
TAUL A DE CONT INGUT

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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 542/XI del Parlament de Catalunya, sobre la defensa dels espais naturals 
lliures del Vallès i la incorporació de diversos sectors a l’espai d’interès natural de 
Gallecs
250-00792/11
Adopció 9

Resolució 543/XI del Parlament de Catalunya, sobre la urbanització del Bosc d’en 
Vilaró
250-00797/11
Adopció 11

Resolució 544/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’elaboració d’una auditoria i un 
pla de viabilitat de l’aeroport de Lleida-Alguaire
250-00798/11
Adopció 11

Resolució 545/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’aeroport de Lleida-Alguaire
250-00804/11
Adopció 12

Resolució 546/XI del Parlament de Catalunya, sobre el millorament de la carretera 
C-17
250-00806/11
Adopció 13

Resolució 547/XI del Parlament de Catalunya, sobre la racionalització dels horaris 
de la línia R3 de rodalia
250-00808/11
Adopció 13

Resolució 548/XI del Parlament de Catalunya, sobre les millores en la informació i 
l’accessibilitat de les estacions de la xarxa ferroviària de Catalunya
250-00811/11
Adopció 14

Resolució 549/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’assessorament als ajuntaments 
per al cobrament de l’impost sobre béns immobles corresponent a les autopistes 
de peatge
250-00827/11
Adopció 15

Resolució 550/XI del Parlament de Catalunya, sobre el model d’atenció a la salut 
de les persones transgènere
250-00691/11
Correcció d’errades de publicació (BOPC 381) 15

3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior
200-00015/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat 16
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Projecte de llei d’universalització de l’assistència sanitària
200-00018/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat 16

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme
202-00029/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat 16

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
Esmenes a l’articulat 16

3.01.05. Propostes de modificació del Reglament del Parlament

Proposta de reforma del Reglament del Parlament
211-00001/11
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat 57

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la presentació d’un projecte de llei de governs locals
250-00860/11
Esmenes presentades 57

Proposta de resolució sobre l’atenció educativa domiciliària
250-00867/11
Esmenes presentades 58

Proposta de resolució sobre la protecció integral del turó (Mustela putorius)
250-00870/11
Esmenes presentades 59

Proposta de resolució sobre les maniobres de l’exèrcit a Celrà
250-00872/11
Esmenes presentades 59

Proposta de resolució sobre la consolidació i el sosteniment de les llars d’infants 
municipals
250-00875/11
Esmenes presentades 60

Proposta de resolució sobre la transparència de la participació de Catalunya en 
l’Euroregió Pirineus Mediterrània
250-00877/11
Esmenes presentades 61

Proposta de resolució sobre la instal·lació de sistemes de videovigilància a les sales 
de ressenya i d’identificació de les comissaries dels Mossos d’Esquadra
250-00882/11
Esmenes presentades 62

Proposta de resolució sobre el masclisme en l’esport
250-00885/11
Esmenes presentades 62

Proposta de resolució sobre la realització d’una consulta sobre el futur de la pro-
ducció d’energia elèctrica a partir de centrals nuclears
250-00886/11
Esmenes presentades 63

Proposta de resolució sobre la transparència del comitè Interdepartamental de Se-
guiment i Coordinació dels Protocols sobre Abusos Sexuals a Menors o qualsevol 
altra Forma de Maltractament
250-00889/11
Esmenes presentades 63

Proposta de resolució sobre la transparència dels alts càrrecs de la Generalitat
250-00890/11
Esmenes presentades 64
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Proposta de resolució sobre la presidència del Centre de Normalització Lingüística 
de Lleida
250-00900/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 64

Proposta de resolució sobre el garantiment del respecte dels drets dels detinguts
250-00901/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 64

Proposta de resolució sobre les agressions al personal dels centres residencials 
d’acció educativa dependents de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Ado-
lescència i les condicions de treball d’aquests professionals
250-00902/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 65

Proposta de resolució sobre un servei de menjador sense gluten amb garanties de 
seguretat a les escoles
250-00903/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 65

Proposta de resolució sobre l’acolliment d’infants refugiats
250-00904/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 65

Proposta de resolució sobre el reforçament de les competències lingüístiques en 
llengua anglesa
250-00905/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 65

Proposta de resolució sobre la dotació d’agents dels Mossos d’Esquadra destinats 
a prevenir els maltractaments, els abusos i les agressions a menors
250-00906/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 66

Proposta de resolució sobre el foment de la matriculació de noies a la formació 
professional
250-00907/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 66

Proposta de resolució sobre la situació política i humanitària de la República De-
mocràtica del Congo
250-00908/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 66

Proposta de resolució sobre la concertació de places a la Residència Diocesana 
d’Ancians Sant Miquel Arcàngel, de Tortosa
250-00910/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 66

Proposta de resolució sobre el Corredor Mediterrani
250-00911/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 66

Proposta de resolució sobre la variant de Banyoles i el tram Serinyà-Besalú de la 
carretera C-66
250-00912/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 67

Proposta de resolució sobre la reforma del Parc de Bombers de la Seu d’Urgell
250-00913/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 67

Proposta de resolució sobre l’Escola Ítaca, de Barcelona
250-00914/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 67

Proposta de resolució sobre la represa i la finalització de les obres de connexió de 
l’autovia A-2 i de l’autopista AP-7
250-00915/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 67

Proposta de resolució sobre la promoció del turisme familiar
250-00916/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 67
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Proposta de resolució sobre el garantiment dels drets de les dones i les nenes víc-
times del tràfic d’éssers humans
250-00917/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 68

Proposta de resolució sobre la defensa dels consumidors davant els incompliments 
del servei de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i de Transports Metropoli-
tans de Barcelona
250-00918/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 68

Proposta de resolució sobre el foment de la matriculació de noies en diversos itine-
raris de la formació professional
250-00919/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 68

Proposta de resolució sobre la regulació del procés d’admissió dels alumnes en els 
centres educatius
250-00920/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 68

Proposta de resolució sobre el Pla director urbanístic Gran Via - Llobregat, de l’Hos-
pitalet de Llobregat
250-00921/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 68

Proposta de resolució sobre l’adjudicació del servei de transport sanitari a l’Hos-
pitalet de Llobregat
250-00922/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 69

Proposta de resolució sobre la supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
250-00923/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 69

Proposta de resolució sobre l’elaboració de la Proposició de llei de la gent gran a 
Catalunya
250-00924/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 69

Proposta de resolució sobre la violència i la vulneració de drets en l’àmbit universitari
250-00925/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 69

Proposta de resolució sobre l’accés a la universitat dels estudiants que pertanyen 
a col·lectius amb risc d’exclusió social
250-00926/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 69

Proposta de resolució de condemna dels assassinats de trenta-set nenes de l’Hogar 
Seguro Virgen de la Asunción, de Guatemala
250-00927/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 70

Proposta de resolució de suport al Pacte per la dependència
250-00928/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 70

Proposta de resolució sobre la prevenció de la violència de gènere entre menors 
d’edat
250-00929/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 70

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la pobresa femenina
302-00136/11
Presentació: GP Cs 70

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la gestió dels residus
302-00137/11
Presentació: GP CSP 72
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la lluita contra l’atur i la pre-
carietat laboral
302-00138/11
Presentació: GP SOC 73

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les seves actuacions a la pro-
víncia de Tarragona
302-00139/11
Presentació: GP Cs 74

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre llengua i poder
302-00140/11
Presentació: GP CUP-CC 79

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les inversions en infraestructures
302-00141/11
Presentació: GP PPC 81

4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Delegació de funcions de la presidenta del Parlament
246-00007/11
Resolució 82

Informe de la Comissió d’Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per a 
la Regeneració Democràtica
260-00002/11
Correcció d’errades de publicació (BOPC 374) 82

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

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

Proposta d’audiència en comissió d’Óscar Sánchez Muñoz, catedràtic de dret cons-
titucional de la Universitat de Valladolid, amb relació a la Proposta per a presentar 
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
8/2007, del 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics, i de la Llei orgànica 
10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal
352-01331/11
Sol·licitud 82

Proposta d’audiència en comissió de Joaquín Tornos Mas, catedràtic de la Universi-
tat de Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 8/2007, del 4 de juliol, 
sobre finançament dels partits polítics, i de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de no-
vembre, del Codi penal
352-01332/11
Sol·licitud 83

Proposta d’audiència en comissió de Jesús María Barrientos Pacho, president del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, amb relació a la Proposta per a presentar 
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
8/2007, del 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics, i de la Llei orgànica 
10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal
352-01333/11
Sol·licitud 83

Proposta d’audiència en comissió de Gabriel Colomé, professor titular de ciència 
política de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 8/2007, del 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics, i de la Llei 
orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal
352-01340/11
Sol·licitud 83

Proposta d’audiència en comissió de José Ramón Montero Gibert, catedràtic de 
ciència política de la Universitat Autònoma de Madrid, amb relació a la Proposta per 
a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 8/2007, del 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics, i de la Llei 
orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal
352-01341/11
Sol·licitud 83
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Proposta d’audiència en comissió d’Ignacio Lago Peñas, professor titular de ciència 
política de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposta per a presentar 
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
8/2007, del 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics, i de la Llei orgànica 
10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal
352-01342/11
Sol·licitud 84

Proposta d’audiència en comissió de Mariano Torcal, professor de ciència política 
de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 8/2007, del 
4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics, i de la Llei orgànica 10/1995, del 
23 de novembre, del Codi penal
352-01343/11
Sol·licitud 84

Proposta d’audiència en comissió de Josep Maria Colomer, professor i expert en 
ciència política, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 8/2007, del 4 de juliol, 
sobre finançament dels partits polítics, i de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de no-
vembre, del Codi penal
352-01344/11
Sol·licitud 84

Proposta d’audiència en comissió de Ferran Martínez i Coma, professor i expert en 
ciència política, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 8/2007, del 4 de juliol, 
sobre finançament dels partits polítics, i de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de no-
vembre, del Codi penal
352-01345/11
Sol·licitud 84

Proposta d’audiència en comissió de Víctor Lapuente, professor i expert en cièn-
cia política, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 8/2007, del 4 de juliol, sobre 
finançament dels partits polítics, i de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, 
del Codi penal
352-01346/11
Sol·licitud 85

Proposta d’audiència en comissió de Gabriel Colomé, professor i expert en ciència 
política de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 8/2007, del 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics, i de la Llei 
orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal
352-01347/11
Sol·licitud 85

Proposta d’audiència en comissió de Clara Riba, professora i experta en ciència 
política de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposta per a presentar 
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
8/2007, del 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics, i de la Llei orgànica 
10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal
352-01348/11
Sol·licitud 85

Proposta d’audiència en comissió de Joan Font Fàbregas, professor i expert en 
ciència política, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 8/2007, del 4 de juliol, 
sobre finançament dels partits polítics, i de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de no-
vembre, del Codi penal
352-01349/11
Sol·licitud 85

Proposta d’audiència en comissió de Sebastià Llorach Camprubí, representant d’Es-
cons en Blanc, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 8/2007, del 4 de juliol, 
sobre finançament dels partits polítics, i de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de no-
vembre, del Codi penal
352-01350/11
Sol·licitud 86
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Proposta d’audiència en comissió de Núria Chinchilla, representant de l’associació 
Acció per la Democràcia, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 8/2007, del 4 
de juliol, sobre finançament dels partits polítics, i de la Llei orgànica 10/1995, del 
23 de novembre, del Codi penal
352-01351/11
Sol·licitud 86

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la plataforma No al Dofinari de 
l’Aquopolis davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre 
els espectacles amb mamífers marins
356-00596/11
Retirada de la sol·licitud 86

Sol·licitud de compareixença de Frederic Adan i Domènech, director del Centre 
d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya, davant la Comissió d’In-
terior perquè informi sobre la situació del personal laboral d’aquest servei
356-00600/11
Sol·licitud 86

Sol·licitud de compareixença de Joan Sala Sanjaume, gerent del Sistema d’Emer-
gències Mèdiques, davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre la situació la-
boral dels treballadors del servei d’atenció a les urgències i emergències extrahos-
pitalàries 061
356-00601/11
Sol·licitud 87

Sol·licitud de compareixença d’Oriol Rusca, degà del Col·legi d’Advocats de Barcelo-
na, davant la Comissió d’Interior perquè exposi la visió del Col·legi sobre l’aplicació 
efectiva de les directives europees amb relació al dret de defensa dels detinguts
356-00611/11
Sol·licitud 87

Sol·licitud de compareixença de Pedro Arrojo, doctor en física de la Universitat de 
Saragossa i expert en economia de l’aigua, davant la Comissió de Medi Ambient 
i Sostenibilitat perquè informi sobre el segrest dels sediments i les mesures per a 
restablir l’equilibri natural del delta de l’Ebre
356-00612/11
Sol·licitud 87

Sol·licitud de compareixença de Raimundo Lafuente Dios, president de la Confe-
deració Hidrogràfica de l’Ebre, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat 
perquè informi sobre la immobilització dels sediments i les mesures per a restablir 
l’equilibri natural del delta de l’Ebre
356-00613/11
Sol·licitud 87

Sol·licitud de compareixença de Josep Bertomeu, representant de la plataforma 
Campanya pels Sediments, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat 
perquè informi sobre la immobilització dels sediments i les mesures per a restablir 
l’equilibri natural del delta de l’Ebre
356-00614/11
Sol·licitud 88

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Agència Catalana de l’Aigua 
davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre la immobilit-
zació dels sediments i les mesures per a restablir l’equilibri natural del delta de l’Ebre
356-00615/11
Sol·licitud 88

Sol·licitud de compareixença de Manolo Tomás, representant de la Plataforma en 
Defensa de l’Ebre, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè in-
formi sobre la immobilització dels sediments i les mesures per a restablir l’equilibri 
natural del delta de l’Ebre
356-00616/11
Sol·licitud 88

Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant la Comissió 
d’Interior perquè informi sobre els canvis en el marc de les relacions laborals dels 
mossos d’esquadra que ha introduït la Llei 5/2017, de mesures fiscals, administra-
tives, financeres i del sector públic
356-00618/11
Sol·licitud 89
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Sol·licitud de compareixença de Miguel Ángel Gimeno Jubero, director de l’Oficina 
Antifrau de Catalunya, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè presenti la 
Memòria de l’Oficina Antifrau de Catalunya corresponent al 2016
356-00619/11
Sol·licitud 89

Sol·licitud de compareixença de Raül Viladrich, president de la Federació d’Autoes-
coles de Catalunya, davant la Comissió de Seguretat Viària perquè informi sobre les 
condicions d’accés a l’examen pràctic de conduir
356-00620/11
Sol·licitud 89

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institu-
cionals i Transparència amb el conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i 
Transparència sobre el Pla anual de cooperació al desenvolupament 2017
355-00065/11
Sol·licitud i tramesa a la Comissió 89

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

Sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institu-
cionals i Transparència amb el president de l’Institut Català Internacional per la Pau 
per a presentar l’informe de les activitats del 2016
359-00013/11
Sol·licitud i tramesa a la Comissió 90

Sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la directora de l’Autoritat 
Catalana de Protecció de Dades per a presentar la memòria corresponent al 2016
359-00015/11
Sol·licitud i tramesa a la Comissió 90
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1.10. Acords i resolucions

Resolució 542/XI del Parlament de Catalunya, sobre la defensa dels 
espais naturals lliures del Vallès i la incorporació de diversos sectors 
a l’espai d’interès natural de Gallecs
250-00792/11

ADOPCIÓ

Comissió de Territori, sessió 18, 29.03.2017, DSPC-C 368

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 29 de març de 2017, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre la defensa dels espais naturals lliures 
del Vallès i la incorporació de diversos sectors a l’espai d’interès natural de Gallecs 
(tram. 250-00792/11), presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, 
i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popu-
lar - Crida Constituent (reg. 51845 i 51953) i pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí 
(reg. 52179).

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

Resolució
1. El Parlament de Catalunya, amb relació al terme municipal de Santa Perpètua 

de Mogoda, insta el Govern a: 
a) Incorporar el sector de Can Banús II, àmbit I, sector Castell de Mogoda, el 

nucli històric de Mogoda i la Plana del Molí de Santa Perpètua a l’espai d’interès 
natural (EIN) de Gallecs.

b) Promoure, conjuntament amb l’Administració local, la millora dels polígons ja 
existents a l’eix de la riera de Caldes, per tal de garantir la plena ocupació, l’impuls 
de l’activitat productiva i la creació de llocs de treball.

2. El Parlament de Catalunya, amb relació al terme municipal de Mollet del Va-
llès, insta el Govern a: 

a) Incorporar a l’EIN de Gallecs el parc dels Pinetons com a zona de preparc, i 
també tots els terrenys situats a l’oest de la ronda dels Pinetons amb límit en l’actual 
EIN, tal com ha aprovat el Ple municipal.

b) Treballar, conjuntament amb l’Ajuntament, per a incorporar també com a zona 
de preparc la parcel·la situada en la confluència del parc dels Pinetons i el barri de 
Can Borrell, actualment destinada a habitatges de protecció oficial i equipaments, 
incorporació que ha d’estar condicionada per la classificació urbanística de la parce-
l·la –que haurà de revisar l’Ajuntament properament en la redacció del nou pla d’or-
denació urbanística municipal (POUM)– i pel trasllat a altres espais del municipi de 
l’habitatge de protecció oficial i dels equipaments que s’hi havien previst.

c) Estudiar la finalització de l’activitat de tir al plat, quan s’acabi el termini de la 
concessió actual, la incorporació de l’espai que ocupa a l’EIN de Gallecs i la recon-
versió d’aquest espai a activitats sostenibles i respectuoses amb l’entorn, mantenint 
l’herbassar més important de l’espai.

d) Estudiar, conjuntament amb el titular de la infraestructura, el trasllat de l’ac-
tivitat del centre emissor situat a la carena dels Bandolers, afavorir la restauració 
biològica de la zona i, alhora, mantenir-hi les tanques i l’herbassar.

3. El Parlament de Catalunya, amb relació al terme municipal de Parets del Va-
llès, insta el Govern a: 

a) Iniciar les actuacions pertinents amb l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i el 
Consorci per a la Defensa del Besòs per a restaurar biològicament el tram canalitzat 
de la riera Seca a l’EIN de Gallecs.
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b) Incorporar a l’EIN de Gallecs els terrenys situats a la banda est de la riera 
Seca, fins al límit amb l’Eixample, i també l’enclavament de Can Vila-Rosal, quan 
ho aprovi el Ple municipal, amb els tràmits i els processos participatius correspo-
nents, i quan l’ens gestor estigui en disposició d’assumir-ne la gestió.

4. El Parlament de Catalunya, amb relació al terme municipal de Montcada i 
Reixac, insta el Govern a estudiar conjuntament amb l’Ajuntament la finalització 
dels processos urbanitzadors en curs i la paralització de qualsevol nova construcció 
fora del sòl urbà de l’Estany de Gallecs i la inclusió de tot l’àmbit de Gallecs del 
municipi a l’EIN de Gallecs.

