el marco de la programación educativa, y 
de acuerdo con la legalidad vigente.

7. Instar, a los centros educativos sostenidos con fondos públicos, a revisar a lo 
largo del curso escolar 2017-18 sus proyectos lingüísticos, actualizándolos y adap-
tándolos a la realidad socio-lingüística de su zona, reforzando la presencia vehicular 
de cada lengua oficial en función de esta realidad, sin que ninguna quede excluida 
como vehicular en al menos una asignatura troncal.

8. Resolver las solicitudes individuales de enseñanza con presencia vehicular de 
ambas lenguas recibidas a lo largo del curso, dirigiendo a las familias interesadas a 
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los centros bilingües o plurilingües en su municipio o zona de escolarización o más 
próximos a los mismos.

9. Autorizar aumentos de ratio de hasta tres alumnos por curso, línea y centro, 
si fuera necesario para garantizar los derechos lingüísticos de algún alumno, previa 
petición formal de su familia.

Palacio del Parlamento, 9 de marzo de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portavoz; María José García Cuevas, diputada, 

GP PPC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la seva resposta 
al problema de l’ocupació d’habitatges
302-00124/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 53657 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.03.2017

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 la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern 
sobre la seva resposta al problema de l’ocupació d’habitatges (tram. 300-00137/11).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a
1. Presentar en el termini de sis mesos una modificació de la quota íntegra de 

l’impost sobre els habitatges buits que preveu la Llei 14/2015, del 21 de juliol, de 
l’impost sobre els habitatges buits, en el sentit d’augmentar la fiscalitat sobre els ha-
bitatges buits.

2. Incorporar els següents criteris a considerar en la redacció del nou reglament 
de regularització de situacions residencials sense títol habilitant, en el marc de la 
llei 4/2016, de 23 de desembre de protecció del dret a l’habitatge de les persones en 
risc d’exclusió residencial: 

2.1. Caldrà acreditar la situació de risc d’exclusió residencial d’acord amb els 
paràmetres establerts a la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a 
afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.

2.2. Caldrà establir el temps de residència mínim, així com la forma per acre-
ditar-ho (padró, constatació de condicions d’arrelament, etc., dels membres de la 
unitat familiar en l’habitatge de referència per tal que aquest tingui la consideració 
jurídica de morada).

2.3. Caldrà, per tal de valorar la regularització d’una unitat familiar, disposar 
d’un informe dels serveis socials de l’ajuntament relatiu a la convivència pacífica en 
comunitat.

2.4. Caldrà que l’habitatge ocupat s’ajusti (tipologia, accessibilitat, nombre de 
peces...) al tipus de família ocupant. Cal evitar les regularitzacions que comportin 
sobreocupació o infraocupació dels habitatges.

2.5. Caldrà que els representants de la unitat familiar susceptible de regularit-
zar la seva situació residencial, subscrigui un compromís de sotmetre’s a l’assesso-
rament dels serveis socials municipals, així com de donar compliment als plans de 
treball que aquests els hi plantegin.

2.6. Caldrà que el nou reglament reguli el procediment a seguir en els casos 
d’ocupacions on la unitat familiar tingui algun dels seus membres pendent de regu-
laritzar la seva residència.
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2.7. Caldrà que el nou reglament reguli el procediment a seguir en els casos de 
famílies separades on hi hagin menors pendents de sentència judicial de custòdia.

2.8. En aquells habitatges cedits a l’Administració, propietat d’entitats financeres 
i/o grans tenidors, les ocupacions sense títol en habitatges de patrimoni públic no 
podran ser regularitzades.

2.9. Serà possible la regularització de les ocupacions sense títol en aquells habi-
tatges que s’adeqüin, en el present o potencialment, als requeriments d’habitabilitat 
establerts per la legislació i normativa vigent.

2.10. Una vegada hagi estat estudiat el cas, d’acord amb els criteris anteriors, la 
proposta de regularització mitjançant contracte de lloguer en el mateix habitatge es 
resoldrà a proposta de la Mesa d’Emergències.

2.11. Les regularitzacions han d’anar acompanyades de la garantia dels submi-
nistraments d’aigua i llum.

3. Establir, en el marc del nou reglament, un posicionament clar i contundent que 
permeti diferenciar les ocupacions sense títol ni autorització de bona fe, d’aquelles 
que responen a activitats mafioses i de caràcter delictiu.