5. El Parlament de Catalunya, amb relació al conjunt de l’espai d’interès natural 
de Gallecs, insta el Govern a: 

a) Promoure, per mitjà del Consorci de l’EIN de Gallecs, la revisió i l’actualit-
zació de les llicències agràries i residencials per a garantir una correcta gestió de 
l’interès públic i posar fi a situacions irregulars.

b) Aprovar immediatament el Pla especial de l’EIN de Gallecs.
c) Promoure i participar activament, amb els departaments competents per raó 

de la matèria, en el marc de la planificació dels espais protegits de Catalunya en els 
corresponents processos participatius i d’informació als beneficiaris, propietaris i 
veïns afectats per la possible ampliació de l’EIN de Gallecs.

d) Declarar tot l’actual EIN de Gallecs refugi de fauna.
e) Iniciar els tràmits legals necessaris per a la incorporació de l’EIN de Gallecs 

a la Xarxa Natura 2000, en el marc de la planificació dels espais protegits de Ca-
talunya.

f) Millorar el funcionament de la tramitació d’estudis i dictàmens per part de les 
entitats del sector públic adscrites al Departament de Territori i Sostenibilitat (Ins-
trucció 3/2011) segons la qual la Generalitat ha d’atorgar al Consorci i a la resta d’ens 
els permisos per a dur a terme estudis externs per a evitar que es dilatin en el temps i 
arribin quan ja no es poden portar a terme per raons biològiques o d’altre tipus.

g) Identificar els espais agroforestals de la plana del Vallès que requereixen més 
protecció per tal d’ampliar progressivament els espais protegits, vitals per a la salut 
dels milers de persones que viuen i treballen al territori i necessaris per a garantir la 
qualitat de la resta d’espais protegits propers de les serralades.

6. El Parlament de Catalunya, amb relació a les serralades Litoral i Prelitoral, 
insta el Govern a: 

a) Promoure en el marc del Pla director de mobilitat de la Regió Metropolitana 
de Barcelona, i amb la participació i la implicació dels agents socials afectats, la 
millora sostenible dels polígons ja existents en l’entorn de l’EIN de Gallecs, per tal 
d’impulsar-hi l’activitat productiva i la creació de llocs de treball potenciant la mo-
bilitat mitjançant sistemes de transport públic sostenible.

b) Establir, al més aviat possible, els acords necessaris entre l’Institut Català del 
Sòl, l’Agència Catalana de l’Aigua i els ajuntaments afectats per a resoldre els pro-
blemes d’abastament d’aigua potable de les cases que estan dins l’espai de Gallecs; 
possibilitar que els ajuntaments afectats concorrin a la convocatòria de subvencions 
de l’ACA, i desenvolupar les mesures per a afavorir la recuperació dels aqüífers dins 
el Pla de conques internes de Catalunya.

7. El Parlament de Catalunya, amb relació a les infraestructures, insta el Govern a: 
a) Planificar i dur a terme el desdoblament de la carretera C-59 corresponent a la 

variant de Palau-solità i Plegamans tenint en compte les característiques que reflec-
teix l’estudi informatiu aprovat definitivament, i també les característiques de la va-
riant construïda. En tot cas, s’han d’adoptar les mesures pertinents per a corregir-ne 
l’impacte visual i sonor sobre l’espai protegit de Gallecs i permetre la continuïtat de 
la biodiversitat de la zona.
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b) Establir que l’eventual condicionament de la carretera C-155 s’adapti a la fun-
cionalitat resultant de l’estudi del Pla específic de mobilitat del Vallès, actualment 
en procés redacció, i a les característiques que se’n derivin. En tot cas, qualsevol 
intervenció ha de rebaixar l’impacte visual i sonor actual sobre l’espai protegit de 
Gallecs i ha de permetre la continuïtat de la connectivitat biològica i de la biodiver-
sitat de la zona.

c) Estudiar i analitzar, en el marc del Pla específic de mobilitat del Vallès, la via-
bilitat i el traçat més avantatjós, tant en termes ecològics com econòmics i amb més 
retorns socials de la inversió en la nova línia del tren tramvia entre Sabadell i Gra-
nollers, el traçat del qual preveu que passi per l’espai natural, per tal que esdevingui 
una alternativa ecològica i socialment sostenible.

d) Trametre aquesta resolució a les parts interessades i informar-les sobre el pro-
cés de l’EIN de Gallecs.

Palau del Parlament, 29 de març de 2017
El secretari de la Comissió, Javier Rivas Escamilla; la presidenta de la Comis-

sió, Meritxell Roigé i Pedrola

Resolució 543/XI del Parlament de Catalunya, sobre la urbanització 
del Bosc d’en Vilaró
250-00797/11

ADOPCIÓ

Comissió de Territori, sessió 18, 29.03.2017, DSPC-C 368

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 29 de març de 2017, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre la urbanització del Bosc d’en Vilaró 
(tram. 250-00797/11), presentada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya.

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

Resolució
El Parlament de Catalunya, amb relació a la problemàtica de la urbanització del 

Bosc d’en Vilaró, insta el Govern a establir els mecanismes de col·laboració i inter-
mediació necessaris per tal d’arribar a una solució satisfactòria per a totes les parts.

Palau del Parlament, 29 de març de 2017
El secretari de la Comissió, Javier Rivas Escamilla; la presidenta de la Comis-

sió, Meritxell Roigé i Pedrola

Resolució 544/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’elaboració 
d’una auditoria i un pla de viabilitat de l’aeroport de Lleida-Alguaire
250-00798/11

ADOPCIÓ

Comissió de Territori, sessió 18, 29.03.2017, DSPC-C 368

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 29 de març de 2017, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre l’elaboració d’una auditoria i un pla 
de viabilitat de l’aeroport de Lleida-Alguaire (tram. 250-00798/11), presentada pel 
Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, i les es-
menes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 52185).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
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Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Elaborar en el termini de sis mesos una auditoria pública de l’aeroport de Llei-

da-Alguaire 
b) Incloure en el Pla d’aeroports 2017-2030, en procés de redacció, un apartat es-

pecífic sobre la viabilitat futura de l’aeroport de Lleida-Alguaire i presentar el Pla 
abans de sis mesos a la Comissió de Territori d’aquest Parlament.

Palau del Parlament, 29 de març de 2017
El secretari de la Comissió, Javier Rivas Escamilla; la presidenta de la Comis-

sió, Meritxell Roigé i Pedrola

Resolució 545/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’aeroport de 
Lleida-Alguaire
250-00804/11

ADOPCIÓ

Comissió de Territori, sessió 18, 29.03.2017, DSPC-C 368

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 29 de març de 2017, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre l’aeroport de Lleida-Alguaire (tram. 
250-00804/11), presentada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i 
les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 53649).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Estudiar i avaluar els costos d’un sistema avançat d’aterratge instrumental 

(ILS de nivell II/III) a l’aeroport de Lleida-Alguaire, tenint en compte l’operativitat 
real i el cost econòmic, amb l’objectiu de garantir la seguretat en l’aterratge en con-
dicions de visibilitat escassa.

b) Impulsar de manera decidida, juntament amb la Taula Estratègica de l’Aero-
port de Lleida-Alguaire, un nou pla de negoci que fixi definitivament l’estratègia que 
ha de seguir la infraestructura, per a garantir-ne la viabilitat i l’ampliació a noves 
oportunitats de negoci.

c) Continuar duent a terme, en l’àmbit de les seves competències, els treballs ne-
cessaris per a incrementar el nombre de companyies aèries que operen a l’aeroport 
de Lleida-Alguaire amb l’objectiu d’augmentar-hi el nombre de connexions.

d) Incorporar, juntament amb el Govern de l’Estat, al Pla europeu d’infraestruc-
tures per a la implantació del Corredor Mediterrani, les connexions de l’aeroport de 
Lleida-Alguaire a la xarxa ferroviària de passatgers i mercaderies per a millorar-ne 
la competitivitat com a infraestructura pública.

Palau del Parlament, 29 de març de 2017
El secretari de la Comissió, Javier Rivas Escamilla; la presidenta de la Comis-

sió, Meritxell Roigé i Pedrola
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Resolució 546/XI del Parlament de Catalunya, sobre el millorament 
de la carretera C-17
250-00806/11

ADOPCIÓ

Comissió de Territori, sessió 18, 29.03.2017, DSPC-C 368

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 29 de març de 2017, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre el millorament de la carretera C-17 
(tram. 250-00806/11), presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot.

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les actuacions següents, per mit-

jà de Departament de Territori i Sostenibilitat, relatives al millorament de la carre-
tera C-17: 

a) Programar com a obra prioritària, dins la planificació del manteniment de car-
reteres, les mesures de protecció i seguretat davant els despreniments en els trams 
més perillosos, adequant el paviment, revisant i col·locant la senyalització viària 
necessària.

b) Fer la reforma integral de la via, a mitjà termini, de manera que se n’eliminin 
els elements més perillosos i s’hi augmentin les mesures de seguretat, especialment 
en els trams on hi ha més col·lapses.

Palau del Parlament, 29 de març de 2017
El secretari de la Comissió, Javier Rivas Escamilla; la presidenta de la Comis-

sió, Meritxell Roigé i Pedrola

Resolució 547/XI del Parlament de Catalunya, sobre la racionalització 
dels horaris de la línia R3 de rodalia
250-00808/11

ADOPCIÓ

Comissió de Territori, sessió 18, 29.03.2017, DSPC-C 368

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 29 de març de 2017, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre la racionalització dels horaris de la 
línia R3 de rodalia (tram. 250-00808/11), presentada pel Grup Parlamentari de Ca-
talunya Sí que es Pot, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel 
Sí (reg. 53650).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Manifestar el compromís del Departament de Territori i Sostenibilitat de con-

tinuar treballant per a aconseguir millores per a la línia R3 de rodalia i fer el segui-
ment de les actuacions que s’ha compromès a dur a terme.

b) Presentar-li abans d’acabar l’any una proposta de racionalització dels ser-
veis de Rodalies de Catalunya, per tal que sigui consensuada amb els municipis i 
els agents socials afectats, que inclogui nous horaris de la línia amb els objectius 
d’aconseguir la conciliació amb els moviments naturals de la població, augmentar la 
rapidesa i racionalitzar la freqüència dels trajectes, i treballar per a millorar la coor-
dinació amb altres sistemes de transport urbà i interurbà a fi de crear una vertadera 
xarxa de transport públic.
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c) Reclamar a Adif que dugui a terme urgentment les obres d’infraestructures 
necessàries per a millorar la circulació de trens a la línia R3, especialment les que 
permetin que hi hagi més llocs on els trens es puguin creuar, amb la finalitat de po-
der oferir millors serveis als ciutadans.

d) Reclamar a Renfe una gestió adequada del material mòbil que permeti ajustar 
la quantitat de vehicles o vagons de cada tren en funció del nombre d’usuaris i que 
es tingui en compte la comoditat dels passatgers a l’hora d’assignar combois per als 
trajectes de més llarg recorregut.

Palau del Parlament, 29 de març de 2017
El secretari de la Comissió, Javier Rivas Escamilla; la presidenta de la Comis-

sió, Meritxell Roigé i Pedrola

Resolució 548/XI del Parlament de Catalunya, sobre les millores en la 
informació i l’accessibilitat de les estacions de la xarxa ferroviària de 
Catalunya
250-00811/11

ADOPCIÓ

Comissió de Territori, sessió 18, 29.03.2017, DSPC-C 368

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 29 de març de 2017, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre les millores en la informació i l’acces-
sibilitat de les estacions de la xarxa ferroviària de Catalunya (tram. 250-00811/11), 
presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 53554).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Determinar per reglament la manera com les empreses ferroviàries han d’aten-

dre les necessitats de les persones que, per motius d’edat o de salut o per limitacions 
de mobilitat, entre altres, requereixen una atenció especial, i també el personal que 
han de destinar-hi per a facilitar l’accés als serveis ferroviaris als usuaris, d’acord 
amb el que estableix l’article 49 de la Llei 4/2006, del 31 de marc, ferroviària.

b) Promoure la instal·lació i l’adaptació de màquines automàtiques accessibles 
per a persones amb discapacitat visual, especialment en les estacions sense personal 
i de dimensions més reduïdes.

c) Establir horaris fixos per als trens adaptats i informar amb claredat sobre el 
pas d’aquests trens per les estacions accessibles, per a facilitar la planificació dels 
viatges de les persones amb mobilitat reduïda i incrementar els desplaçaments au-
tònoms.

d) Garantir, amb relació a la compra de nous trens a què fa referència l’apartat 
3.b de la Moció 67/XI, que tot el material mòbil nou sigui plenament accessible, i 
tenir en compte criteris de millorament de l’accessibilitat de les línies a l’hora de 
planificar la substitució dels trens.

e) Donar compliment a la Moció 28/XI, sobre polítiques socials, amb la presen-
tació del reglament de desplegament de la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessi-
bilitat, abans del 31 de gener d’aquest any, atès l’incompliment del termini de pre-
sentació que estableix la dita llei.

f) Presentar-li en el termini de sis mesos un informe relatiu a les actuacions ne-
cessàries per a fer accessibles totes les estacions en què té competència la Genera-
litat de Catalunya.
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g) Fer les gestions pertinents davant el Ministeri de Foment, Adif i Renfe perquè 
estableixin el calendari de les previsions d’execució de les obres de millorament de 
l’accessibilitat de les estacions de la xarxa ferroviària de Catalunya.

Palau del Parlament, 29 de març de 2017
El secretari de la Comissió, Javier Rivas Escamilla; la presidenta de la Comis-

sió, Meritxell Roigé i Pedrola

Resolució 549/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’assessorament 
als ajuntaments per al cobrament de l’impost sobre béns immobles 
corresponent a les autopistes de peatge
250-00827/11

ADOPCIÓ

Comissió de Territori, sessió 18, 29.03.2017, DSPC-C 368

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 29 de març de 2017, ha deba-
tut el text de la Proposta de resolució sobre el cobrament de l’impost de béns immo-
bles a les societats concessionàries de les autopistes de peatge (tram. 250-00827/11), 
presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 53555).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a assessorar jurídicament i tècnica-

ment els ajuntaments dels municipis pels termes municipals dels quals discorre el 
traçat de les autopistes AP-2, AP-7, C-32 i C-33 que demanin assessorament sobre 
els tràmits necessaris per al cobrament de l’impost sobre béns immobles (IBI).

Palau del Parlament, 29 de març de 2017
El secretari de la Comissió, Javier Rivas Escamilla; la presidenta de la Comis-

sió, Meritxell Roigé i Pedrola

Resolució 550/XI del Parlament de Catalunya, sobre el model 
d’atenció a la salut de les persones transgènere
250-00691/11

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 381)

Al BOPC 381, a la pàgina 7
On hi diu:
«La secretària de la Comissió en funcions de president, Montserrat Vilella Cua-

drada; el vicepresident de la Comissió, Martín E. Barra López»

Hi ha de dir:
«La secretària de la Comissió, Montserrat Vilella Cuadrada; el vicepresident de 

la Comissió en funcions de president, Martín E. Barra López»
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior
200-00015/11

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

Sol·licitud: GP Cs; GP JS; GP PPC (reg. 56393; 56398; 56452).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 12.04.2017; 12:00 h.

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

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

Sol·licitud: GP Cs; GP JS; GP PPC (reg. 56394; 56399; 56453).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 12.04.2017; 12:00 h.

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme
202-00029/11

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

Sol·licitud: GP JS; GP Cs; GP PPC (reg. 55954; 56111; 56450).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 2 dies hàbils (de 
l’11.04.2017 al 12.04.2017).
Finiment del termini: 13.04.2017; 12:00 h.

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

ESMENES A L’ARTICULAT

Reg. 56218; 56229; 56323; 56324 / Admissió a tràmit: Mesa de la comissió 

d’Economia i Hisenda, 07.04.2017

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 56218)

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 116 
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a l’articulat de la Pro-
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posició 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. 202-00039/11).

Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió i addició al paràgraf setè de l’apartat I de l’exposició de motius

El principal repte dels sistemes fiscals dels països avançats és assolir l’eficièn-
cia en la recaptació impositiva i, en aquest sentit, les experiències dels països del 
nostre entorn mostren que, a banda de les mesures que es puguin implementar per 
identificar els comportaments insolidaris i, en el seu cas, sancionar a aquells que 
incompleixin el seu deure de contribuir, el rendiment d’un sistema fiscal només 
pot excel·lir per mitjà d’incentivar el compliment voluntari. amb el convenciment 
dels contribuents de què els impostos estan ben utilitzats. És a dir, que no hi ha 
corrupció, que no hi ha captació de rendes il·lícita, que no hi ha malbaratament 
de recursos, que hi ha equitat horitzontal i vertical en el seu disseny ja d’entra-
da, que no hi ha un alt frau fiscal ni tolerància de l’administració cap al mateix i 
transparència en gestió i pagament, i que hi ha un retorn adequat a la ciutadania 
en termes de serveis i prestacions socials.

Esmena 2
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició al paràgraf tercer de l’apartat IV de l’exposició de motius

La seva configuració obeeix a la necessitat d’atribuir a un òrgan especialitzat el 
coneixement i la resolució de les reclamacions i els recursos que s’interposin en re-
lació amb l’aplicació dels tributs, la imposició de sancions tributàries i la recaptació 
d’altres ingressos de dret públic de la Generalitat de Catalunya i de les entitats de 
dret públic vinculades a aquesta o que en depenguin, com a instrument per facilitar 
la defensa dels drets de la ciutadania de Catalunya, mitjançant un procediment gra-
tuït, accessible i àgil, que permeti revisar la legalitat dels actes en aquesta matèria, 
sense necessitat d’acudir directament a la via judicial, més lenta i costosa. Essent 
preferible la incorporació de mecanismes de mediació i arbitratge previs a la via 
econòmica administrativa i a la via contenciosa.

Esmena 3
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació del paràgraf segon de l’apartat V de l’exposició de motius que 
queda redactat de la manera següent

Aquest ens ha de desenvolupar un paper d’interlocució entre els organismes i en-
titats públiques que integren el sector públic de la fiscalitat i les entitats i col·lectius 
que, amb els seus serveis, funció i informes, ajuden als contribuents a comprendre 
la funció social de la fiscalitat i a complir les normes en les que es regula el deure 
de contribuir.

Esmena 4
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació del paràgraf quart de l’apartat V de l’exposició de motius que 
queda redactat de la manera següent

Per això, els col·legis professionals, associacions i altres col·lectius com la Pla-
taforma per una Fiscalitat Justa, Intermón-Oxfam o la Taula del Tercer Sector, jun-
tament amb els professionals de l’Agència Tributària, han de constituir un Consell 
Fiscal que en cap moment pugui interpretar-se com un instrument dels lobbies pri-
vats de l’assessorament fiscal privat i si estigui format, en canvi, pels interlocutors 
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més adients per trobar l’equilibri necessari entre la defensa de l’interès general i el 
respecte als interessos particulars, i el compliment de l’equitat fiscal.

Esmena 5
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició a la lletra d de l’article 1-14

d) Aconseguir que la contribució del conjunt dels subjectes tributaris de la comu-
nitat es correspongui amb la proposta de contribució que estableix la política fiscal 
referendada a través del procés democràtic de decisió política, establint un Pla con-
tra el frau i els nínxols de l’economia submergida i lluitant, en conseqüència, contra 
l’evasió i l’elusió fiscal i aconseguint que allò que s’ha definit en la política tributària 
i s’ha establert a través dels criteris d’atribució d’obligacions fiscals sigui, efectiva-
ment, el que finalment es compleix per part dels subjectes tributaris.

Esmena 6
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió i addició a l’apartat 2 de l’article 1-16

2) La facilitació i foment del compliment voluntari de les obligacions tributàries 
per part dels contribuents, disposant a aquest efecte d’uns serveis d’informació i as-
sistència als ciutadans adequats de la funció social de la fiscalitat per a fer possible 
la igualtat d’oportunitats, corregir les desigualtats en la distribució de la renda, i 
d’una normativa fiscal clara i el més simple possible.

Esmena 7
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió i addició a l’apartat 3 de l’article 1-16

3) L’esforç permanent per assolir el compliment general de l’ordenament tributari 
i, per tant, la lluita contra el frau i l’evasió fiscal, fent ús d’un sistema d’inspecció i 
control just i eficient i d’un sistema sancionador que desincentivi els comportaments 
fraudulents i, evasius i elusius.

Esmena 8
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició a la lletra b de l’apartat 1 de l’article 2-2

b) Facilitar el compliment voluntari de les obligacions tributàries, l’exercici dels 
drets tributaris de la ciutadania i prestar els serveis d’atenció i informació al contri-
buent de manera que tota persona física o jurídica pugui liquidar amb tranquil·litat, 
amb temps i amb facilitat, les seves obligacions tributàries, sense veure’s obligat a 
passar, per la intermediació dels assessors fiscals privats.

Esmena 9
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un nou apartat 9 a la Disposició addicional tercera del llibre segon

9. Qualsevol transferència d’informació, producte d’aquesta llei o d’altres dispo-
sicions normatives o convenis col·laboració, hauran d’esser realitzats amb respecte 
de la llei de protecció de dades i hauran de ser notificats degudament als contri-
buents directament afectats.

Esmena 10
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió de l’apartat 2 de l’article 3-2

2. El Consell Fiscal de Catalunya és també l’òrgan de participació dels profes-
sionals de l’assessorament fiscal en la definició i el desplegament de les bases del 
sistema fiscal de Catalunya.
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Esmena 11
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació de l’article 3-4, que queda redactat de la manera següent

Article 3-4. Composició
El Consell Fiscal de Catalunya està integrat: 
a) Pels organismes i entitats públiques que integren l’Administració tributària de 

la Generalitat de Catalunya en la forma prevista a l’article 3-8. 2.
b) Per una representació de les organitzacions sindicals i empresarials més re-

presentatives de Catalunya, en funció de llur representativitat.
c) Per una representació de les organitzacions professionals representatives dels 

Inspectors d’Hisenda i dels Tècnics Tributaris.
d) Per una representació dels col·legis professionals, entitats, organismes o asso-

ciacions 
e) Per una representació d’experts de reconegut prestigi acadèmic i professional, 

designats en la forma prevista a l’article 3-8.2.
f) Per una representació d’entitats socials de reconeguda trajectòria en l’àmbit de 

la conscienciació social sobre la funció de la política Tributària.

Esmena 12
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió i addició a la lletra a de l’apartat 1 de l’article 3-5

a) Proposar estratègies d’actuació a mig i llarg termini per millorar l’eficiència 
del sistema fiscal de Catalunya, promoure el compliment voluntari de les obligaci-
ons tributàries i evitar el frau fiscal la consciència fiscal, el compliment responsa-
ble i voluntari de les obligacions tributàries i evitar l’elusió, l’evasió i el frau fiscal.

Esmena 13
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’una nova lletra p a l’apartat 1 de l’article 3-5

p) Valorar i advertir al Parlament i a l’Administració de l’impacte del sistema fis-
cal en l’equitat, l’increment de les desigualtats entre decils de renda i entre territoris, 
així com el seu biaix de gènere.

Esmena 14
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació de l’apartat 2 de l’article 3-8, que queda redactat de la manera 
següent

2. Integren el Ple del Consell Fiscal de Catalunya: 
a) El president o presidenta del Consell.
b) Quatre vocals, designats pel Govern, en representació dels organismes i enti-

tats públiques que integren l’administració tributària de la Generalitat de Catalu-
nya que, d’acord amb el que s’estableixi reglamentàriament, tinguin la condició de 
membres del Consell.

c) Quatre vocals, en representació de les administracions tributàries locals de 
Catalunya, que seran designats d’acord amb el que s’estableixi reglamentàriament.

d) Quatre vocals en representació de les organitzacions sindicals i empresarials 
més representatives de Catalunya.

e) Dos vocals en representació de les Organitzacions professionals que agrupen 
als Inspectors d’Hisenda i els Tècnics Tributaris

f) Dos vocals en representació dels Col·legis Professionals, entitats, associacions 
o col·lectius, designats per aquells que, d’acord amb el que s’estableixi reglamen-
tàriament, siguin més representatives dels assessors fiscals que exerceixen les seves 
funcions a Catalunya.
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g) Quatre Vocals amb dedicació exclusiva a l’àmbit acadèmic, que són designats 
pel Parlament de Catalunya per majoria de tres cinquenes parts.

h) Dos vocals en representació d’entitats de naturalesa social, de reconeguda tra-
jectòria, designats pel Parlament de Catalunya per majoria de tres cinquenes parts.

Esmena 15
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició a l’apartat 1 de l’article 3-36

1. Depenent del Consell Fiscal de Catalunya, al que organitzativament queda 
adscrit, es crea l’Institut de recerca fiscal i estudis tributaris de Catalunya, com a 
organisme autònom administratiu amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat 
d’actuar per al compliment de les seves funcions.

Esmena 16
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició a l’apartat 2 de l’article 3-36

2. L’institut de recerca fiscal i estudis tributaris de Catalunya s’adscriu política-
ment al departament del govern de la Generalitat de Catalunya competent en matè-
ria d’hisenda i, en l’exercici de llurs funcions, disposa d’autonomia funcional, finan-
cera i de gestió.

Esmena 17
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició a la lletra b de l’article 3-37

b) Impulsar la reflexió, el debat social i la divulgació científica en l’àmbit de la 
fiscalitat. En especial en els principis d’equitat fiscal horitzontal i vertical, el seu 
impacte de gènere, l’evolució dels principals índex de desigualtat i el foment de la 
igualtat d’oportunitats.

Esmena 18
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió de la lletra n de l’apartat 1 de l’article 3-38

n) Donar suport en matèria de fiscalitat internacional a l’atracció d’inversions i 
instal·lació d’empreses estrangeres a Catalunya.

Esmena 19
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació de l’apartat 2 l’article 3-40, que queda redactat de la manera 
següent

2. Integren el Consell Rector, les persones següents: 
a) La persona titular de la Presidència del Consell Fiscal de Catalunya, que os-

tentarà la Presidència del Consell.
b) La persona titular de l’Agència Tributària.
c) La persona titular de la Junta de Tributs.
d) Quatre persones, designades per tres cinquenes parts pel Ple del Consell Fis-

cal de Catalunya, de entre els seus membres, que no ho siguin en representació de 
les administracions públiques.

e) Quatre persones de reconegut prestigi, experts en matèria tributaria i amb de-
dicació exclusiva en l’àmbit acadèmic, elegides per tres cinquenes parts pel Ple del 
Consell Fiscal de Catalunya.
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Esmena 20
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació al títol i al cos de la llei 

Substituir a tot el contingut de la Proposició de llei «Codi tributari de Catalunya» 
per «Llei tributària de Catalunya».

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Àngels Martínez Castells, diputada, GP CSP 

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 56229)

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Eulàlia Reguant i Cura, portaveu adjunta del 

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord 
amb el que estableix l’article 116 del Reglament del Parlament, presenten les se-
güents esmenes a l’articulat de 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. 202-00039/11).

Sobre el llibre primer

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

Article 1-1 bis. Principis generals del sistema tributari català
El sistema tributari català es basa en els principis de: Justícia, Igualtat, Progres-

sivitat, No confiscatorietat, Solidaritat i Estabilitat.

Esmena 2
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou punt 2 bis a l’article 1-17

Article 1-17
2 bis. Garantir a totes les persones contribuents l’assessorament i liquidació dels 

tributs a través dels propis mecanismes.

Esmena 3
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació del punt 2 de l’article 1-25

Article 1-25
2. Es regula per llei la intermediació tributària. Aquesta regulació ha d’inclou-

re el procés de registre oficial dels intermediaris tributaris i de publicació d’aquest 
registre, i la creació del codi de conducta i de bones pràctiques dels intermediaris, 
basat en el principi de la responsabilitat social i de coresponsabilitat en el compli-
ment de les obligacions fiscals. La intermediació tributària no va en detriment del 
correcte funcionament, dotació i desplegament de l’Agència Tributària de Catalu-
nya per tal de facilitar als contribuents la comprensió, la gestió i la liquidació de les 
seves obligacions fiscals.

Esmena 4
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació del punt 4 de l’article 1-25

Article 1-25
4. L’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya ha de promoure 

sistemes de col·laboració amb les entitats públiques a fi de maximitzar l’eficàcia i 
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l’eficiència en la gestió recaptatòria i de facilitar als ciutadans la satisfacció dels 
seus deutes tributaris. En els casos on la gestió de l’administració tributària no sigui 
suficient per l’abast necessari o el desplegament territorial, es podran promoure sis-
tema de col·laboració amb les entitats privades, previ acord de la Junta de Govern 
de l’Agència Tributària de Catalunya.

Esmena 5
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació del punt 5 de l’article 1-25

Article 1-25
5. L’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya pot arribar a una 

entesa amb els contribuents que permeti determinar drets i obligacions tributàries 
que es desprenen de l’activitat exercida o d’un determinat tipus de transaccions o 
d’operacions el règim fiscal de les quals susciti controvèrsies doctrinals. El contri-
buent ha de complir les seves obligacions fiscals en consonància amb el que s’hagi 
estipulat en l’entesa.

Sobre el llibre segon

Esmena 6
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació del punt 2 lletra c de l’article 2-3

Article 2-3. Principis generals d’actuació
2.c. Lluita contra les diferents formes de frau i elusió fiscal.

Esmena 7
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’una nova lletra m del punt 2 de l’article 2-7

Article 2-7. La Junta de Govern
2.m. Avaluar els resultats obtinguts del Pla de Control de l’Agència Tributària 

de Catalunya.

Sobre el llibre tercer

Esmena 8
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació del punt 2 de l’article 3-2

Article 3-2 
2. El Consell Fiscal de Catalunya és també l’òrgan de participació dels profes-

sionals de l’assessorament fiscal i dels contribuents en el desplegament de les bases 
del sistema fiscal de Catalunya.

Esmena 9
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’una nova lletra d de l’article 3-4

Article 3-4
d) Per una representació d’organitzacions o institucions defensores dels contri-

buents.

Esmena 10
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació de la lletra c del punt 1 de l’article 3-5

Article 3-5
1.c. Gestionar el Registre d’assessors fiscals de Catalunya per tal de garantir el 

compliment del codi de conducta.
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Esmena 11
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació de la lletra f del punt 1 de l’article 3-5

Article 3-5
1.f. Assessorar i formular recomanacions per millorar les bones pràctiques de les 

administracions tributàries de Catalunya, i promoure la transparència en l’exercici 
de les competències tributàries.

Esmena 12
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió de la lletra g del punt 1 de l’article 3-5

Article 3-5
1.g. Avaluar els resultats obtinguts del Pla de Control de l’Agència Tributària de 

Catalunya.

Esmena 13
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació de la lletra b del punt 2 de l’article 3-8

Article 3-8
2.b. Vuit vocals, designats pel Govern, en representació dels organismes i enti-

tats públiques que integren l’administració tributària de la Generalitat de Catalu-
nya que, d’acord amb el que s’estableixi reglamentàriament, tinguin la condició de 
membres del Consell.

Esmena 14
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’una nova lletra f del punt 2 de l’article 3-8

Article 3-8
2.f. Un vocal en representació del Síndic de Greuges.

Esmena 15
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’una nova lletra g del punt 2 de l’article 3-8

Article 3-8
2.g. Un vocal en representació d’organitzacions ciutadanes que serà designat 

d’acord amb el que s’estableixi reglamentàriament.

Esmena 16
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació del punt 4 de l’article 3-33

Article 3-33
4. Tots els organismes i institucions públiques dependents de la Generalitat de 

Catalunya que, directa o indirectament, gestionin, liquidin o recaptin ingressos de 
caràcter tributari col·laboraran amb el Consell Fiscal i li facilitaran qualsevol dada 
o documentació que sigui necessària per al desenvolupament de les seves funcions, 
sens prejudici del compliment de la normativa de protecció de dades.

Esmena 17
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió de les lletres m i n del punt 1 de l’article 3-38

Article 3-38
m. Donar suport en matèria de fiscalitat internacional a la internacionalització de 

l’economia catalana i de les seves empreses i operadors econòmics.
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n. Donar suport en matèria de fiscalitat internacional a l’atracció d’inversions i 
instal·lació d’empreses estrangeres a Catalunya.

Esmena 18
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nova lletra q del punt 1 de l’article 3-38

Article 3-38
q. Realitzar estudis i informes per tal d’aprofundir en les possibilitats i limita-

cions que en matèria fiscal existeixen en un món global, analitzant experiències en 
altres països per tal de millorar en l’eficiència de la redistribució.

Esmena 19
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nova lletra r del punt 1 de l’article 3-38

Article 3-38
r. Elaborar estudis sobre els efectes de la definició del marc normatiu en matèria 

fiscal i de l’abús que se’n fa en l’encaix i relació amb la resta de legislacions tribu-
tàries de les zones veïnes.

Esmena 20
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nova lletra s del punt 1 de l’article 3-38

Article 3-38
s. Calcular, anualment, la bretxa fiscal a Catalunya.

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Eulàlia Reguant i Cura, portaveu adjunta, 

GP CUP-CC 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 56323)

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

amb el que estableix l’article 116 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a l’articulat de 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 Ge-
neralitat de Catalunya (tram. 202-00039/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
De modificació del paràgraf onzè de l’apartat IV del preàmbul

No podem oblidar que amb la nova regulació d’aquest òrgan es pretén poten-
ciar la via economicoadministrativa que, al cap i a la fi, afavoreix fonamentalment 
a la ciutadania econòmicament més desfavorida, ja que els costos que comporta el 
recurs contenciós administratiu, en molts casos, els dissuadeix d’accedir a aquesta 
via. Per altra banda, ha de permetre reduir la conflictivitat en via contenciosa ad-
ministrativa, amb el conseqüent alleujament de la carrega del treball a la que estan 
sotmesos els òrgans d’aquesta jurisdicció.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí
De modificació del paràgraf vint-i-unè de l’apartat IV del preàmbul

Amb aquesta regulació, en definitiva, es pretén reforçar la via economicoadmi-
nistrativa com a procediment de revisió de la legalitat dels actes de l’administració 



BOPC 383
11 d’abril de 2017

3.01.02. Proposicions de llei 25 

tributària quan aquesta és posada en dubte per la ciutadania de Catalunya en fase 
prèvia a la via jurisdiccional, agilitzar la tramitació dels recursos i reclamacions, 
reduir la litigiositat tributària i afavorir el compliment voluntari de les obligacions 
fiscals.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí
De modificació de l’article 1-1 del Codi

Article 1-1. Objecte i àmbit d’aplicació del codi
El Codi tributari de Catalunya estableix els principis generals del sistema tri-

bu-tari de Catalunya i regula: 
a) els organismes i ens que conformen l’Administració tributària de la Genera-

litat de Catalunya
b) les relacions jurídiques entre l’Administració tributària de la Generalitat de 

Catalunya i els subjectes titulars de drets i obligacions que emanen d’aquest Codi.
c) El règim jurídic dels tributs de la Generalitat de Catalunya.
Queden fora de l’objecte d’aquest codi els tributs locals i les administracions en-

carregades d’aplicar-los, sense perjudici de la col·laboració de les administracions 
locals amb l’Administració tributària de la Generalitat.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí
D’addició a l’article 1-2 del Codi

Article 1-2. Àmbit subjectiu
El Codi Tributari de Catalunya és aplicable a les persones físiques i jurídiques 

i a les entitats sense personalitat jurídica a les quals la normativa tributària aprova-
da pel Parlament de Catalunya i desplegada pel govern de la Generalitat exigeix el 
compliment d’obligacions tributàries o reconeix l’exercici de drets en l’àmbit tribu-
tari, així com a aquelles a les quals l’Administració tributària de la Generalitat de 
Catalunya dirigeix el procediment de recaptació en període executiu regulat per la 
normativa tributària amb la finalitat de fer efectiu el pagament de qualsevol recurs 
de dret públic.

Esmena 5
GP de Junts pel Sí
De supressió a l’article 1-3 del Codi

Article 1-3. Fonts de l’ordenament tributari
Són fonts del dret tributari el bloc de constitucionalitat, els tractats i convenis in-

ternacionals que continguin clàusules de naturalesa tributària, les normes que dicti 
la Unió Europea i altres organismes internacionals o supranacionals als quals s’atri-
bueixi l’exercici de competències en matèria tributària, el Codi Tributari, les lleis 
que continguin disposicions en matèria tributària, els reglaments dictats en desple-
gament de les normes anteriors i les ordenances fiscals corresponents a l’àmbit tri-
butari local.

Esmena 6
GP de Junts pel Sí
De modificació a l’apartat 1 de l’article 1-4 del Codi

Article 1-4. Reserva de llei
1. Els tributs de la Generalitat de Catalunya es creen per llei.
2. S’han de predeterminar o delimitar per llei els elements essencials dels tributs, 

entesos com els elements que els identifiquen i els relatius a la seva quantificació.
3. La llei estableix l’obligació tributària i en fixa el seu contingut, que ha d’ajus-

tar-se als principis materials de justícia tributària.
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4. Es regulen per llei els procediments tributaris, el procediment sancionador tri-
butari i els procediments de revisió administrativa d’actes tributaris, sense perjudici 
del seu desenvolupament per via reglamentària. També es regulen per llei els proce-
diments per prevenir o resoldre els conflictes o controvèrsies tributàries sorgits en el 
desenvolupament d’un procediment d’aplicació dels tributs o sancionador i abans de 
la finalització d’aquests, en el marc del respecte al principi de no disponibilitat del 
crèdit tributari i a la resta de principis del Dret tributari.