4. Instar al Govern de l’Estat a la modificació de la Le Llei 1/2000, de 7 de gener, 
d’enjudiciament civil per tal que estableixi el desallotjament i la recuperació imme-
diata de la plena possessió d’un habitatge per part del propietari o usufructuari, sem-
pre que es tracti de persones físiques, entitats socials i administracions públiques 
amb parc d’habitatge social.

Palau del Parlament, 9 de març de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, diputat, GP SOC 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la regeneració 
democràtica
302-00126/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 53755 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.03.2017

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, José María Espejo-Saavedra Conesa, diputat 

del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació 
al Govern sobre la regeneració democràtica (tram. 300-00138/11).

Moció
1. Hasta la entrada en vigor de la ley de protección de los denunciantes y otras 

medidas de lucha contra la corrupción, adoptar todas las medidas normativas per-
tinentes para garantizar la protección de los empleados públicos que denuncien los 
casos de corrupción. Dichas medidas deben garantizar a los denunciantes la confi-
dencialidad y protección frente a posibles represalias.

2. Fomentar, en el marco de la coordinación que lleve a cabo la Autoridad Inde-
pendiente de Integridad Pública, la prepararación, negociación y adopción de me-
canismos de colaboración interadministrativos entre la Oficina Antifraude de Ca-
taluña, el Mecanisme Català de Prevenció i Lluita contra la Corrupció i el Frau y 
otras autoridades autonómicas que tengan por objetivo velar por la integridad de las 
personas que ostenten cargos públicos. Estos mecanismos de colaboración tendrán 
como principio preferente velar por la efectiva protección de quienes denuncien la 
corrupción y supervisar que los cargos públicos cumplan con la legalidad vigente.
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3. Adoptar todas las medidas políticas y, en su caso, normativas pertinentes para 
garantizar que los cargos públicos catalanes que sean imputados por casos de cor-
rupción dimitan de sus cargos públicos inmediatamente. Esta medida deberá apli-
carse a diputados autonómicos y altos cargos del perímetro público de la Generalitat 
de Catalunya y todos sus organismos dependientes. Adicionalmente, dichos cargos 
imputados no podrán formar parte de listas electorales mientras no se demuestre su 
inocencia.

4. Adoptar todas las medidas políticas y, en su caso, normativas necesarias para 
la eliminación de privilegios injustificados para altos cargos y personas de especial 
responsabilidad pública del ámbito de la Generalitat de Cataluña como los aforami-
entos políticos.

5. Adoptar o, en su caso, adaptar los Códigos de Conducta correspondientes, a 
los efectos de que deban ser suscritos de forma obligatoria por todos los cargos pú-
blicos referidos anteriormente, a los efectos de evitar y detectar posibles diferencias  
injustificadas entre su patrimonio y sus ingresos, tanto al inicio como al final de 
su mandato. Los cargos que rehúyan firmar o cumplir dichos Códigos deberán ser 
cesados de forma inmediata.

6. Impulsar firme y urgentemente la implementación y la aplicación de una nor-
mativa de transparencia que sirva como auténtica herramienta de lucha contra la 
corrupción, debiéndose abandonar por parte de la administración de la Generalitat 
de Cataluña, en general y, especialmente, del Departament d’Afers i Relacions Ins-
titucionals i Exteriors i Transparència, las malas praxis en materia de transparencia 
y buen gobierno como la entrega tardía de información y/o documentación, las re-
misiones a páginas webs genéricas para el conocimiento de una determinada cues-
tión o el incumplimiento de las solicitudes de acceso a información/documentación 
por parte de ciudadanos y diputados. En todo caso, el despliegue reglamentario de 
la normativa de transparencia actualmente vigente, en el inaplazable periodo de los 
dos meses siguientes a la fecha de la adopción de la presente moción, será una prio-
ridad fundamental de la acción gubernamental.