5. S’estableixen per llei les decisions sobre el repartiment de la càrrega tributària.
6. El contribuent ha de poder conèixer amb suficient precisió, a través de la llei, 

l’abast de les seves obligacions fiscals.
7. S’estableix per llei la creació dels ens amb personalitat jurídica pròpia que 

conformin l’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya.

Esmena 7
GP de Junts pel Sí
D’addició a l’article 1-5 del Codi

Article 1-5. Capacitat per exigir els tributs
La Generalitat de Catalunya pot exigir els seus tributs d’acord amb allò previst 

constitucionalment i legalment.

Esmena 8
GP de Junts pel Sí
De modificació i supressió de l’article 1-13 del Codi

1-13. Exercici de les competències tributàries i de les actuacions de recaptació 
de recursos de dret públic

1. La Generalitat de Catalunya exerceix les competències en matèria tributària i 
les funcions de recaptació de recursos de dret públic amb l’abast i en els termes que 
prevegi la normativa que resulti aplicable segons el seu sistema de fonts.

Mitjançant disposició de caràcter general s’ha de regular quin és l’òrgan de la 
respectiva administració tributària de la Generalitat que exerceix la competència 
territorial en cada cas.

2. La Hisenda de la Generalitat de Catalunya disposa, per al cobrament dels tri-
buts i dels recursos de dret públic, d’un sistema propi de recaptació en el qual par-
ticipen les entitats de crèdit i les de provisió de serveis de pagament que han estat 
reconegudes com a col·laboradores en la recaptació. Els òrgans competents de la 
Generalitat han d’autoritzar l’obertura de comptes restringits a nom del Tresor en 
aquestes entitats.

3. Els organismes de la Generalitat amb competències en matèria tributària po-
den subscriure acords i establir fórmules de col·laboració amb altres Administra-
cions públiques amb la finalitat de millorar el servei públic i el compliment de les 
seves respectives funcions tributàries.

Esmena 9
GP de Junts pel Sí
De modificació i addició a l’article 1-18 del Codi

Article 1-18. Potestats
1. L’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya, en l’àmbit dels tri-

buts que gestiona i dels recursos de dret públic que recapta, d’acord amb la norma-
tiva aplicable i amb subjecció als procediments tributaris establerts, pot dur a terme 
les actuacions següents: 

a. Comprovar i investigar tots els elements o circumstàncies determinants de 
l’obligació tributària per garantir el correcte compliment de les normes que li són 
aplicables.
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b. Realitzar la gestió recaptatòria en període executiu dels recursos de dret pú-
blic de titularitat de la Generalitat de Catalunya i, si li ha estat atribuïda aquesta 
funció, dels de titularitat d’altres Administracions públiques catalanes.

c. Realitzar les actuacions de col·laboració en virtut de les normes sobre assistèn-
cia mútua que siguin d’aplicació.

d. Exercir la potestat sancionadora en matèria tributària.
e. Efectuar la revisió en via administrativa, mitjançant els procediments previs-

tos legalment, dels actes i actuacions d’aplicació dels tributs, de recaptació d’ingres-
sos de dret públic i d’imposició de sancions tributàries.

2. L’Administració tributària de la Generalitat pot fer ús de totes les facultats 
i prerrogatives per al cobrament dels tributs qui li atorga la normativa tributària 
quan realitza, a l’empara de la corresponent habilitació legal o en virtut de delega-
ció de competències o sol·licitud de col·laboració, les actuacions del procediment de 
recaptació dirigides al cobrament dels ingressos de dret públic no tributaris.

Als efectes de l’abast de la col·laboració d’altres administracions amb l’admi-
nistració tributària de la Generalitat de Catalunya tendent a la satisfacció dels re-
cursos de dret públic, el compliment de les obligacions derivades de l’exacció dels 
recursos de dret públic no tributaris s’equipara al compliment de les obligacions 
tributàries.

Esmena 10
GP de Junts pel Sí
D’addició a l’apartat 1 de l’article 1-20 del Codi

Article 1-20. Facultats per interpretar
1. En l’àmbit de les competències de la Generalitat, la persona titular del de-

partament competent en matèria d’hisenda pública, la Direcció General de Tributs 
i el Consell Fiscal de Catalunya estan facultats, en els termes que estableix aquest 
Codi respecte de cadascun d’aquests òrgans, per dictar disposicions interpretatives, 
clarificadores i explicatives de les normes en matèria tributària i emetre dictàmens.

2. Les disposicions interpretatives i explicatives i els dictàmens es publiquen al 
diari oficial de la Generalitat.

3. Les disposicions interpretatives tenen els efectes previstos a l’article 1-8 d’aquest 
Codi.

Esmena 11
GP de Junts pel Sí
De modificació i de supressió de l’article 1-21 del Codi

Article 1-21. Obtenció i comunicació de dades amb transcendència tributària
1. L’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya pot obtenir de ter-

cers dades amb transcendència tributària per procediments de captació d’informa-
ció de caràcter general o periòdic, o de caràcter individual, d’acord amb el que esta-
bleixi aquest Codi, amb la finalitat d’utilitzar-les en l’exercici de les seves funcions 
d’aplicació dels tributs o de recaptació en període executiu que té atribuïdes per llei.

Esmena 12
GP de Junts pel Sí
De modificació de l’apartat 2 de l’article 1-24 del Codi

Article 1.24. Col·laboració interadministrativa
1. Les relacions dels ens i organismes de l’Administració tributària de la Gene-

ralitat amb altres administracions públiques es regeixen pel que disposa aquesta llei 
i la legislació sobre règim jurídic i procediment de les administracions públiques de 
Catalunya.

2. Els ens i organismes de l’Administració tributària de la Generalitat de Cata-
lunya poden, per mitjà d’acords, convenis, fórmules de col·laboració o qualsevol 
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instrument jurídic o organitzatiu admès per l’ordenament que es consideri adequat, 
establir relacions amb altres administracions públiques amb la finalitat de millorar 
el servei públic i d’acomplir els objectius d’interès comú i les seves respectives fun-
cions tributàries.

3. Els ens i organismes de l’Administració tributària de la Generalitat de Catalu-
nya poden constituir consorcis, o bé adherir-se a d’altres ja existents, amb altres ad-
ministracions, organismes o entitats públiques, o amb entitats privades sense ànim 
de lucre, que tinguin finalitats d’interès públic concurrents.

4. Els ens i organismes de l’Administració tributària de la Generalitat de Cata-
lunya poden delegar les competències de llur titularitat a altres administracions o 
entitats en els termes que estableixin les lleis.

5. Els ens i organismes de l’Administració tributària de la Generalitat de Cata-
lunya poden encarregar la realització d’activitats de caràcter material, tècnic o de 
serveis a altres administracions, organismes i entitats públiques o privades.

6. Els ens i organismes de l’Administració tributària de la Generalitat de Catalu-
nya col·laboren, mitjançant els acords corresponents, i a través de les fórmules pre-
vistes per la normativa, en la gestió, inspecció i recaptació dels tributs locals i en la 
recaptació dels ingressos de dret públic de les entitats locals.

Així mateix, els ens i organismes de l’Administració tributària de la Generalitat 
de Catalunya i les entitats locals es presten recíprocament l’assistència necessària 
per a una major eficiència en el compliment de les seves respectives comeses, i po-
den realitzar plans d’inspecció conjunts.

7. Els òrgans de la Generalitat competents poden realitzar, amb la sol·licitud prè-
via del president de la corporació local, les actuacions pròpies dels procediments 
d’inspecció i recaptació executiva fora del territori de la respectiva entitat local en 
relació amb els ingressos del dret públic propis d’aquesta.

Esmena 13
GP de Junts pel Sí
D’addició d’una lletra d bis a l’article 2-2

Article 2-2. Funcions
1. Corresponen a l’Agència Tributària de Catalunya les funcions següents: 
a) Gestionar, liquidar, inspeccionar i recaptar els tributs, quan la seva aplicació 

correspongui a la Generalitat de Catalunya.
b) Facilitar el compliment voluntari de les obligacions tributàries, l’exercici dels 

drets tributaris de la ciutadania i prestar els serveis d’atenció i informació al con-
tribuent.

c) Gestionar la recaptació en període executiu dels ingressos de dret públic no 
tributaris de l’Administració de la Generalitat i dels ens que conformen el sector pú-
blic de la Generalitat.

d) Elaborar estudis en els àmbits d’actuació de l’Agència i, en concret, respecte a 
les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs.

d) bis Actuar davant l’administració tributària competent en representació dels 
departaments, ens i entitats que conformen el sector públic de la Generalitat quan 
tinguin la condició d’obligats tributaris respecte dels tributs gestionats per aquella, 
en els termes acordats en conveni o l’instrument jurídic que correspongui.

e) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per llei, delegació de competències, 
en-càrrec de gestió, conveni de col·laboració o per qualsevol altre instrument jurídic 
legalment establert.

2. L’Agència Tributària de Catalunya pot realitzar funcions d’aplicació dels tri-
buts locals i gestionar la recaptació en període executiu dels ingressos de dret públic 
de les administracions locals de Catalunya, quan aquestes funcions li siguin assig-
nades mitjançant delegació, encàrrec de gestió, conveni de col·laboració o altres fór-
mules de col·laboració previstes a l’ordenament.
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3. L’Agència Tributària de Catalunya pot relacionar-se amb d’altres administra-
cions públiques tributàries, integrar-se en consorcis i signar acords i convenis de 
col·laboració en matèria tributària.

4. Per a l’exercici de les seves funcions, l’Agència Tributària de Catalunya pot ob-
tenir informació amb transcendència tributària en els termes establerts a article 1-21 
del Codi Tributari de Catalunya i la disposició addicional tercera d’aquest Llibre.

Esmena 14
GP de Junts pel Sí
De modificació de l’apartat g de l’article 2-3

Article 2-3. Principis generals d’actuació
1. L’Agència Tributària de Catalunya actua amb autonomia de gestió, basada en 

una política adequada de recursos humans, en l’àmbit economicofinancer.
2. En el marc dels principis generals aplicables a l’Administració tributària de la 

Generalitat de Catalunya establerts en aquest Codi, l’activitat de l’Agència Tributà-
ria de Catalunya es regeix pels principis i regles següents: 

a) Legalitat, objectivitat, eficàcia i generalitat en l’aplicació dels tributs, amb ple 
respecte als drets i les garanties dels ciutadans.

b) Desconcentració d’actuacions.
c) Lluita contra les diferents formes de frau fiscal.
d) Eficiència i responsabilitat en la gestió de la informació, per a la qual cosa ha 

de comptar amb el suport de la infraestructura tecnològica que garanteixi sempre la 
seguretat i la confidencialitat de les dades.

e) Servei als ciutadans, amb una atenció especial a les tasques d’assistència als 
contribuents, per a reduir al mínim els costos de tramitació i per a facilitar el com-
pliment voluntari de les obligacions tributàries.

f) Coordinació i cooperació amb la resta d’administracions tributàries.
g) Col·laboració social i institucional amb els col·legis professionals, altres cor-

poracions de dret públic, cambres de comerç, associacions professionals de l’àmbit 
tributari, institucions o organitzacions representatives de sectors socials, laborals, 
empresarials o professionals i entitats privades a fi de detectar el frau fiscal, millorar 
l’aplicació dels tributs i facilitar al màxim als contribuents el compliment de llurs 
obligacions i deures tributaris.

h) Adaptació de manera continuada als canvis de l’entorn econòmic i social i 
atenció a les noves necessitats dels ciutadans.

i) Transparència pel que fa a la fixació de criteris i objectius en els seus àmbits 
d’activitat, en particular en matèria de lluita contra el frau.

Esmena 15
GP de Junts pel Sí
D’addició a l’aparat d l’article 2-6 del Codi i una nova lletra g

Article 2-6. El president o presidenta
1. La presidència de l’Agència Tributària de Catalunya correspon a la persona ti-

tular de l’òrgan mitjançant el qual l’Agència s’adscriu al departament competent en 
matèria d’hisenda.

2. Correspon al president o presidenta: 
a) Exercir la representació institucional.
b) Aprovar la relació de llocs de treball.
c) Aprovar la proposta d’oferta pública d’ocupació.
d) Aprovar el programa d’actuació i el programa de control tributari de l’Agència.
e) Nomenar i fer cessar el personal directiu.
f) Exercir el comandament superior del personal, sens perjudici de les funcions 

que corresponen al director o directora.
g) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per llei o per reglament
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3. El president o presidenta pot delegar en el director o directora la funció esta-
blerta per l’apartat 2.a.

Esmena 16
GP de Junts pel Sí
D’addició d’una nova lletra m a l’article 2-8 del Codi

Article 2-8. El director o directora
1. El càrrec de director o directora de l’Agència Tributària de Catalunya és as-

similat al rang orgànic de secretari o secretària general i és nomenat i separat lliu-
rement pel Govern, a proposta de la persona titular del Departament competent en 
matèria d’Hisenda.

2. Correspon al director o directora: 
a) Exercir la direcció ordinària de l’Agència, que inclou donar les instruccions 

sobre tots els temes relacionats amb els serveis i funcions de l’Agència i dictar les 
instruccions de caràcter tributari dins les seves competències.

b) Exercir la representació ordinària en l’ordre judicial i en l’extrajudicial.
c) Dirigir i coordinar l’actuació del Comitè Executiu.
d) Elaborar l’avantprojecte de pressupost i sotmetre’l a la Junta de Govern.
e) Executar el programa d’actuació de l’Agència.
f) Exercir el comandament del personal, i específicament exercir la potestat dis-

ciplinària i nomenar i fer cessar el personal que no tingui la consideració de perso-
nal directiu.

g) Contractar personal laboral.
h) Signar convenis amb altres entitats públiques o privades, sens perjudici que el 

president o presidenta avoqui la competència.
i) Actuar com a òrgan de contractació de l’Agència.
j) Autoritzar despeses amb càrrec a crèdits pressupostaris.
k) Complir les funcions que li delegui el president o presidenta o la Junta de Go-

vern.
l) Complir les funcions que li atribueixi el Reglament de règim interior.
m) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per llei o per reglament.

Esmena 17
GP de Junts pel Sí
De modificació del títol i l’apartat 2 de l’article 2-14 del Codi

Article 2.14. Processos de selecció i provisió de llocs de treball i formació
1. Correspon a l’Agència Tributària de Catalunya la convocatòria i la resolució 

dels processos de selecció i provisió dels llocs de treball reservats a personal funcio-
nari dels cossos tributaris que té adscrits.

2. L’Agència Tributària de Catalunya dissenya, en col·laboració amb els òrgans 
amb atribucions en matèria de formació del departament al que s’adscrigui, el pla 
anual de formació del seu personal i pot signar convenis amb aquest objecte amb 
altres entitats.

Esmena 18
GP de Junts pel Sí
De modificació i addició a l’apartat 2 lletra b de l’article 2-24 del Codi

Article 2-24. Cos Superior d’Inspectors Tributaris de la Generalitat de Catalunya
1. El Cos Superior d’Inspectors Tributaris de la Generalitat de Catalunya, dins el 

grup de classificació A, subgrup A1, és adscrit a l’Agència Tributària de Catalunya, 
de la qual depèn orgànicament i funcionalment.

2. Les funcions pròpies del Cos Superior d’Inspectors Tributaris de la Generali– 
tat de Catalunya són les següents: 
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a) Planificar i dirigir les tasques pròpies dels procediments d’aplicació dels tri-
buts adreçades a regularitzar les conductes defraudadores i els incompliments fis-
cals, i controlar-ne l’execució.

b) Acomplir les tasques d’investigació i comprovació tributàries i les tasques prò-
pies del procediment de constrenyiment i del procediment front als responsables i 
successors dels deutes que tinguin una major complexitat i que comportin l’exercici 
de les facultats més àmplies de la inspecció i recaptació tributàries, complexitat que 
s’ha de valorar en funció de la dificultat tècnica de les tasques i l’especificitat de la 
qualificació i la quantificació dels fets, els actes, les activitats, els valors i els altres 
elements determinants de l’obligació tributària.

c) Practicar les liquidacions tributàries que regularitzin la situació tributària dels 
obligats tributaris i imposar sancions tributàries.

d) Controlar i supervisar les actuacions pròpies dels procediments de revisió en 
via administrativa.

e) Informar els obligats tributaris sobre llurs drets i obligacions de naturalesa tri-
butària amb motiu de les actuacions inspectores i sobre el procediment per a satisfer 
els deutes tributaris que en puguin derivar.

f) Elaborar informes i emetre dictàmens en matèria tributària adreçats a les ad-
ministracions públiques, i prestar-los l’assistència i l’ajuda necessàries.

g) Les altres que li siguin atribuïdes per llei o per reglament.

Esmena 19
GP de Junts pel Sí
D’addició d’una nova lletra c bis a l’article 2-25 del Codi

Article 2-25. Accés al Cos Superior d’Inspectors Tributaris de la Generalitat de 
Catalunya

1. Per a accedir al Cos Superior d’Inspectors Tributaris de la Generalitat de Ca-
talunya cal posseir el títol universitari de doctor o doctora, de grau, de llicenciat o 
llicenciada, d’enginyer o enginyera o d’arquitecte o arquitecta.

2. L’ingrés al Cos Superior d’Inspectors Tributaris de la Generalitat de Catalunya 
es fa per mitjà dels sistemes d’oposició o de concurs oposició, en torns d’accés lliure 
i de promoció interna.

3. Les convocatòries d’accés al Cos Superior d’Inspectors Tributaris de la Gene-
ralitat de Catalunya han de garantir la reserva de com a mínim el 50% de les places 
convocades per al torn de promoció interna, en el qual tenen dret a participar: 

a) Els funcionaris del Cos Superior de Tècnics Tributaris de la Generalitat de 
Catalunya.

b) Els funcionaris del Cos Superior d’Administració de la Generalitat de Catalu-
nya, del Cos d’Intervenció de la Generalitat de Catalunya i del Cos d’Advocacia de 
la Generalitat de Catalunya que compleixin els requisits i les condicions establerts 
per la normativa general en matèria de promoció interna.

c) Els funcionaris del Cos Tècnic de Gestors Tributaris de la Generalitat de Ca-
talunya.

c) bis Els funcionaris que pertanyin a cossos o escales d’altres administracions 
públiques del subgrup A1 que tinguin assignades funcions tributàries, d’acord amb 
el que determinin les bases de la convocatòria respectiva.

d) Els funcionaris que pertanyin a cossos o escales d’altres administracions pú-
bliques del subgrup A2 que tinguin assignades funcions tributàries substancialment 
coincidents amb les del Cos Tècnic de Gestors Tributaris de la Generalitat de Cata-
lunya, d’acord amb el que determinin les bases de la convocatòria respectiva.
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Esmena 20
GP de Junts pel Sí
De addició a l’apartat 2 de l’article 2-33 del Codi

Article 2-33. La Junta de Tributs de Catalunya
1. La Junta de Tributs de Catalunya és un òrgan col·legiat, que resol les reclama-

cions economicoadministratives i altres recursos en matèria tributària i de recap-
tació d’ingressos de dret públic, que s’interposin contra actuacions realitzades per 
l’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya i les entitats de dret públic, 
vinculades a aquesta o que en depenguin. També són susceptibles de reclamació de-
terminades actuacions dels particulars en matèria tributària.