Palau del Parlament, 13 de març de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; José María Espejo-Saavedra Conesa, dipu-

tat, GP Cs

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el balanç del 
primer any des de l’aprovació de la Resolució 17/XI, sobre la situació 
d’emergència social, la reactivació econòmica, la gestió pública i la 
necessitat d’una resposta institucional
302-00127/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 53776 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.03.2017

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, presenta 
la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre el balanç del primer 
any des de l’aprovació de la Resolució 17/XI, sobre la situació d’emergència social, 
la reactivació econòmica, la gestió pública i la necessitat d’una resposta institucional 
(tram. 300-00141/11).
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Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Comparèixer, a petició pròpia, en el termini d’un mes, en el Ple del Parlament 

de Catalunya per rendir comptes de la Resolució 17/XI del Parlament de Catalunya 
sobre la situació d’emergència social, la reactivació econòmica, la gestió pública i la 
necessitat d’una resposta institucional.

2. Arribar a un acord, en el termini d’un mes, perquè s’aprovi la Renda Garantida 
de Ciutadania –RGC– d’acord amb l’article 24.3 de l’Estatut de Catalunya, que ga-
ranteixi que totes les persones que estan per sota de l’Índex de Renda de Suficiència 
de Catalunya –IRSC– tinguin dret a percebre-la, encara que treballin, amb l’objec-
tiu d’evitar la discriminació de les dones que treballen a mitja jornada i castigar als 
infants de famílies que malgrat treballen tenen ingressos inferiors a l’IRSC.

Palau del Parlament, 13 de març de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu GP CSP

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les seves 
actuacions a la província de Girona
302-00128/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 53777 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.03.2017

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Jean Castel Sucarrat, diputat del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern so-
bre les seves actuacions a la província de Girona (tram. 300-00139/11).

Moció
1. Aplicar a les comarques de Girona, tenint en compte la seva especificitat, les 

mesures contingudes en els punts següents de la moció sobre les actuacions del Go-
vern a la província de Lleida, en la versió que es va votar en el Ple del passat 9 de 
març: 

a) Punt 1: Avaluar el Pla de regadius vigent com a eina de planificació de totes 
les polítiques que afecten els regadius de Catalunya, i concretament els de Giro-
na, amb calendari d’inversions i definició d’actuacions prioritàries d’implantació de 
nous regadius i de modernització dels existents amb criteris d’eficàcia i eficiència 
en l’ús de l’aigua.

b) Punt 2: Impulsar el projecte Odisseu per millorar la qualitat de vida de la gent 
gran a les zones rurals que inclogui la promoció de serveis públics i assistencials al 
mateix temps que es frena l’èxode juvenil i la fuga de talents, mitjançant una oferta 
formativa completa i l’elaboració de plans d’ocupació tant per al primer sector, com 
en les noves tecnologies, energia verda, turisme sostenible i serveis a les persones.

c) Punt 3: Reconèixer l’esforç que fa el sector primari en la conservació dels re-
cursos naturals i en l’ocupació equilibrada del territori, activant polítiques de reva-
lorització i dignificació del món rural en tots els seus vessants, tant productius (com 
l’agricultura, la ramaderia o el bosc), com socials (com l’esport, el turisme o el medi 
ambient).

d) Punt 4: Establir mesures per a contribuir a garantir la justícia i l’equitat en el 
comerç i la distribució dels productes agraris i revertir la tendència descendent de 
la renda agrària.
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e) Punt 5: Incrementar pressupostàriament l’atenció al món rural: (a) Recuperar 
progressivament en els propers anys la proporció del pressupost general de la Ge-
neralitat que es destina a polítiques agràries del Departament d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca i Alimentació; (b) Impulsar totes les línies del Programa de Desenvo-
lupament Rural, com a eina fonamental per dinamitzar i diversificar l’economia del 
territori amb l’objectiu de mantenir-hi i fomentar-hi activitats, tot fixant-hi la gent 
i contribuint a l’equilibri territorial i social del país; i (c) Posar en valor, a més de 
les polítiques agràries, les inversions dirigides a millorar la qualitat de vida al món 
rural com les infraestructures viàries, el transport i els serveis educatius, sanitaris i 
socials, entre d’altres.

f) Punt 6: Fer una renovació d’aquells accessos i carreteres secundàries que se-
gons estudis previs tinguin mancances de manteniment o problemes de seguretat 
viària per a millorar la mobilitat i l’accessibilitat a les zones rurals i executar un pla 
de millora de camins rurals que tingui en compte els requeriments ambientals i les 
figures de conservació del territori.

g) Punt 7: Fomentar iniciatives per millorar l’accés de xarxes d’alta capacitat a 
les zones rurals com un mitjà estratègic per a fomentar el desenvolupament dels di-
ferents sectors locals.

h) Punt 9 bis: Impulsar l’aprofitament forestal i la indústria de la fusta, en el marc 
del Pla general de política forestal de Catalunya 2013-2022, i les diferents activitats 
econòmiques que se’n deriven per fer front a la manca de manteniment dels boscos i 
a les dificultats per a generar ocupació a les zones amb més massa forestal.

i) Punt 10: Augmentar l’oferta de places públiques de residències per a gent gran, 
persones amb dependència o discapacitat seguint la programació territorial de ser-
veis socials especialitzats 2015-2018.

j) Punt 11: Impulsar la construcció d’habitatges tutelats per a gent gran, depen-
dència o discapacitat, atenent la programació territorial de serveis socials especia-
litzats 2015-2018.

k) Punt 12: Oferir una alternativa digna a les persones que es troben en llista 
d’espera, donant compliment a la Moció 48/XI del Parlament de Catalunya, sobre 
mesures i polítiques respecte a la situació d’emergència social, que estableix que la 
situació de les llistes d’espera no pot comportar en cap cas la denegació de serveis 
als ciutadans sol·licitants.

l) Punt 13: Aplicar la programació territorial dels serveis socials especialit-
zats 2015-2018 per a continuar reduint els terminis d’espera per accedir als serveis 
d’atenció a la dependència. Aquest pla haurà de detectar les necessitats específiques 
del territori i programar territorialment els recursos d’atenció social especialitzada 
i domiciliària, determinant zones d’actuació preferent amb l’objectiu de millorar 
l’equilibri territorial en la distribució dels recursos.

m) Punt 14: Actualitzar i adaptar la Cartera de Serveis Socials establerta per la 
Llei 12/2007 de serveis socials a les noves realitats i necessitats socials de Girona.

n) Punt 15: Augmentar la dotació pressupostària per tal de cobrir la necessitat 
d’habitatge de les persones i famílies que no puguin fer front al pagament del llo-
guer o hipoteca, en coordinació amb els diferents nivells de l’administració pública 
a Catalunya per a prevenir i donar solució als desnonaments de l’habitatge habitual. 
I, per això, cal promoure i facilitar l’accés als procediments de segona oportunitat i 
la dació en pagament existents i alhora recolzar les iniciatives legislatives que pro-
curen la millora d’aquests últims i el règim sancionador a les entitats bancàries que 
han fet i fan males pràctiques i incompleixen el codi de bones pràctiques bancàries.

o) Punt 16: Aplicar la programació territorial de serveis socials especialitzats 
2015-2018 fent incidència en la promoció i inclusió de les persones amb discapacitat 
residents al món rural.

p) Punt 17: Garantir la dotació pressupostària per a combatre tots els aspectes 
relacionats amb la violència de gènere a tots els nivells institucionals, prioritzant les 
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polítiques de prevenció que cobreixi l’augment de places tant en centres d’acollida, 
com els necessaris per tal de realitzar una correcta atenció integral d’assistència sa-
nitària, terapèutica, psicològica i d’inserció sociolaboral.

q) Punt 18: Donar compliment a la Moció 17/XI d’ambulàncies, amb especial 
cura respecte dels punts que volen garantir una bona assistència enfront les emer-
gències mèdiques.

r) Punt 19: Donar compliment a la Moció 39/XI d’odontologia, garantint l’accés a 
l’atenció odontològica de la població pediàtrica, amb especial atenció per als menors 
en situacions socials i de salut complexes, garantint l’equitat territorial i la igualtat 
d’oportunitats.

s) Punt 20: Donar compliment a la Moció 71/XI, per reformar l’Atenció Primà-
ria, amb especial cura respecte dels punts que fan referència a la millora de la seva 
capacitat de resolució i de millora laboral.

t) Punt 24: Adaptar les agendes dels professionals perquè tinguin un nombre de 
visites adequat per poder garantir la qualitat assistencial.