2. La Junta de Tributs de Catalunya promou que s’estableixin mecanismes de co-
ordinació i col·laboració amb altres tribunals economicoadministratius amb seu a 
Catalunya i dóna suport jurídic en matèria economico-administrativa als ens locals 
de Catalunya, quan així ho demanin, en els termes que la normativa de règim local 
estableixi.

3. La Junta de Tributs resol conforme a dret i exerceix les seves competències 
basant-se en els principis d’independència funcional, celeritat i gratuïtat.

4. Els criteris que de forma reiterada estableixi la Junta de Tributs vincularan als 
òrgans de l’administració tributària i de recaptació d’ingressos de dret públic de la 
Generalitat de Catalunya i les entitats de dret públic, vinculades a aquesta o que en 
depenguin.

A aquest efectes en les resolucions corresponents es farà constar que es tracta de 
doctrina reiterada.

5. Es publicaran les resolucions de la Junta de Tributs que es considerin de més 
transcendència i repercussió.

Esmena 21
GP de Junts pel Sí
De modificació dels apartats k i l de l’article 3-5 del Codi

Article 3-5. Funcions
1. Són funcions del Consell Fiscal de Catalunya: 
a) Proposar estratègies d’actuació a mig i llarg termini per millorar l’eficiència 

del sistema fiscal de Catalunya, promoure el compliment voluntari de les obligaci-
ons tributàries i evitar el frau fiscal.

b) Informar al Parlament de Catalunya i al Govern de la Generalitat sobre els 
resultats assolits pel conjunt d’organismes i entitats públiques que integren l’admi-
nistració tributària de la Generalitat Catalunya.

c) Gestionar el Registre d’assessors fiscals de Catalunya.
d) Informar preceptivament sobre les propostes normatives en matèria tributària 

que han de ser aprovades pels òrgans de govern de l’Administració tributària de la 
Generalitat de Catalunya o trameses al Parlament de Catalunya.

e) Fer propostes de millora de les normes tributàries.
f) Assessorar i formular recomanacions per a millorar les bones pràctiques de les 

administracions tributàries de Catalunya, i promoure la col·laboració amb els asses-
sors fiscals i la transparència en l’exercici de les competències tributàries.

g) Avaluar els resultats obtinguts del Pla de Control de l’Agència Tributària de 
Catalunya.

h) Atendre, i resoldre en el seu cas, mitjançat la Comissió de de protecció dels 
drets del contribuent, els suggeriments i les queixes presentades pels contribuents 
en relació al funcionament dels organismes i entitats públiques que integren l’Admi-
nistració tributària de la Generalitat de Catalunya.

i) Emetre els informes que li pugui sol·licitar el Parlament de Catalunya, els òr-
gans de govern de les administracions tributàries de Catalunya, o el conseller o con-
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sellera amb competències en matèria d’hisenda, sempre que l’emissió dels mateixos 
no correspongui a altres òrgans o ens

j) Informar preceptivament i amb caràcter vinculant, mitjançant la Comissió tèc-
nica consultiva, en aquells supòsits en què l’Agència Tributària de Catalunya estimi 
que poden concórrer les circumstàncies determinants de conflicte en l’aplicació de 
la norma tributaria.

k) Emetre, a petició de la persona titular del departament competent en matèria 
d’hisenda pública o de la Direcció General de Tributs, dictàmens que tinguin per ob-
jecte la interpretació, explicació o clarificació de les normes tributàries.

l) Instar a la Direcció General de Tributs a emetre pronunciaments interpretatius 
de la normativa de la Generalitat en els supòsits de disparitat de criteris en l’aplica-
ció dels tributs i sobre el significat que cal atribuir als conceptes jurídics indetermi-
nats que pugui contenir la normativa tributària pròpia.

m) Proposar la revisió dels criteris $xats als òrgans de la Generalitat competents 
per interpretar o esclarir la normativa tributària pròpia.

n) Elaborar propostes i informes per pròpia iniciativa en l’àmbit de les funcions 
que li atribueix aquesta llei.

o) Aquelles altres funcions que li siguin atribuïdes per una disposició legal o re-
glamentària.

2. El Consell Fiscal de Catalunya exercirà les seves funcions en relació als orga-
nismes i entitats públiques que integren l’Administració tributària de la Generalitat 
de Catalunya, amb respecte a les seves respectives competències, i d’acord amb els 
principis d’autonomia, lleialtat i col·laboració institucionals.

Esmena 22
GP de Junts pel Sí
D’addició a la lletra e de l’article 3-8 del Codi

Article 3-8. El Ple
1. El Ple és l’òrgan col·legiat competent per exercir les funcions corresponents al 

Consell Fiscal.
2. Integren el Ple del Consell Fiscal de Catalunya: 
a) El president o presidenta del Consell.
b) Sis vocals, designats pel Govern, en representació dels organismes i entitats 

públiques que integren l’administració tributària de la Generalitat de Catalunya que, 
d’acord amb el que s’estableixi reglamentàriament, tinguin la condició de membres 
del Consell.

c) Quatre vocals en representació de les administracions tributàries locals de 
Catalunya, que seran designats d’acord amb el que s’estableixi reglamentàriament.

d) Sis vocals en representació dels col·legis professionals, entitats, associacions 
o col·lectius, designats per aquells que, d’acord amb el que s’estableixi reglamentà-
riament, siguin més representatives dels assessors fiscals que exerceixen les seves 
funcions a Catalunya.

e) Quatre vocals amb dedicació exclusiva a l’àmbit acadèmic, que són designats 
pel Parlament de Catalunya per majoria de tres cinquenes parts en funció de la seva 
contrastada vàlua en l’àmbit de la fiscalitat tant en la vessant jurídica com econòmi-
ca i que no podran ser càrrecs institucionals, electes ni orgànics en organitzacions 
polítiques.

3. En l’exercici de les funcions que els corresponen, les persones que integren el 
Ple del Consell actuen amb plena independència de criteri.

4. A les reunions del Ple hi assisteixen el director o directora i també el secretari 
o secretària del Consell, que actuen amb veu però sense vot.

5. Els membres del Consell Fiscal de Catalunya resten sotmesos al règim d’abs-
tenció i recusació establert en la normativa general de procediment administratiu.
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Esmena 23
GP de Junts pel Sí
De supressió de l’apartat 6 i modificació de l’article 3-30

Article 3-30. Actes dictats pels òrgans del Consell Fiscal de Catalunya
1. Els actes administratius que provenen dels òrgans de govern del Consell Fiscal 

de Catalunya poden ésser objecte d’un recurs d’alçada davant el conseller o conse-
llera del departament competent en matèria d’hisenda pública, excepte els actes del 
president o presidenta, que esgoten la via administrativa, contra els quals es pot in-
terposar un recurs potestatiu de reposició.

2. Les contestacions a les queixes i suggeriments no constitueixen ni reconeixen 
drets subjectius o situacions jurídiques individualitzades per la qual cosa no són sus-
ceptibles recurs administratiu o jurisdiccional.

3. L’informe vinculant emès per la Comissió tècnica consultiva no és susceptible 
de recurs o reclamació, sens perjudici que en els recursos procedents contra l’acte de 
liquidació es plantegi la procedència de la declaració de conflicte en l’aplicació de la 
norma.

4. El recurs extraordinari de revisió s’ha d’interposar davant l’òrgan que ha dictat 
l’acte que s’impugna en els supòsits regulats per la legislació de procediment admi-
nistratiu, que també és el competent per resoldre’l.

5. La interposició del recurs contenciós administratiu és procedent d’acord amb 
el que estableix la llei d’aquest ordre jurisdiccional.

6. L’exercici d’accions civils i laborals es regeix per les normes que regulen 
aquestes matèries. Les reclamacions prèvies a la via judicial civil s’han de presentar 
davant el conseller o consellera competent per raó de la matèria. Les reclamacions 
prèvies a la via judicial laboral s’han de presentar davant el secretari o secretària 
general del departament competent per raó de la matèria.

6. Correspon al director o directora del Consell garantir el compliment de les 
obligacions de publicitat activa i resoldre les sol·licituds d’accés a la informació que 
formulin les persones directament relacionades amb l’organització, el funcionament 
o l’activitat del Consell. Contra les resolucions dictades en aquest àmbit es pot in-
terposar el recurs potestatiu de reposició, així com la reclamació prevista per la le-
gislació de transparència i els altres recursos que s’hi preveuen.

Esmena 24
GP de Junts pel Sí
De modificació i supressió als apartats m, o i p i punt 2 de l’article 3-38 del Codi

Article 3-38. Funcions
1. Corresponen a l’Institut de recerca fiscal i estudis tributaris de Catalunya les
funcions següents: 
a) Assessorar tècnicament al Parlament de Catalunya i al govern de la Generali-

tat en el desenvolupament de la política fiscal.
b) Obtenir, gestionar, seleccionar i difondre el coneixement científic en l’àmbit 

de la fiscalitat.
c) Desenvolupar i promoure la recerca jurídica i econòmica en l’àmbit de la 

hi-senda pública i de la gestió dels sistemes tributaris.
d) Elaborar o impulsar la publicació de treballs científics o tècnics relacionats 

amb la fiscalitat.
e) Organitzar activitats de debat, reflexió i divulgació sobre la fiscalitat.
f) Detectar, analitzar i proposar la implementació de les millors pràctiques de 

gestió als organismes integrants de l’administració tributària de la Generalitat de 
Catalunya.

g) Promoure l’accés dels ciutadans al coneixement de la fiscalitat, impulsant 
programes de formació i educació en les compliment de les obligacions tributàries.



BOPC 383
11 d’abril de 2017

3.01.02. Proposicions de llei 35 

h) Estudiar, identificar i definir els programes, els continguts i l’estructura dels 
processos selectius del personal assignat a les funcions d’aplicació dels tributs, així 
com les competències, els perfils professionals exigibles i els mètodes de selecció i 
avaluació més adequats per aquest personal en els termes fixats per l’autoritat com-
petent o en els que s’estableixin en l’acord o conveni corresponent.

i) Participar en els òrgans i els processos de selecció del personal assignat a les 
funcions d’aplicació dels tributs en els termes $xats per l’autoritat competent o en els 
que s’estableixin en l’acord o conveni corresponent.

j) Executar, gestionar i donar suport als processos selectius en els termes fixats 
per l’autoritat competent o en els que s’estableixin en l’acord o conveni corresponent 
i participar, si escau, en la selecció d’altres tipus de personal, en allò relatiu als co-
neixements tributaris que es puguin exigir.

k) Establir i desenvolupar les polítiques generals de formació en l’àmbit tributari, 
i programar, organitzar i desenvolupar les accions de formació de caràcter selectiu, 
inicial o bàsic, d’especialització i d’actualització permanent.

l) Promoure la col·laboració amb institucions i centres nacionals, estatals i inter-
nacionals anàlegs i mantenir-hi relacions d’intercanvi de coneixements i de profes-
sionals en les matèries pròpies de la seva competència.

m) Donar suport al govern de la Generalitat de Catalunya i als òrgans de les ad-
ministracions tributàries de Catalunya en matèria de fiscalitat internacional.

n) Donar suport en matèria de fiscalitat internacional a l’atracció d’inversions i 
instal·lació d’empreses estrangeres a Catalunya.

o) Assessorar a les autoritats tributàries de Catalunya en fiscalitat internacional.
n) Les que li atribueixin les lleis i altres disposicions i les que li encomani el 

Govern.
2. L’Institut de recerca fiscal i estudis tributaris de Catalunya exerceix les seves 

funcions en relació amb totes les administracions tributàries de Catalunya i amb 
llurs ens i òrgans comuns, d’acord amb els principis d’autonomia, lleialtat i col·la-
boració institucional.

Esmena 25
GP de Junts pel Sí
De modificació i supressió a l’apartat 2 de l’article 3-40

Article 3-40. El Consell Rector
1. El Consell Rector és l’òrgan de participació, deliberació, consulta, seguiment 

i aprovació de les activitats i els projectes de l’Institut de recerca fiscal i estudis tri-
butaris de Catalunya.

2. Integren el Consell Rector, les persones següents: 
a) President o presidenta: La persona titular de la Secretaria que sigui competent 

en matèria d’hisenda
b) Vicepresident o vicepresidenta: La persona titular de la secretaria d’Hisenda.
c) Vocals: 
c.1) La persona titular de la presidència del Consell Fiscal de Catalunya.
c.2) La persona titular de la direcció de l’Agència Tributària de Catalunya
c.3) La persona titular de la presidència de la Junta de Tributs.
c.3) Tres vocals designats per la persona titular del departament del govern com-

petent en matèria d’hisenda, una de les quals entre les persones titulars unitats di-
rectives competents en matèria pressupostària.

c.5) La persona titular de la direcció de l’Escola d’Administració Pública de Ca-
talunya.

c.6) La persona titular de la secretaria d’Administració i Funció Pública.
c.4) Dos persones designades per la persona titular de la presidència del Consell 

Rector de l’Institut entre persones expertes en fiscalitat i reconegut prestigi en el 
mon acadèmic, vinculades a les Universitats de Catalunya.
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c.5) La persona titular de la direcció de l’Institut, amb veu i sense vot.
3. Llevat del director o directora, els membres del Consell Rector no tindran 

dedicació exclusiva ni percebran cap retribució pel desenvolupament de les seves 
funcions, llevat de les compensacions econòmiques que es $xin en el pressupost 
d’acord amb el que disposi el seu reglament de funcionament intern. Els membres 
del Consell Rector que formin part del sector públic i els que percebin retribucions 
amb càrrec a pressupostos públics de forma directa o indirecta, no reben cap retri-
bució ni compensació per l’exercici de les seves funcions a l’Institut.

Esmena 26
GP de Junts pel Sí
De modificació de la disposició addicional primera del llibre tercer

Primera. Creació del Registre d’assessors fiscals de Catalunya
1. El Registre d’assessors fiscals de Catalunya té per finalitat constituir i gestio-

nar un cens únic on figurin, degudament relacionades, les persones físiques o jurídi-
ques que prestin de manera específica i professionalitzada, en relació a actuacions 
realitzades per l’administració tributària de la Generalitat de Catalunya, serveis 
d’assessorament o consultoria fiscal, d’assistència al contribuent en la interpretació 
i aplicació de les normes tributàries i de defensa de la seva posició jurídica en qual-
sevol tipus de procediment tributari o reclamació.

2. El Registre d’assessors fiscals de Catalunya també té per finalitat vetllar pel 
compliment del codi de bones pràctiques i determinar les mesures aplicables en cas 
d’incompliment de les normes d’aquest codi.

3. La inscripció al Registre té caràcter voluntari i requereix presentar una sol·li-
citud en la que s’acrediti reunir les condicions mínimes necessàries per a la prestació 
dels serveis professionals en matèria tributària que es determinin reglamentàriament 
i acceptar, en tots els casos, seguir el codi de bones pràctiques. Addicionalment i pel 
manteniment de l’adscripció al Registre, tots els seus membres hauran d’acreditar, en 
els termes que s’estableixin per reglament, el compliment continuat de les condicions 
mínimes necessàries i una formació professional continuada en matèria tributària.

En el cas que el professional pertanyi a un dels col·legis o associacions profes-
sionals als que es refereix l’article 3-4, es presumiran acreditades automàticament 
les condicions mínimes necessàries per a la seva admissió. Pel que fa a la formació 
continuada, aquesta es podrà acreditar amb un certificat emès als efectes per les 
referides entitats.

4. Els membres d’aquest Registre podran anomenar-se assessor fiscal registrat 
al Consell Fiscal de Catalunya. El Consell Fiscal promourà socialment la figura de 
l’assessor fiscal registrat, i proposarà als organismes i entitats públiques integrants 
de les administracions tributàries de Catalunya mesures per a impulsar protocols 
d’actuació conjunta amb els col·legis o associacions professionals amb representa-
ció al Ple.

5. L’assessor fiscal registrat té la condició d’interlocutor vàlid de l’administració 
tributària de la Generalitat de Catalunya als efectes d’establir els instruments de 
cooperació i gestió que tinguin per finalitat reduir i simplificar els tràmits adminis-
tratius necessaris per a complir amb les obligacions tributàries.

6. El procediment de tramitació de les denúncies i d’investigació ha de ser dut a 
terme pels responsables del Registre i ha de garantir l’audiència a l’afectat 

7. L’incompliment manifest i reiterat de les obligacions establertes pel codi de bo-
nes pràctiques en la relació de servei amb el client i en la interlocució amb els diferents 
organismes integrants de l’administració tributària de la Generalitat de Catalunya pot 
donar lloc a la suspensió temporal de la inscripció de l’assessor fiscal en el Registre 
d’assessors fiscals o, si l’incompliment és greu, a la cancel·lació de la inscripció.

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 56324)

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 116 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a l’articulat de 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. 202-00039/11).

Esmena 1
GP Socialista
D’addició d’un nou article 1-2 bis, amb la redacció següent 

Principis generals del sistema tributari de Catalunya
El sistema tributari de Catalunya resta subjecte als principis de generalitat, jus-

tícia, igualtat, equitat, progressivitat i de no confiscatorietat.

Esmena 2
GP Socialista
D’addició de diversos incisos a l’article 1-3

Article 1-3. Fonts de l’ordenament tributari
Són fonts del dret tributari la Constitució espanyola, l’Estatut d’Autonomia de 

Catalunya, la resta de normes en matèria tributària del bloc de constitucionalitat, 
els tractats i convenis internacionals que continguin clàusules de naturalesa tribu-
tària, les normes que dicti la Unió Europea i altres organismes internacionals o su-
pranacionals als quals s’atribueixi l’exercici de competències en matèria tributària, 
el Codi tributari, les lleis que continguin disposicions en matèria tributària, els re-
glaments dictats en desplegament de les normes anteriors i les ordenances fiscals 
corresponents a l’àmbit tributari local.

Esmena 3
GP Socialista
De supressió de l’apartat cinquè de l’article 1-4

Article 1-4. Reserva de llei
[...] 
5. S’estableixen per llei les decisions sobre el repartiment de la càrrega tributària.

Esmena 4
GP Socialista
De modificació de l’article 1-5

Article 1-5. Capacitat per exigir els tributs
La Generalitat de Catalunya pot exigir tributs d’acord amb allò previst constitu-

cionalment i legalment a la Constitució espanyola, a l’Estatut d’Autonomia de Ca-
talunya i a les lleis corresponents.