u) Punt 25: Dotar de plans especials en els períodes gripals per a evitar que els 
pacients hagin de patir les llargues esperes, els col·lapses sanitaris habituals i la so-
brecàrrega laboral que ocasiona als treballadors.

v) Punt 26: Revisar els circuits d’accessibilitat no solament presencial, sinó tam-
bé els telefònics per tal que els usuaris puguin contactar amb el seu centre de forma 
efectiva.

w) Punt 27: Potenciar els programes d’atenció crònica dels pacients, i l’atenció 
domiciliària i la cura dels pacients assignats a les residències i centres amb pacients 
amb diversitat funcional.

x) Punt 28: Fer públic, en un document a presentar davant la Comissió de Salut 
del Parlament, el Pla detallat de les millores plantejades per a Girona, on s’inclogui 
un pla per als quiròfans, l’UCI, les plantes hospitalàries tancades i la reposició del 
material, entre d’altres. Al mateix document caldrà presentar els plans funcionals i 
de personal per als diferents serveis i els plans de futur plantejats per a ells.

y) Punt 30: Fer una declaració pública en què es reprovi qualsevol intent per a 
incentivar o fomentar les altes hospitalàries forçades.

z) Punt 31: Fer una declaració pública en què es reprovi qualsevol denegació de 
visita a l’atenció especialitzada demanada per un metge especialista en Medicina 
Familiar i Comunitària.

aa) Punt 34: Donar compliment als acords parlamentaris d’instal·lació de desfi-
bril·ladors a tots aquells llocs on hi hagi una gran afluència de gent, com per exemple 
pavellons esportius, auditoris i altres equipaments similars.

bb) Punt 35: Presentar un pla per a apropar els fàrmacs al territori, integrant me-
canismes per facilitar la dispensació de medicació hospitalària per a evitar desplaça-
ment dels familiars, i així mateix per a integrar les visites especialitzades juntament 
amb les proves per tal d’optimitzar els viatges de la gent que viu al territori.

cc) Punt 36: Reforçar l’atenció continuada dels centres sanitaris en què els pro-
fessionals han detectat que hi ha necessitats.

dd) Punt 37: Regular el desplaçament dels metges especialistes entre els hospi-
tals i els ambulatoris comarcals per a passar-hi consulta, tenint en compte la ne-
cessitat de disposar de vehicle i els aspectes de l’assegurança davant d’un potencial 
accident in itinere.

ee) Punt 38: Facilitar l’accés tant a proves diagnòstiques a l’Atenció Primària, 
com a la resta d’especialitats, per a augmentar-ne la resolució.

ff) Punt 39: Fer difusió i incentivar l’acció assistencial a les zones rurals per tal 
d’augmentar el nombre de professionals que vulguin treballar-hi.

gg) Punt 41: Donar compliment a la Resolució 193/XI en relació amb garantir les 
línies de P3, que són reconegudament insuficients a molts llocs de Girona.
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hh) Punt 42: Donar compliment a la Moció 56/XI sobre l’eliminació gradual dels 
barracons, i contemplar les reformes i millores de totes aquelles escoles i instituts 
que ho requereixen.

ii) Punt 43: Garantir les places que calen a les escoles bressol, així com les refor-
mes i ampliacions que calguin.

jj) Punt 45: Continuar amb les gestions amb l’Administració General de l’Estat 
per a donar compliment a donar compliment a la resolució 31/XI sobre el millora-
ment dels abonaments i els descomptes del servei ferroviari AVANT.

kk) Punt 55: Fomentar iniciatives per tal de millorar l’accés de xarxes d’alta 
capacitat a les comarques de Girona.

ll) Punt 56: Millorar la dotació de Mossos d’Esquadra amb la incorporació de les 
noves promocions previstes pressupostàriament.

mm) Punt 58: Ampliar plantilles d’altres treballadors com bombers i altres agents 
de seguretat i servei a la ciutadania amb la incorporació de les noves promocions 
previstes pressupostàriament.

nn) Punt 63: Fomentar iniciatives que permetin millorar les xarxes de comuni-
cacions ADSL, telefonia mòbil i xarxa RESCAT, així com la cobertura de TDT, als 
municipis de les zones de muntanya.

oo) Punt 64: Impulsar programes específics per a joves i dones per a assegurar la 
igualtat d’oportunitats, que són necessaris per al món rural.

pp) Punt 66: Donar compliment a la Resolució 382/XI sobre la simplificació 
administrativa i l’augment de les quanties de les indemnitzacions als ramaders de 
muntanya pels atacs de fauna salvatge.

qq) Punt 67: Donar compliment a les resolucions del Parlament sobre la coordi-
nació dels serveis d’emergència enfront de les riuades i catàstrofes naturals.

rr) Punt 69: Seguir treballant en l’impuls i millora de la gestió de les estacions 
d’esquí gestionades per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

ss) Punt 70: Proporcionar l’equipament adaptat a la peculiaritat i climatologia de 
les zones de muntanya per als Mossos d’Esquadra, bombers, sanitaris i altre perso-
nal de suport al ciutadà.

tt) Punt 74: Plantejar-se estratègies per als autònoms que permetin el relleu gene-
racional, i si s’escau, creant un programa d’ocupació específic en l’àmbit rural que 
permeti el relleu generacional per a aquells negocis associats a explotacions agràries 
que, estant en funcionament, vagin a tancar per jubilació del titular o propietari. El 
mateix estaria especialment adreçat a persones majors de 45 anys, la qual cosa su-
posaria avantatges bidireccionals.

uu) Punt 75: Fer efectiva la simplificació administrativa que recull la Llei 16/2015 
de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i 
dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, amb especial 
sensibilitat per a l’espai rural, on la manca de recursos fa més difícil la implantació 
d’una finestreta única.

vv) Punt 77: Explorar espais de col·laboració o convenis amb zones limítrofes de 
Girona en àmbits com l’enològic, el turisme o les iniciatives empresarials innovado-
res que en molts casos necessiten sinergies compartides, o recursos i infraestructu-
res que necessiten implementar o explotar conjuntament.

ww) Punt 78: Implementar programes específics de formació dual i contínua, 
procurant i tendint a la proximitat del centre de formació i els centres de producció, 
introduint facilitats en la mobilitat dels estudiants per a corregir la dispersió de nu-
clis de població existents.

xx) Punt 81: Explorar i potenciar les relacions transfrontereres amb els veïns de 
França, compartint serveis públics, infraestructures i projectes de promoció econò-
mica conjunta, en el marc de la nova Llei de Muntanya que està preparant el Govern.

yy) Punt 82: Elaborar un Pla específic de turisme actiu, emmarcat en el Pla estra-
tègic de turisme de Catalunya 2013-2016 i les Directrius nacionals de turisme 2020, 
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per a ajudar a la dinamització de les comarques interiors i de muntanya que contem-
pli les infraestructures, els productes, la promoció, la coordinació amb les empreses 
del sector i d’altres aspectes necessaris.

2. Aplicar a les comarques de Girona, tenint en compte la seva especificitat, les 
mesures contingudes en els punts següents de la moció sobre les actuacions del Go-
vern a la província de Lleida, en la versió que es va votar en el Ple del passat 9 de 
març: 

a. Punt 9: Incrementar el finançament de projectes de recerca que estiguin rela-
cionats amb el desenvolupament i la innovació en l’àmbit agrícola.

b. Punt 9 ter: Presentar, en els propers mesos, un pla de dinamització i promoció 
dels Parcs Naturals de Catalunya i un augment de la dotació econòmica per fer-hi 
front.

c. Punt 9 quater: Donar compliment a les diferents resolucions del Parlament i 
posar en marxa l’indicador de preus dels aliments a través de l’IDESCAT per tal de 
guanyar transparència en els preus dels productes alimentaris i, així, evitar les pràc-
tiques abusives que provoquen que els productors venguin per sota del preu de cost.

d. Punt 9 quinquies: Millorar la coordinació entre els agents implicats i el finan-
çament necessari per lluitar contra les plagues. Reforçar la recerca, a través de l’IR-
TA, per tal de cercar mètodes més efectius contra aquesta plaga.

e. Punt 22: Augmentar l’horari assistencial dels CUAP a 24 hores, incrementant 
la seva dotació de personal per tal de millorar la resposta a les urgències d’Atenció 
Primària.