Esmena 5
GP Socialista
D’addició de diversos incisos a l’apartat tercer de l’article 1-8

Article 1-8. Interpretació
[...]
3. L’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya aplicarà les normes 

tributàries d’acord amb la doctrina establerta per la Junta de Tributs de Catalunya, 
sobre els tributs propis de Catalunya, d’acord amb les disposicions interpretatives i 
aclaratòries, que l’Administració de l’Estat pugui emetre respecte de normes tribu-
tàries estatals d’abast general i la jurisprudència dels tribunals.

[...]
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Esmena 6
GP Socialista
De supressió de l’article 1-9

Article 1-9. Codificació i consolidació de la legislació tributària
1. Les lleis i, en el seu cas, els reglaments que modifiquin les disposicions con-

tingudes en aquest codi, han d’indicar-ho expressament en el seu títol o rúbrica, i 
han d’introduir-hi de manera expressa les modificacions d’addició, supressió o nova 
redacció que suposen.

2. El Govern, mitjançant decret legislatiu, manté una versió actualitzada anual 
d’aquest Codi.

Esmena 7
GP Socialista
De supressió de l’article 1-10

«Article 1-10. Identificació expressa de les modificacions de les normes tributàries
Les lleis i els reglaments que aprovin o modifiquin normes tributàries han d’indi-

car-ho expressament en el seu títol o rúbrica, i han de contenir una relació completa 
de les normes derogades i la nova redacció de les que s’han modificat.»

Esmena 8
GP Socialista
D’addició d’un incís a l’article 1-16

Article 1-16. Principis generals d’actuació
L’actuació de l’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya es basa en 

la confiança i la cooperació amb el conjunt de ciutadans i entitats del país i, a més 
dels principis constitucionals inspiradors del sistema financer, s’inspira es basen en 
els principis de l’article 1-2 bis, i en els principis següents: [...]

Esmena 9
GP Socialista
D’addició d’uns incisos al número 1 de l’article 1-16

Article 1-16. Principis generals d’actuació
L’actuació de l’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya es basa en 

la confiança i la cooperació amb el conjunt de ciutadans i entitats del país i s’inspira 
en els principis següents: 

1) La vocació de servei envers els ciutadans es concreta amb la informació, as-
sistència i assessorament adient pel compliment de les obligacions, garantint l’apli-
cació del sistema tributari de forma inclusiva i emfatitzant la importància de la pro-
fessionalitat, la qualitat, la transparència, el rigor, l’equitat, l’ètica i la solidaritat en 
el compliment fiscal. [...]

Esmena 10
GP Socialista
De modificació del número 2 de l’article 1-16

Article 1-16. Principis generals d’actuació
L’actuació de l’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya es basa en 

la confiança i la cooperació amb el conjunt de ciutadans i entitats del país i s’inspira 
en els principis següents: 

[...]
2) La facilitació i El foment del compliment voluntari de la consciència fiscal 

de les obligacions tributàries per part dels contribuents, en la ciutadania, que té per 
objecte que aquests contribueixin a sufragar la despesa i inversió pública, segons la 
seva capacitat contributiva, i que l’administració pública faci ús del què recapta de 
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manera eficaç. disposant a aquest efecte d’uns serveis d’informació i assistència als 
ciutadans adequats i d’una normativa fiscal clara i el més simple possible.

Esmena 11
GP Socialista
De modificació del número 3 de l’article 1-16 

Article 1-16. Principis generals d’actuació
L’actuació de l’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya es basa en 

la confiança i la cooperació amb el conjunt de ciutadans i entitats del país i s’inspira 
en els principis següents: 

[...]
3) La tolerància zero contra el frau i l’evasió fiscal a través de diversos instru-

ments com: la consciència fiscal, el compliment de l’ordenament tributari, un sis-
tema d’inspecció i control just i eficient, i un règim sancionador estricte i dur que 
desincentivi els comportaments fraudulents i evasius.

Esmena 12
GP Socialista
De supressió del número 7 de l’article 1-16

Article 1-16. Principis generals d’actuació
L’actuació de l’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya es basa en 

la confiança i la cooperació amb el conjunt de ciutadans i entitats del país i s’inspira 
en els principis següents: 

[...]
7) La conscienciació al conjunt de la societat de la importància de pagar els im-

postos amb el propòsit de millorar la cultura i la moral fiscal del conjunt de la ciu-
tadania i de les empreses.

Esmena 13
GP Socialista
De modificació del número 8 de l’article 1-16

Article 1-16. Principis generals d’actuació
L’actuació de l’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya es basa en 

la confiança i la cooperació amb el conjunt de ciutadans i entitats del país i s’inspira 
en els principis següents: 

[...]
8) La promoció de bones pràctiques en la relació entre l’Administració tributària, 

i els contribuents i els intermediaris fiscals.

Esmena 14
GP Socialista
De modificació del número 10 de l’article 1-16

Article 1-16. Principis generals d’actuació
L’actuació de l’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya es basa en 

la confiança i la cooperació amb el conjunt de ciutadans i entitats del país i s’inspira 
en els principis següents: 

[...]
10) La transparència i el retiment de comptes al conjunt de la societat, facilitant 

la màxima informació de la gestió efectuada mitjançant una política de transparèn-
cia eficaç.

10) La transparència i el retiment de comptes al conjunt de la societat, en relació 
a la recaptació, gestió i ús públic dels recursos aconseguits a través de la contribu-
ció fiscal. La transparència en la traçabilitat de l’impost és essencial per assolir un 
sistema tributari més transparent i sòlid.
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Esmena 15
GP Socialista
D’addició d’un número 11 a l’article 1-16

Article 1-16. Principis generals d’actuació
L’actuació de l’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya es basa en 

la confiança i la cooperació amb el conjunt de ciutadans i entitats del país i s’inspira 
en els principis següents: 

[...]
11. La no confiscatorietat del sistema que té com a objectiu sufragar els serveis 

públics de qualitat i d’accés universal amb el límit de la suficiència dels serveis pú-
blics.

Esmena 16
GP Socialista
D’addició d’un número 12 a l’article 1-16

Article 1-16. Principis generals d’actuació
L’actuació de l’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya es basa en 

la confiança i la cooperació amb el conjunt de ciutadans i entitats del país i s’inspira 
en els principis següents: 

[...]
12. La progressivitat del sistema fiscal per tal que el ciutadà pagui en funció de 

la seva capacitat contributiva. 

Esmena 17
GP Socialista
D’addició d’un incís a l’article 1-17

Article 1-17. Deures i obligacions 
L’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya està subjecta als deures 

i obligacions, establertes en la normativa vigent i en les específiques següents: [...]

Esmena 18
GP Socialista
De modificació de l’article 1-21, amb la redacció següent: 

Article 1-21. Obtenció i comunicació de dades amb transcendència tributària
1. L’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya pot obtenir de ter-

cers dades amb transcendència tributària per procediments de captació d’informa-
ció de caràcter general o periòdic, o de caràcter individual, d’acord amb el que esta-
bleixi aquest Codi, quan la informació pugui ser d’utilitat sigui d’estricta necessitat 
per el compliment de les funcions d’aplicació dels tributs o de recaptació en període 
executiu que té atribuïdes per llei.2. Les dades amb transcendència tributària obtin-
gudes per l’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya només poden ser 
comunicades a tercers en els casos legalment establerts.

Esmena 19
GP Socialista
D’addició d’un incís a l’apartat primer de l’article 1-23

1. L’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya ha de promoure la 
utilització de les tècniques i els mitjans electrònics, informàtics i telemàtics necessa-
ris per al desenvolupament de la seva activitat i l’exercici de les seves competències, 
amb les limitacions que la Constitució i les lleis estableixen.
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Esmena 20
GP Socialista
D’addició d’un nou apartat 7 bis a l’article 1-24, amb la redacció següent 

Article 1-24. Col·laboració interadministrativa
[...]
7 bis. Tanmateix la col·laboració interadministrativa també s’haurà de fer efecti-

va, per assolir l’eficiència objecte d’aquesta llei, entre l’Administració tributària de 
la Generalitat de Catalunya amb altres administracions tributàries, com són l’esta-
tal, les d’altres autonomies i les locals.

Esmena 21
GP Socialista
De supressió d’un incís del paràgraf segon de l’article 1-25

Article 1-25. Col·laboració amb els agents del sistema tributari
[...]
S’entén per agent del sistema tributari, als efectes d’aquest apartat, tota entitat 

privada o institució o associació representativa de sectors o interessos socials, la-
borals, empresarials o professionals, susceptible de participar, a través de la col·la-
boració amb l’Administració tributària, en la gestió i recaptació dels tributs, en la 
informació i assistència als contribuents i, en general, en el correcte funcionament 
del sistema tributari.

Esmena 22
GP Socialista
D’addició de diversos incisos a l’apartat segon de l’article 1-25

Article 1-25. Col·laboració amb els agents del sistema tributari
[...]
2. Es regula per llei la intermediació tributària. Aquesta regulació ha d’incloure 

els requisits d’accés, el procés de registre oficial dels intermediaris tributaris i de 
publicació d’aquest registre, i la creació del codi de conducta i de bones pràctiques 
dels intermediaris, basat en el principi de la responsabilitat social, així com el règim 
sancionador pel no compliment de les obligacions.

Esmena 23
GP Socialista
De supressió de l’apartat tercer de l’article 1-25

Article 1-25. Col·laboració amb els agents del sistema tributari
[...]
3. L’Administració tributària de la Generalitat ha de posar a disposició de l’inter-

mediari tributari registrat les eines adequades per a que contribueixi a incrementar 
el nivell de compliment voluntari de les obligacions fiscals.

Esmena 24
GP Socialista
De supressió de l’apartat cinquè de l’article 1-25

Article 1-25. Col·laboració amb els agents del sistema tributari
[...]
5. En els termes que indiqui el Consell Fiscal, l’Administració tributària de la 

Generalitat de Catalunya pot arribar a una entesa amb els contribuents que perme-
ti determinar drets i obligacions tributàries que es desprenen de l’activitat exercida 
o d’un determinat tipus de transaccions o d’operacions el règim fiscal de les quals 
susciti controvèrsies doctrinals. El contribuent ha de complir les seves obligacions 
fiscals en consonància amb el que s’hagi estipulat en l’entesa.
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Esmena 25
GP Socialista
De modificació de la lletra a de l’apartat primer de l’article 2-2

Article 2-2. Funcions
1. Corresponen a l’Agència Tributària de Catalunya les funcions següents: 
a) Gestionar, liquidar, inspeccionar i recaptar els tributs, quan la seva aplicació 

correspongui a la Generalitat de Catalunya.
a) Gestionar, liquidar, inspeccionar i recaptar els tributs propis de la Generali-

tat i els tributs estatals cedits totalment a la Generalitat, d’acord amb el que disposa 
l’article 204 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.

Esmena 26
GP Socialista
De modificació de la lletra b de l’apartat primer de l’article 2-2

Article 2-2. Funcions
1. Corresponen a l’Agència Tributària de Catalunya les funcions següents: 
[...]
b) Facilitar el compliment voluntari de les obligacions, l’exercici dels drets tri-

butaris de la ciutadania i prestar els serveis d’atenció i informació i assessorament 
al contribuent.

Esmena 27
GP Socialista
D’addició d’una nova lletra c bis de l’apartat primer de l’article 2-2

Article 2-2. Funcions
1. Corresponen a l’Agència Tributària de Catalunya les funcions següents: 
[...]
c bis. Portar a terme la relació amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària 

i els òrgans amb funcions equivalents d’altres administracions públiques, respecte a 
la gestió, la liquidació, la inspecció i la recaptació dels tributs estatals cedits total-
ment o parcialment a la Generalitat, incloent-hi l’obtenció de dades i informació, i 
també la relació amb els òrgans economicoadministratius, sens perjudici dels infor-
mes previs que escaiguin que hagin d’ésser elaborats per la direcció general compe-
tent en matèria de tributs.

Esmena 28
GP Socialista
D’addició d’un incís a la lletra d de l’apartat 2 de l’article 2-3

Article 2-3. Principis generals d’actuació
[...]
2. En el marc dels principis generals aplicables a l’Administració tributària de la 

Generalitat de Catalunya establerts en aquest Codi, l’activitat de l’Agència Tributà-
ria de Catalunya es regeix pels principis i regles següents: 

[...]
d) Eficiència, transparència i responsabilitat en la gestió de la informació, per a 

la qual cosa ha de comptar amb el suport de la infraestructura tecnològica que ga-
ranteixi sempre la seguretat i la confidencialitat de les dades.

Esmena 29
GP Socialista
D’addició d’un nou article 2.3 bis, amb la redacció següent

Article 2.3 bis. Les relacions amb el Departament d’Economia i Finances
Les relacions entre l’Agència Tributària de Catalunya i el Departament d’Eco-

nomia i Finances s’articulen per mitjà del contracte programa i el programa anual 
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d’actuació, els quals han d’incloure, amb referència al termini de vigència correspo-
nent, almenys, la definició dels objectius que s’han d’assolir, tant en l’àmbit tributari 
de control com en l’atenció ciutadana, la previsió dels resultats a obtenir a partir de 
la gestió duta a terme i els instruments de seguiment, control i avaluació a què ha de 
sotmetre l’Agència la seva activitat.

Esmena 30
GP Socialista
De supressió de les lletres b, c, d i e de l’apartat segon de l’article 2-6

Article 2-6. El president o presidenta
[...]
2. Correspon al president o presidenta: 
a) Exercir la representació institucional.
b) Aprovar la relació de llocs de treball.
c) Aprovar la proposta d’oferta pública d’ocupació.
d) Aprovar el programa d’actuació de l’Agència.
e) Nomenar i fer cessar el personal directiu.
f) Exercir el comandament superior del personal, sens perjudici de les funcions 

que corresponen al director o directora.

Esmena 31
GP Socialista
D’addició d’una nova lletra f bis a l’apartat segon de l’article 2-6

Article 2-6. El president o presidenta
[...]
2. Correspon al president o presidenta: 
f bis. Presidir la Junta de Govern.

Esmena 32
GP Socialista
D’addició d’una nova lletra e bis a l’apartat primer de l’article 2-7

Article 2-7. La Junta de Govern
1. Componen la Junta de Govern: 
[...]
e bis. Un representant dels treballadors i treballadores de l’ATC

Esmena 33
GP Socialista
De modificació de la lletra b de l’apartat segon de l’article 2-7

Article 2-7. La Junta de Govern
[...]
2. La Junta de Govern té les funcions següents: 
[...]
b) Aprovar l’avantprojecte de el pressupost.

Esmena 34
GP Socialista
De supressió de la lletra c de l’apartat segon de l’article 2-7

Article 2-7. La Junta de Govern
[...]
2. La Junta de Govern té les funcions següents: 
[...]
c) Elevar el programa d’actuació de l’Agència a l’aprovació del president o presi-

denta.
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Esmena 35
GP Socialista
D’addició d’una lletra l bis a l’apartat segon de l’article 2-7

Article 2-7. La Junta de Govern
[...]
2. La Junta de Govern té les funcions següents: 
[...]
l. bis) Aprovar la relació de llocs de treball.

Esmena 36
GP Socialista
D’addició d’una nova lletra l ter a l’apartat segon de l’article 2-7

Article 2-7. La Junta de Govern
[...]
2. La Junta de Govern té les funcions següents: 
[...]
l ter. Aprovar la proposta d’oferta pública d’ocupació.

Esmena 37
GP Socialista
D’addició d’una nova lletra l quarter a l’apartat segon de l’article 2-7

Article 2-7. La Junta de Govern
[...]
2. La Junta de Govern té les funcions següents: 
[...]
l quarter. Aprovar el programa d’actuació de l’Agència.

Esmena 38
GP Socialista
D’addició d’una nova lletra l quinquies a l’apartat segon de l’article 2-7

Article 2-7. La Junta de Govern
[...]
2. La Junta de Govern té les funcions següents: 
[...]
l. quinquies) Nomenar i fer cessar el personal directiu.

Esmena 39
GP Socialista
D’addició d’una nova lletra l sexies a l’apartat segon de l’article 2-7

Article 2-7. La Junta de Govern
[...]
2. La Junta de Govern té les funcions següents: 
[...]
l. sexies) Aprovar els convenis amb altres entitats públiques o privades.

Esmena 40
GP Socialista
D’addició d’una nova lletra l septies a l’apartat segon de l’article 2-7

Article 2-7. La Junta de Govern
[...]
2. La Junta de Govern té les funcions següents: 
[...]
l septies. Contractar personal laboral.
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Esmena 41
GP Socialista
De modificació de l’apartat primer de l’article 2-8, amb la redacció següent

Article 2-8. El director o directora
1. El càrrec de director o directora de l’Agència Tributària de Catalunya és assi-

milat al rang orgànic de secretari o secretària director o directora general i és nome-
nat i separat lliurement pel Govern, a proposta de la persona titular del Departament 
competent en matèria d’Hisenda 3/5 parts del Parlament de Catalunya.

Esmena 42
GP Socialista
De supressió de la lletra g de l’apartat segon de l’article 2-8

Article 2-8. El director o directora
[...]
2. Correspon al director o directora: 
[...]
g) Contractar personal laboral.

Esmena 43
GP Socialista
De modificació de la lletra h de l’apartat segon de l’article 2-8

Article 2-8. El director o directora
[...]
2. Correspon al director o directora: 
[...]
h) Signar, prèvia aprovació de la Junta de Govern, convenis amb altres entitats 

públiques o privades., sens perjudici que el president o presidenta avoqui la compe-
tència.

Esmena 44
GP Socialista
De modificació de l’apartat primer de l’article 2-10, amb la redacció següent 

Article 2-10. Estructura organitzativa
1. L’Agència Tributària de Catalunya tindrà l’estructura organitzativa que es de-

termini reglamentàriament.
1. L’Agència Tributària de Catalunya s’estructura en serveis centrals i en serveis 

territorials. Els serveis centrals es divideixen en àrees en funció dels diferents àmbits 
d’actuació. Al capdavant de cada àrea hi ha un cap o una cap amb el rang que es 
determini per reglament. Al capdavant dels serveis territorials hi ha delegats terri-
torials, amb la categoria que es determini per reglament.

Esmena 45
GP Socialista
De supressió d’un incís de l’apartat sisè de l’article 2-11

Article 2-11. Personal al servei de l’Agència Tributària de Catalunya
[...]
6. Correspon al president o presidenta de l’Agència Tributària de Catalunya 

d’aprovar la relació de llocs de treball, a proposta del director o directora d’acord 
amb la normativa general de funció pública de l’Administració de la Generalitat. La 
relació dels llocs de treball ha de definir la naturalesa, contingut i característiques 
de desenvolupament i la seva retribució, que s’ha d’ajustar al que disposin les lleis 
anuals de pressupostos per al personal al servei de les entitats públiques, amb un 
règim específic de percepció de retribucions variables que correspon de regular al 
Govern.
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Esmena 46
GP Socialista
D’addició d’un nou apartat 6 bis a l’article 2-11, amb la redacció següent 

Article 2-11. Personal al servei de l’Agència Tributària de Catalunya
[...]
6 bis. El departament competent en matèria de funció pública ha d’informar amb 

caràcter previ i no vinculant de les previsions màximes de plantilla, els recursos 
personals i el marc d’actuació en matèria de recursos humans i d’altres qüestions 
relatives a la política de recursos humans de l’Agència Tributària de Catalunya, que 
s’han d’incorporar al contracte programa.