f. Punt 23: Reforçar els Serveis d’Atenció Continuada de Girona amb més per-
sonal sanitari.

g. Punt 39 ter: Establir una línia d’ajuts a persones i famílies que s’han de despla-
çar més de 50 quilòmetres per rebre tractaments per patologies a hospitals allunyats 
del lloc de residència.

h. Punt 44: Recuperar, per al proper curs escolar, el menjador i el transport es-
colar gratuït per als nuclis agregats sense escola, en aquells casos en què els alum-
nes es vegin obligats a desplaçar-se una distància considerable, ja que això afecta 
directament a la continuïtat de moltes escoles rurals d’arreu del país per la pèrdua 
d’alumnes.

i. Punt 46: Incrementar i optimitzar les partides destinades al manteniment de 
les carreteres de la xarxa de carreteres de la Generalitat, que durant els últims anys 
s’han reduït perillosament i que dificulta el desenvolupament territorial.

j. Punt 47: Augmentar un 50% els recursos econòmics dels programes d’arran-
jament de camins municipals i de manteniment dels camins d’accés a les estacions 
de muntanya, els quals han minvat notablement els darrers anys i que han afectat 
greument a la mobilitat i dinamització de les zones més rurals.

k. Punt 48: Negociar amb el Govern d’Espanya per a establir parada d’alguns 
dels serveis Avant a l’estació del Prat de Llobregat de manera que pugui realitzar-se 
transbordament amb la nova L9 de metro que connecta amb l’aeroport del Prat. Així 
mateix, establir mitjançant el combinat de rodalies la gratuïtat de la L9 de metro des 
del Prat de Llobregat fins a l’aeroport per als viatgers procedents de les estacions de 
Lleida-Pirineus, camp de Tarragona i Girona.

l. Punt 71: Recuperar la imprescindible inversió en infraestructures a les comar-
ques pirinenques.

m. Punt 72 ter: Potenciar la marca turística «Pirineus», augmentant un 50% els 
recursos econòmics i millorant la col·laboració de les diferents institucions, com a 
veritable eina de promoció deis diferents productes i actius turístics del Pirineu.

n. Punt 72 quater: Comprometre’s amb una Administració de la Generalitat de 
Catalunya descentralitzada i propera als territoris més allunyats de les grans capi-
tals per a ser més eficaç i accessible, aturant la concentració i tancament actuals de 
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serveis públics de les comarques allunyades, ja que deteriora la cohesió territorial 
i les condicions de vida dels seus habitants. Així mateix, recuperar paulatinament 
aquests serveis desmantellats.

o. Punt 83: Elaborar una estratègia industrial pròpia i específica per impulsar 
l’ocupació a les zones més rurals i de muntanya, dintre de l’Estratègia de Política 
Industrial del Govern.

3. Millorar dotacions i desplegament de Mossos d’Esquadra en aquells munici-
pis de les comarques de Girona amb necessitats complementàries en períodes esta-
cionals.

4. Renovar les casernes dels bombers a les comarques de Girona. L’estat dels 
parcs és francament millorable, amb manca de recursos i envelliment de material 
de treball i seguretat.

5. Iniciar les obres del parc de bombers de Figueres.
6. Ampliar la integració tarifària del transport públic a totes les comarques de 

Girona, permetent l’ús combinat de tots el modes de transport (bus, tren...).
7. Potenciar nous destins i nous operadors per a l’aeroport de Girona.
8. Donar més dotació pressupostària a la C17 a la rodalia de Ripoll per millo-

rar-ne la seguretat i el control, evitar la congestió i reduir la sinistralitat.
9. Millorar els accessos i els enllaços amb França per a millorar-ne la intercon-

nexió i les sinèrgies.
10. Millorar l’accessibilitat a la província per donar-li més capacitat d’arribada i 

trencar l’estacionalitat que marca la Costa Brava i les zones de muntanya.
11. Donar compliment a la Moció 31/XI en relació amb l’Avant, els descomptes 

i la seva connexió amb el bitllet combinat de rodalies.
12. Establir, en un termini de tres mesos, un pla econòmic urgent per donar su-

port l’Ajuntament de Girona a arranjar el problema existent amb l’estructura de la 
plaça Catalunya de Girona.

13. Habilitar el Parc de la Devesa de Girona per a realitzar-hi activitat física amb 
seguretat.

14. Mantenir el diàleg i el consens amb els pescadors, a través de les confrari-
es i explotacions. Pactar que la durada de les vedes no sigui gravosa per als nostres 
professionals.

15. Donar suport a les explotacions afectades per la grip aviar, amb préstecs tous 
i gestió a finestreta única.

16. Fer una aposta decidida i ferma per la Universitat de Girona, i reflectir-ho als 
pressupostos, tot potenciant la seva diversitat de graus i trobant les fórmules neces-
sàries per a la seva viabilitat i expansió.

17. Realitzar i desenvolupar les accions necessàries perquè les comarques de Gi-
rona esdevinguin una Destinació de Turisme Esportiu (DTE).

18. Desenvolupar un estudi sobre l’ús finalista de la taxa turística destinada 
als municipis de les diferents marques turístiques de Girona i el seu impacte en el 
desenvolupament d’un model de turisme sostenible i orientat al desenvolupament de 
noves experiències.

19. Reordenar el número de marques turístiques de Girona, creant noves, amb 
l’objectiu de reflectir la seva diversitat i potencialitat turística.

20. Crear una taula de treball entre les diferents administracions per al desen-
volupament d’un pla de viabilitat per al Parc Tecnològic de Girona que ens permeti 
pagar el seu deute en més anys. Cal que la Generalitat s’impliqui en aquest proble-
ma, ja que el seu tancament suposaria la pèrdua de les iniciatives empresarials que 
s’hi ubiquen.

21. Presentar en un termini de tres mesos un informe sobre la previsió d’execució 
del perllongament de la C-32 que inclogui la definició de l’abast final de les obres, el 
pressupost, la planificació detallada d’execució i el detall del finançament.



BOPC 357
14 de març de 2017

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges 22

22. Donar compliment a la Resolució 306/XI del Parlament de Catalunya, sobre 
l’orientació política general del Govern, i en particular al punt sobre gratuïtat de les 
autopistes.

23. Elaborar i posar en marxa un pla específic de millora de l’hospital provincial 
de Girona, Hospital Dr. Josep Trueta. Aquest pla inclourà, entre d’altres, qüestions 
com la ubicació definitiva del nou hospital i la reforma del servei de pediatria.

24. Reobrir la Unitat de Salut Laboral del carrer Maluquer Salvador de Girona.

Palau del Parlament, 13 de març de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jean Castel Sucarrat, diputat,GP Cs 

3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges al Parlament corresponent al 2016
360-00020/11

DEBAT DE L’INFORME EN LA COMISSIÓ

La Comissió del Síndic de Greuges ha debatut l’Informe en la sessió 12, tinguda el 
13.03.2017, DSPC-C 350.
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

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

Sol·licitud de compareixença de Josep Lluís Trapero, comissari en 
cap dels Mossos d’Esquadra, davant la Comissió d’Interior perquè 
informi sobre les circumstàncies de la detenció i la posada en 
llibertat de la persona que presumptament va atropellar un mosso 
d’esquadra a Rubí el 15 de desembre de 2016
356-00532/11

SOL·LICITUD

Presentació: Jean Castel Sucarrat, del GP Cs (reg. 51348).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 10.03.2017.

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

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

Encàrrec del despatx del conseller de Cultura a la consellera 
d’Ensenyament
330-00050/11

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 53689 / Coneixement: 10.03.2017

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

novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos comp-
te que durant la absència del conseller de Cultura, del 10 a l’11 de març de 2017, 
ambdós inclosos, s’encarregarà del despatx del seu Departament la consellera d’En-
senyament.

Cordialment,

Barcelona, 9 de març de 2017
Carles Puigdemont i Casamajó, president de la Generalitat de Catalunya

N. de la r.: El Decret 15/2017, de 9 de març, d’encàrrec del despatx del conseller de 
Cultura a la consellera d’Ensenyament, del 10 a l’11 de març de 2017, ambdós inclo-
sos, és publicat al DOGC 7326, del 10 de març de 2017.
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