Esmena 47
GP Socialista
De modificació de l’article 2-13, amb la redacció següent

Article 2-13. Oferta pública d’ocupació
L’Agència Tributària de Catalunya ha de sotmetre a l’aprovació del Govern, amb 

l’informe previ no vinculant del departament competent en matèria de funció públi-
ca, l’oferta pública d’ocupació en relació amb els llocs de treball reservats a funcio-
naris dels cossos tributaris que té adscrits.

Esmena 48
GP Socialista
D’addició d’un incís a l’apartat segon de l’article 2.14

Article 2-14. Processos selectius, provisió de llocs de treball i condicions de treball
[...]
2. Els òrgans competents de l’Agència Tributària de Catalunya dissenyen el pla 

anual de formació del personal que hi és adscrit, amb la participació dels represen-
tants dels treballadors i treballadores, i poden signar convenis amb aquest objecte 
amb altres entitats i, en especial, amb els òrgans competents en matèria de formació 
en l’àmbit tributari.

Esmena 49
GP Socialista
De supressió de la lletra b de l’apartat primer de l’article 2-15

Article 2-15. Recursos econòmics
1 Els recursos de l’Agència Tributària de Catalunya són: 
[...]
b) Un percentatge de la recaptació que derivi dels seus actes de liquidació i de 

gestió recaptatòria o de qualsevol altre acte administratiu dictat en l’àmbit de gestió 
tributària amb la finalitat de cobrir les despeses de funcionament i inversions que 
siguin necessàries per a la seva activitat.

Esmena 50
GP Socialista
De supressió de l’apartat segon de l’article 2-15

Article 2-15. Recursos econòmics
[...]
2. La base del càlcul i el percentatge als que fa esment l’apartat b) de l’apartat 

anterior es fixen cada any en la llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya
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Esmena 51
GP Socialista
De supressió d’ un incís de l’apartat primer de l’article 2-34 

Article 2-34. Funcions de la Junta de Tributs de Catalunya
1. La Junta de Tributs de Catalunya té coneixement, en única instància: 

Esmena 52
GP Socialista
D’addició d’un incís a la lletra a de l’apartat 1.1 de l’article 2-34 

Article 2-34. Funcions de la Junta de Tributs de Catalunya
1. La Junta de Tributs de Catalunya té coneixement, en única instància: 
1.1 De les reclamacions economicoadministratives, tant si s’hi susciten qüestions 

de fet com de dret, en relació amb els actes que provisionalment o definitivament 
reconeguin o deneguin un dret o declarin una obligació o un deure, així com els de 
tràmit que decideixin, directament o indirectament el fons de l’assumpte o posin 
terme al procediment, corresponents a les següents matèries: 

a) L’aplicació dels tributs i la imposició de sancions tributàries, amb exclusió ex-
pressa dels tributs cedits per l’Estat a la Generalitat de Catalunya o dels recàrrecs 
establerts per aquesta sobre els tributs de l’Estat, i la imposició de sancions que 
derivin dels uns i els altres.

Esmena 53
GP Socialista
D’addició d’un incís a l’apartat 1.5 de l’article 2-34 

Article 2-34. Funcions de la Junta de Tributs de Catalunya
1. La Junta de Tributs de Catalunya té coneixement, en única instància: 
[...]
1.5. De la rectificació d’errors en què incorrin les seves pròpies resolucions. 

Aquestes rectificacions, en tot cas, han de ser conformes amb el què estableix la le-
gislació general tributària.

Esmena 54
GP Socialista
De supressió de la disposició addicional sisena del Llibre segon

Sisena. Accés al Cos Superior d’Inspectors Tributaris de la Generalitat de Ca-
talunya

L’Agència Tributària de Catalunya ha de convocar entre el 2017 i el 2024, amb 
caràcter excepcional, fins a tres processos selectius per a l’accés al Cos Superior 
d’Inspectors Tributaris de la Generalitat de Catalunya, en els quals poden participar 
exclusivament els membres del Cos Superior de Tècnics Tributaris de la Generalitat 
de Catalunya i els membres del Cos Superior d’Administració de la Generalitat de 
Catalunya que hagin exercit durant un mínim de dos anys, per mitjà d’habilitació 
temporal, les funcions que estableix l’article 2-24 del Codi Tributari de Catalunya.

Esmena 55
GP Socialista
De supressió de la disposició addicional setena del Llibre segon

Setena. Accés al Cos Superior de Tècnics Tributaris de la Generalitat de Catalunya
1. L’Agència Tributària de Catalunya ha de convocar entre el 2017 i el 2024, amb 

caràcter excepcional, fins a dos processos selectius per a l’accés al Cos Superior 
de Tècnics Tributaris de la Generalitat de Catalunya en els quals poden participar 
exclusivament els membres del Cos Superior d’Administració de la Generalitat de 
Catalunya que hagin exercit, a la data de publicació de la convocatòria, durant un 
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mínim de dos anys, per mitjà d’habilitació temporal, les funcions que estableix l’ar-
ticle 2-24 d’aquest Codi.

Esmena 56
GP Socialista
De supressió de la disposició addicional vuitena del llibre segon

Vuitena. Accés al Cos Tècnic de Gestors Tributaris de la Generalitat de Catalunya
L’Agència Tributària de Catalunya ha de convocar entre el 2017 i el 2024, amb 

caràcter excepcional, fins a tres processos selectius per a l’accés al Cos Tècnic de 
Gestors Tributaris de la Generalitat de Catalunya, en els quals poden participar ex-
clusivament els membres del Cos de Gestió d’Administració de la Generalitat de 
Catalunya que hagin exercit durant un mínim de dos anys, per mitjà d’habilitació 
temporal, les funcions que té atribuïdes el Cos Tècnic de Gestors Tributaris de la 
Generalitat i els funcionaris de l’escala administrativa del Cos Administratiu de la 
Generalitat de Catalunya que hagin exercit durant un mínim de dos anys funcions 
de suport directe en l’àmbit tributari, d’acord amb el que sigui determinat per les 
bases de la convocatòria.

Esmena 57
GP Socialista
De supressió de l’apartat segon de l’article 3-2

Article 3-2. Naturalesa
[...]
2.El Consell Fiscal de Catalunya és també l’òrgan de participació dels professio-

nals de l’assessorament fiscal en la definició i el desplegament de les bases del sis-
tema fiscal de Catalunya.

Esmena 58
GP Socialista
De modificació de la lletra b de l’article 3-4

Article 3-4. Composició
El Consell Fiscal de Catalunya està integrat: 
[...]
b) Per una representació de les organitzacions sindicals i patronals més repre-

sentatives, dels col·legis professionals, d’entitats i organitzacions dedicades a l’àmbit 
fiscal i tributari que exerceixin les seves funcions a Catalunya, segons els criteris 
que es determinin reglamentàriament.

Esmena 59
GP Socialista
De supressió de la lletra c de l’apartat primer de l’article 3-5

Article 3-5. Funcions
1. Són funcions del Consell Fiscal de Catalunya: 
[...]
c) Gestionar el Registre d’assessors fiscals de Catalunya.

Esmena 60
GP Socialista
De modificació de l’apartat segon de l’article 3-8, amb la redacció següent: 

Article 3-8. El Ple
[...]
2. Integren el Ple del Consell Fiscal de Catalunya: 
a) El president o presidenta del Consell.



BOPC 383
11 d’abril de 2017

3.01.02. Proposicions de llei 49 

b) Sis vocals, designats pel Govern, en representació dels organismes i entitats 
públiques que integren l’administració tributària de la Generalitat de Catalunya 
que, d’acord amb el que s’estableixi reglamentàriament, tinguin la condició de mem-
bres del Consell.

c) Quatre vocals en representació de les administracions tributàries locals de 
Catalunya, que seran designats d’acord amb el que s’estableixi reglamentàriament.

d) Quatre vocals en representació dels agents socials i econòmics
e) Dos vocals en representació d’entitats i organitzacions en l’àmbit de la fiscalitat
f) Dos vocals en representació de col·legis professionals
g) Dos vocals en representació d’entitats socials que treballin en l’àmbit de la 

fiscalitat

Esmena 61
GP Socialista
De supressió de la lletra b de l’apartat segon de l’article 3-9

Article 3-9. Nomenament dels vocals
[...]
2. Llevat dels vocals previstos a la lletra e de l’article 3-8.2, seran nomenades les 

següents persones: 
[...]
b) Com a vocals en representació dels assessors fiscals, les que proposin les enti-

tats amb representació al Consell, previ informe del president o presidenta.

Esmena 62
GP Socialista
De supressió de l’apartat sisè de l’article 3-30

Article 3-30. Actes dictats pels òrgans del Consell Fiscal de Catalunya
[...]
6. L’exercici d’accions civils i laborals es regeix per les normes que regulen 

aquestes matèries. Les reclamacions prèvies a la via judicial civil s’han de presentar 
davant el conseller o consellera competent per raó de la matèria. Les reclamacions 
prèvies a la via judicial laboral s’han de presentar davant el secretari o secretària 
general del departament competent per raó de la matèria.

Esmena 63
GP Socialista
D’addició d’un incís a l’apartat segon de l’article 3-33 

Article 3-33. Col·laboració institucional
[...]
2. En l’àmbit de les funcions establertes a l’article 3-5, el Consell Fiscal de Ca-

talunya col·labora amb les administracions fiscals de l’Estat i de les administracions 
dels estats membres de la Unió Europea, amb els organismes internacionals amb 
competències en matèria de fiscalitat, i amb les autoritats fiscals de la resta d’Estats.

Esmena 64
GP Socialista
D’addició d’un nou apartat 4 bis a l’article 3-33, amb la redacció següent 

Article 3-33. Col·laboració institucional
[...]
4 bis. Per tal de garantir l’efectiva col·laboració establerta en els apartats ante-

riors el Consell Fiscal de Catalunya, d’acord amb la normativa aplicable, pot signar 
convenis de col·laboració amb entitats públiques o privades pertanyents a altres ad-
ministracions en els àmbits d’actuació que directament o indirectament li són propis.

Fascicle segon
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Esmena 65
GP Socialista
D’addició d’un nou apartat 4 ter a l’article 3-33, amb la redacció següent

Article 3-33. Col·laboració institucional
[...]
4 ter. La col·laboració del Consell Fiscal de Catalunya amb organismes i entitats 

d’altres administracions públiques es pot formalitzar mitjançant qualsevol fórmula 
jurídica admesa en dret, inclosa la constitució o la participació en entitats amb per-
sonalitat jurídica pròpia i diferenciada.

Esmena 66
GP Socialista
De supressió de l’article 3-34

Article 3-34. Convenis de col·laboració
1. El Consell Fiscal de Catalunya, d’acord amb la normativa aplicable, pot signar 

convenis de col·laboració amb entitats públiques pertanyents a altres administra-
cions en els àmbits d’actuació que directament o indirectament li són propis. També 
ho pot fer amb entitats privades que persegueixin la mateixa finalitat.

2. En el supòsit que els convenis esmentats anteriorment impliquin una despesa 
o obligació econòmica per al Consell Fiscal de Catalunya, s’ha d’establir una con-
traprestació econòmica que, en qualsevol cas, ha de compensar el cost dels mitjans 
esmerçats en l’execució del conveni.

Esmena 67
GP Socialista
De supressió de l’article 3-35

Article 3-35. Formes de col·laboració
La col·laboració del Consell Fiscal de Catalunya amb organismes i entitats d’al-

tres administracions públiques es pot formalitzar mitjançant qualsevol fórmula ju-
rídica admesa en dret, inclosa la constitució o la participació en entitats amb perso-
nalitat jurídica pròpia i diferenciada.

Esmena 68
GP Socialista
D’addició d’un incís a l’apartat primer de l’article 3-36

Article 3-36. Naturalesa 
1. Es crea l’Institut de recerca fiscal i estudis tributaris de Catalunya, depenent 

del Consell Fiscal de Catalunya i com a organisme autònom administratiu amb per-
sonalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’actuar per al compliment de les seves 
funcions.

Esmena 69
GP Socialista
De supressió de la lletra a de l’apartat primer de l’article 3-38

Article 3-38. Funcions
1. Corresponen a l’Institut de recerca fiscal i estudis tributaris de Catalunya les 

funcions següents: 
a) Assessorar tècnicament al Parlament de Catalunya i al govern de la Generali-

tat en el desenvolupament de la política fiscal.
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Esmena 70
GP Socialista
De supressió de la lletra j de l’apartat primer de l’article 3-38

Article 3-38. Funcions
1. Corresponen a l’Institut de recerca fiscal i estudis tributaris de Catalunya les 

funcions següents: 
[...]
j) Executar, gestionar i donar suport als processos selectius en els termes fixats 

per l’autoritat competent o en els que s’estableixin en l’acord o conveni corresponent 
i participar, si escau, en la selecció d’altres tipus de personal, en allò relatiu als co-
neixements tributaris que es puguin exigir.

Esmena 71
GP Socialista
De supressió de la lletra m de l’apartat primer de l’article 3-38

Article 3-38. Funcions
1. Corresponen a l’Institut de recerca fiscal i estudis tributaris de Catalunya les 

funcions següents: 
[...]
m) Donar suport en matèria de fiscalitat internacional a la internacionalització de 

l’economia de catalana i de les seves empreses i operadors econòmics.

Esmena 72
GP Socialista
De supressió de la lletra n de l’apartat primer de l’article 3-38

Article 3-38. Funcions
1. Corresponen a l’Institut de recerca fiscal i estudis tributaris de Catalunya les 

funcions següents: 
[...]
n) Donar suport en matèria de fiscalitat internacional a l’atracció d’inversions i 

instal·lació d’empreses estrangeres a Catalunya.

Esmena 73
GP Socialista
De supressió de la lletra o de l’apartat primer de l’article 3-38

Article 3-38. Funcions
1. Corresponen a l’Institut de recerca fiscal i estudis tributaris de Catalunya les 

funcions següents: 
[...]
o) Assessorar a les autoritats tributàries de Catalunya en fiscalitat internacional.

Esmena 74
GP Socialista
De modificació de la lletra a de l’apartat segon de l’article 3-40

Article 3-40. El Consell Rector
[...]
2. Integren el Consell Rector, les persones següents: 
a) president o presidenta: La persona titular de la presidència del Consell Fiscal 

de Catalunya.
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Esmena 75
GP Socialista
De supressió de la lletra b de l’apartat segon de l’article 3-40

Article 3-40. El Consell Rector
[...]
2. Integren el Consell Rector, les persones següents: 
[...]
b) Vicepresident o vicepresidenta: La persona titular de la secretaria d’Hisenda.

Esmena 76
GP Socialista
De supressió de la lletra C.c1 de l’apartat segon de l’article 3-40

Article 3-40. El Consell Rector
[...]
2. Integren el Consell Rector, les persones següents: 
[...]
c) Vocals: 
c.1) La persona titular de la presidència del Consell Fiscal de Catalunya.

Esmena 77
GP Socialista
De supressió de la lletra C.c4 de l’apartat segon de l’article 3-40

Article 3-40. El Consell Rector
[...]
2. Integren el Consell Rector, les persones següents: 
[...]
c) Vocals: 
[...]
c.4) Quatre vocals designats per la persona titular del departament del govern 

competent en matèria d’hisenda, dues de les quals entre les persones titulars unitats 
directives competents en matèria pressupostària.

Esmena 78
GP Socialista
De supressió de la lletra C.c5 de l’apartat segon de l’article 3-40

Article 3-40. El Consell Rector
[...]
2. Integren el Consell Rector, les persones següents: 
[...]
c) Vocals: 
[...]
c.5) La persona titular de la direcció de l’Escola d’Administració Pública de Ca-

talunya.

Esmena 79
GP Socialista
De supressió de la lletra C.c5 de l’apartat segon de l’article 3-40

Article 3-40. El Consell Rector
[...]
2. Integren el Consell Rector, les persones següents: 
[...]
c) Vocals: 
[...]
c.6) La persona titular de la secretaria d’Administració i Funció Pública.
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Esmena 80
GP Socialista
De modificació de la lletra C.c7 de l’apartat segon de l’article 3-40, amb la 
redacció següent

Article 3-40. El Consell Rector
[...]
2. Integren el Consell Rector, les persones següents: 
[...]
c) Vocals: 
[...]
c.7) Quatre persones designades per la persona titular de la presidència per 3/5 

del Ple del Consell Fiscal del consell rector de l’institut entre persones expertes en 
fiscalitat i reconegut prestigi en el mon acadèmic, vinculades a les Universitats de 
Catalunya.

Esmena 81
GP Socialista
De modificació de la lletra C.c8 de l’apartat segon de l’article 3-40, amb la 
redacció següent

Article 3-40. El Consell Rector
[...]
2. Integren el Consell Rector, les persones següents: 
[...]
c) Vocals: 
[...]
c.8) Quatre persones designades per 3/5 del Ple del Consell Fiscal d’entre els 

membres que en formen part.

Esmena 82
GP Socialista
De supressió de la disposició addicional primera del llibre tercer

Disposicions addicionals 
Primera. Creació del Registre d’assessors fiscals de Catalunya
1. El Registre d’assessors fiscals de Catalunya té per finalitat constituir un cens 

únic on figurin, degudament relacionades, les persones físiques que presten serveis 
d’assistència, assessorament, defensa jurídica, auditoria, consultoria o altres serveis 
que, directa o indirectament, estiguin relacionats amb el compliment de les obliga-
cions tributàries que recauen sobre els contribuents amb obligacions tributàries a 
Catalunya.

2. La inscripció al Registre té caràcter voluntari i requereix presentar una sol·li-
citud en la que s’acrediti reunir les condicions mínimes necessàries per a la presta-
ció dels serveis professionals en matèria tributària i s’accepti seguir el codi de bones 
pràctiques.

3. El Consell Fiscal promourà socialment la figura de l’assessor fiscal registrat, i 
proposarà als organismes i entitats públiques integrants de les administracions tri-
butàries de Catalunya, mesures per a impulsar protocols d’actuació conjunta amb els 
col·legis, entitats o associacions professionals amb representació al Ple.

4. Els organismes i entitats públiques integrants de l’administració tributària de 
la Generalitat de Catalunya han de reconèixer la condició d’assessor fiscal a tota 
persona que acrediti la seva inscripció al registre sense necessitat d’exigir cap altra 
mena de documentació o justificació.

5. L’assessor fiscal registrat té la condició d’interlocutor vàlid de l’administració 
tributària de la Generalitat de Catalunya als efectes d’establir els instruments de co-
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operació i gestió que tinguin per finalitat reduir i simplificar els tràmits administra-
tius necessaris per a complir amb les obligacions tributàries.

6. Als efectes del que disposa l’article 3-8.2 del Codi Tributari de Catalunya, la 
representativitat al Consell Fiscal de Catalunya dels diferents col·lectius i associa-
cions professionals d’assessors fiscals s’ha de fixar d’acord amb el que es determini 
reglamentàriament.

7. L’incompliment manifest i reiterat de les obligacions establertes pel codi de 
bones pràctiques en la relació de servei amb el client i en la interlocució amb els di-
ferents organismes integrants de l’administració tributària de la Generalitat de Cata-
lunya, pot donar lloc a la suspensió temporal de la inscripció en el Registre d’asses-
sors fiscals o, si l’incompliment és greu, a la cancel·lació de la inscripció.

8. El procediment de tramitació de les denúncies i d’investigació ha d’ésser dut a 
terme pels responsables del Registre i ha de garantir l’audiència de l’afectat.

9. La determinació de les persones que s’han d’inscriure en el Registre d’asses-
sors fiscals de Catalunya, la informació requerida als declarants, el contingut del 
codi de conducta i el procediment d’investigació i tramitació de les denúncies ha 
d’ésser regulat per reglament.

Esmena 83
GP Socialista
De modificació del paràgraf cinquè de l’apartat I La codificació del dret tributari de 
Catalunya de l’exposició de motius, amb la redacció següent 

[...] Un sistema fiscal és el resultat de l’acció combinada dels diferents tributs que 
el configuren i de les diferents unitats que integren l’Administració Tributària. El 
Parlament és qui, en representació del conjunt de la ciutadania, aprova les lleis per 
les que té competència la Generalitat de Catalunya, amb les que es construeix l’es-
tructura tributària, i així es construeix l’estructura tributària corresponent, entesa 
com el conjunt d’impostos, taxes i altres prestacions que impliquen obligacions de 
pagament per part dels contribuents [...].

Esmena 84
GP Socialista
De modificació del paràgraf sisè de l’apartat I La codificació del dret tributari de 
Catalunya de l’exposició de motius, amb la redacció següent

[...] El Govern i l’administració tributària són els responsables de regular els pro-
cediments jurídics i establir els instruments tecnològics que permetin fer complir 
aquestes lleis i, al mateix temps, de gestionar de manera transparent, responsable 
i eficient els ingressos que es recapten. I, finalment, el cercle es completa quan els 
ciutadans i ciutadanes, en complir les lleis fiscals aprovades pel Parlament en allò 
que aquest té competències i d’acord amb els procediments habilitats pel seu Go-
vern, satisfan les seves obligacions tributàries, contribuint al finançament de l’Estat 
de les institucions i dels serveis públics de qualitat i amb igualtat d’oportunitats. [...]

Esmena 85
GP Socialista
D’addició d’un paràgraf sisè bis a l’apartat I La codificació del dret tributari de 
Catalunya de l’exposició de motius

[...] I, finalment, el cercle es completa quan els ciutadans i ciutadanes, en complir 
les lleis fiscals aprovades pel Parlament i d’acord amb els procediments habilitats 
pel seu Govern, satisfan les seves obligacions tributàries, contribuint al finançament 
de l’Estat.

Per a garantir uns serveis públics de qualitat i un Estat del Benestar sòlid, sol-
vent i d’accés universal cal comptar amb un sistema fiscal just, progressiu i que 
garanteixi que pagui més qui més té. Necessitem un sistema tributari proporcional 



BOPC 383
11 d’abril de 2017

3.01.02. Proposicions de llei 55 

i redistributiu que asseguri tant la justícia fiscal com la impossibilitat d’escapar a 
l’aplicació del sistema tributari per mitjà del frau i l’evasió fiscal. [...]

Esmena 86
GP Socialista
De modificació del paràgraf setè de l’apartat I La codificació del dret tributari de 
Catalunya de l’exposició de motius 

[...] El principal repte dels sistemes fiscals dels països avançats és assolir l’efi-
ciència en la recaptació impositiva i, en aquest sentit, les experiències dels països 
del nostre entorn mostren que, a banda de les mesures que es puguin implementar 
per identificar els comportaments insolidaris i, en el seu cas, sancionar a aquells 
que incompleixin el seu deure de contribuir, el rendiment d’un sistema fiscal només 
pot excel·lir per mitjà d’incentivar el compliment voluntari la consciència fiscal de 
la ciutadania [...]

Esmena 87
GP Socialista
D’addició d’un paràgraf setè bis de l’apartat I La codificació del dret tributari de 
Catalunya de l’exposició de motius

 [...] Així doncs, per tal de generar una consciència fiscal entre els ciutadans i 
les ciutadanes, cal establir les bases del nostre sistema fiscal a través de principis 
que permetin reforçar-lo i assolir un compliment més responsable i conseqüent. [...]

Esmena 88
GP Socialista
De supressió de tot el paràgraf vuitè de l’apartat I La codificació del dret tributari 
de Catalunya de l’exposició de motius

 [...] En aquest sentit, l’administració tributària ha de tenir un paper actiu a l’hora 
de facilitar el compliment de les obligacions tributàries, proporcionant als contri-
buents bons serveis d’informació, assistència i assessorament.[...]

Esmena 89
GP Socialista
De modificació dels paràgrafs primer, segon, tercer i quart de l’apartat V El 
Consell Fiscal de Catalunya, de l’exposició de motius

 [...] A l’estructura institucional del sistema fiscal de Catalunya cal preveure la 
presència d’un ens supervisor, com és el Consell Fiscal de Catalunya regulat al títol 
primer del llibre tercer del codi.

Aquest ens ha de desenvolupar un paper d’interlocució permanent entre els orga-
nismes i entitats públiques que integren el sector públic de la fiscalitat i les entitats i 
col·lectius que, en la mesura en que representen tots aquells professionals que, amb 
els seus serveis, ajuden als contribuents a comprendre i a complir les normes en les 
que es regula el deure de contribuir, integren el sector privat de la fiscalitat.

La complexitat tècnica de les lleis i dels reglaments que articulen la fiscalitat 
en un sistema fiscal modern, la dificultat de definir en categories jurídiques els fets 
d’una realitat social i econòmica en constant transformació, i el desconeixement 
general dels procediments i criteris d’actuació que apliquen els organismes que in-
tegren l’administració tributària, fan de l’assessor fiscal el punt de connexió més ha-
bitual entre els contribuents i les autoritats fiscals.

Per això, els col·legis professionals, associacions i altres col·lectius que els repre-
senten constitueixen els interlocutors més adients per trobar l’equilibri necessari en-
tre la defensa de l’interès general i el respecte als interessos particulars que, llevat de 
situacions molt marginals, ha de permetre aconseguir un nivell elevat de confiança 
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recíproca que ajudi a crear la consciència fiscal indispensable per assolir una taxa 
òptima d’eficiència recaptatòria.

A l’estructura institucional del sistema fiscal de Catalunya cal preveure la crea-
ció del Consell Fiscal de Catalunya com a ens consultiu i d’assessorament del con-
junt d’institucions i organismes públics que integren l’Administració tributària de la 
Generalitat de Catalunya regulat al Títol Primer del Llibre Tercer del Codi.

Aquest ens ha de permetre la participació d’entitats, col·lectius, col·legis i acadè-
mics experts en matèria tributària per tal que facilitin el seu coneixement i la seva 
expertesa als organismes i entitats públiques que integren el sector de la fiscalitat 
en el desenvolupament de les seves funcions tributàries. D’aquesta manera, poden 
transmetre a l’administració tributària elements de millora contínua en la interpre-
tació i aplicació de la llei, en els processos tributaris, en la relació amb els contri-
buents o en l’àmbit de la consciència fiscal de la ciutadania. [...]

Esmena 90
GP Socialista
De modificació del paràgraf cinquè de l’apartat V El Consell Fiscal de Catalunya, 
de l’exposició de motius

 [...] D’acord amb les tendències internacionals més avançades, i les recomana-
cions de l’OCDE i la Comissió Europea, els fonaments del que es coneix com el 
«compliment cooperatiu» són l’establiment d’instruments i procediments d’inter-
locució efectiva entre el sector públic i el sector privat i la ciutadania amb l’objectiu 
de reduir la conflictivitat en les relacions entre l’administració tributària i el contri-
buent. [...]

Esmena 91
GP Socialista
D’addició d’un incís al paràgraf segon de l’apartat VI L’Institut de recerca fiscal i 
estudis tributaris de Catalunya de l’exposició de motius

 [...] Amb aquest finalitat es crea l’Institut de recerca fiscal i estudis tributaris de 
Catalunya, regulat al títol II del llibre III del codi, depenent del Consell Fiscal de 
Catalunya. [...]

Esmena 92
GP Socialista
De modificació del títol de la 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

Proposició de llei de la Llei tributària de Catalunya

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Alícia Romero Llano, diputada, GP SOC 



BOPC 383
11 d’abril de 2017

3.01.05. Propostes de modificació del Reglament del Parlament 57 

3.01.05. Propostes de modificació del Reglament del Parlament

Proposta de reforma del Reglament del Parlament
211-00001/11

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 3 dies hàbils (del 
12.04.2017 al 18.04.2017).
Finiment del termini: 19.04.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.04.2017.

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la presentació d’un projecte de llei de 
governs locals
250-00860/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 53249 / Admissió a tràmit: Mesa de la CGAPH, 10.04.2017

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 53249)

Esmena 1
GP Socialista (1)
De modificació

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Aprovar i presentar al Parlament, dins del primer semestre del 2017, un projec-

te de llei de governs locals i un projecte de llei de finances locals que reforcin l’au-
tonomia local i que garanteixin un sistema de finançament estable i proporcional a 
unes competències ben definides dels ens locals perquè es puguin desenvolupar amb 
garanties de qualitat i transparència les polítiques públiques.

Esmena 2
GP Socialista (2)
D’addició

2. Impulsar, mentre el Parlament no aprovi una llei de governs locals, la creació 
d’un grup de treball entre la Generalitat, el Govern de l’Estat, les entitats municipa-
listes i els professionals per a adoptar mesures que garanteixin la seguretat jurídica 
i la bona gestió econòmica dels ajuntaments i facilitar alternatives a la falta de per-
sonal funcionari d’habilitació estatal.

Esmena 3
GP Socialista (3)
D’addició

3. Reclamar al Govern de l’Estat que es derogui immediatament i de manera 
urgent la Llei 27/2013, del 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració local, així com la Llei orgànica 2/2012, del 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, per a assegurar que tot l’estalvi obtingut per 
les entitats locals i per les altres administracions públiques en exercicis anteriors es 
pugui destinar a la prestació de serveis a la ciutadania, a exercir les competències 
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clau per a assegurar-ne el benestar i a activar l’economia per a generar inversió i 
ocupació.

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 54933)

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

El Parlament insta al Govern de la Generalitat a fer entrega del document final 
sorgit del procés de debat Governslocals.cat als grups parlamentaris perquè aquests 
presentin una proposició de llei en ponència conjunta en base a la proposat del món 
local abans de finalitzar la present legislatura.

Proposta de resolució sobre l’atenció educativa domiciliària
250-00867/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 56406 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 10.04.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 56406)

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

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar aplicant allò previst 
a la resolució EDU/3699/2007, de 5 de desembre, per la qual s’aproven les instruc-
cions, on especifica que el docent que realitzi l’atenció domiciliària s’ha de coordi-
nar amb el professor o professora del centre que tutela el procés d’aprenentatge i, si 
convé, amb els docents del centre hospitalari, amb la finalitat de fer el seguiment del 
procés d’aprenentatge de l’alumne o de l’alumna.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació del punt 2

2. El Parlament de Catalunya valora positivament l’acord de col·laboració arri-
bat entre el Departament d’Ensenyament i la Universitat de Barcelona, per realitzar 
un projecte de recerca i transferència en relació a l’atenció educativa domiciliària a 
Catalunya, amb la finalitat de millorar la qualitat d’aquest suport i de l’atenció edu-
cativa a l’alumnat en situació de malaltia i a les seves famílies.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí (3)
De modificació del punt 3

3. El Parlament insta el Govern a aplicar, un cop s’hagi finalitzat el projecte, les 
mesures de millora que d’aquest se’n derivin.
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Proposta de resolució sobre la protecció integral del turó (Mustela 
putorius)
250-00870/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 56407 / Admissió a tràmit: Mesa de la CMAS, 10.04.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 56407)

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

1. Realitzar un estudi i investigació pormenoritzada sobre l’estat real del perill 
d’extinció de l’espècie i sobre l’entorn que l’acull, un diagnòstic global de la seva si-
tuació, per tal d’elaborar un pla de protecció de l’espècie.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació del punt 2

2. Establir les directrius necessàries per a la protecció i gestió de l’espècie.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí (3)
De modificació del punt 3

3. Tramitar i aprovar el Catàleg de fauna amenaçada de Catalunya.

Proposta de resolució sobre les maniobres de l’exèrcit a Celrà
250-00872/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 56410 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 10.04.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 56410)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern a insistir en les polítiques adreça-
des a fomentar la cultura de la pau i els drets humans, en la línia de l’acordat en la 
Moció 55/XI del Parlament de Catalunya, sobre la desmilitarització de Catalunya.
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Proposta de resolució sobre la consolidació i el sosteniment de les 
llars d’infants municipals
250-00875/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 55185; 55272; 56405 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 10.04.2017

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 55185)

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

5. Donar compliment íntegre a la Moció 72/XI del Parlament de Catalunya, so-
bre l’educació infantil, que va ser aprovada el passat 10 de novembre de 2016, atès 
que el Govern no ha complert amb els compromisos adquirits en aquesta Moció i 
amb el mandat parlamentari que d’ella es desprèn.

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 55272)

Esmena 1
GP Socialista (1)
De supressió en el punt 2

2. Tornar a incloure, als pressupostos de la Generalitat, les partides per a «fun-
cionament llars d’infants municipals», «funcionament llars d’infants privades» i «fo-
ment de llars d’infants municipals».

Esmena 2
GP Socialista (2)
De modificació del punt 3

3. Donar compliment a la disposició addicional 49 de la Llei de Pressupostos de 
la Generalitat de Catalunya per al 2017, que estableix que «el Govern de la Genera-
litat ha de recuperar la seva corresponsabilitat en el finançament del servei públic 
de les escoles bressol municipals i garantir un finançament de les escoles bressol que 
cobreixi, com a mínim, un mòdul econòmic de 1.600 € per plaça i any, i comprome-
tre’s a augmentar-lo progressivament fins ais 1.800 € per plaça i any, entenen que 
l’educació de zero a tres anys és una etapa educativa fonamental».

Esmena 3
GP Socialista (3)
De modificació del punt 4

4. Garantir una partida suficient de beques i ajuts que permetin assegurar l’equi-
tat real en l’accés al servei d’educació 0-3 anys, i evitar així la discriminació d’ac-
cés per motius de renda, i promoure preus assequibles, prioritzant la gratuïtat de les 
famílies socialment més vulnerables, per tal de millorar les oportunitats laborals i 
formatives d’aquestes famílies i la conciliació entre la vida personal i laboral.

Esmena 4
GP Socialista (4)
D’addició d’un nou 5

5. Restituir les partides destinades al foment i al funcionament de les llars d’in-
fants municipals no retornades als Ajuntaments des de 2012, que no hagin estat 
substituïdes per les subvencions de les Diputacions provincials, i actuar amb lleial-
tat institucional i transparència.
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 56405)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació del punt 2

2. Reclamar al Govern de l’estat que restitueixi el conjunt d’aportacions que rea-
litzava per tota l’etapa 0-6 i en especial per l’educació infantil de primer cicle.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació del punt 3

3. Elaborar una nova proposta per al finançament estable del servei de llars d’in-
fants que tingui en compte la corresponsabilització de costos i de sosteniment i de 
places per al curs 2017-2018, i que inclogui el compliment de la Llei 5/2004, del 9 de 
juliol, de creació de llars d’infants de qualitat, i de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, 
d’educació; el principi de suficiència financera; l’equilibri territorial i la dificultat 
específica dels municipis en zones rurals, i la subvenció de llars d’infants d’iniciati-
va social; presentar-la al Parlament i sotmetre-la a debat i a l’acord a la Comissió 
Mixta del Departament d’Ensenyament amb els representants municipalistes.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí (3)
De modificació del punt 4

4. Estudiar i acordar en el marc de la Comissió Mixta del Departament d’En-
senyament amb els representants municipalistes, si escau, la proposta d’establir els 
preus de les llars d’infants en funció de les rendes de les famílies i la tarifació social, 
respectant, en qualsevol cas, el principi d’autonomia local. I establir també una par-
tida de beques menjador amb l’objectiu d’assolir la garantia alimentària per a tots 
els infants de les llars d’infants i afavorir l’escolarització i l’equitat real en l’accés 
del servei.

Proposta de resolució sobre la transparència de la participació de 
Catalunya en l’Euroregió Pirineus Mediterrània
250-00877/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 56403 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAECRIT, 10.04.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 56403)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació de l’enunciat del punt 1

1. Elaborar un balanç de les actuacions de l’Euroregió al final de cada presidèn-
cia. En aquest balanç s’hauria de tenir en compte: 

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De supressió del punt 1.a

1.a) Objectius assolits: Quin és el valor afegit que anualment genera la participa-
ció de Catalunya en aquest organisme i beneficis per a la ciutadania
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Esmena 3
GP de Junts pel Sí (3)
De modificació del punt 1.b

1.b) Metes pendents: Activitat pendent i pla d’activitats per al següent període de 
presidència.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí (4)
De modificació del punt 1.c

1.c) Aportacions financeres de la Generalitat de Catalunya.

Esmena 5
GP de Junts pel Sí (5)
De supressió del punt 1.d

1.d) Impacte en l’opinió: Visibilitat del projecte i comunicació respecte de l’Euro-
regió.

Proposta de resolució sobre la instal·lació de sistemes de 
videovigilància a les sales de ressenya i d’identificació de les 
comissaries dels Mossos d’Esquadra
250-00882/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 56422 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 10.04.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 56422)

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

Instal·lar càmeres de videovigilància a les sales de ressenya i d’identificació de 
les àrees de custòdia a les comissaries de Policia de la Generalitat - Mossos d’Es-
quadra d’acord amb les disponibilitats pressupostàries.

Proposta de resolució sobre el masclisme en l’esport
250-00885/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 55273 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAI, 10.04.2017

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 55273)

Esmena 1
GP Socialista (1)
D’addició d’un nou punt

Elaborar i presentar un llibre de bones pràctiques de l’esport femení als mitjans 
de comunicació públics i privats per tal de garantir el tractament igualitari de la in-
formació esportiva.
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Esmena 2
GP Socialista (2)
D’addició d’un nou punt

Avaluar el seguiment que es fa de l’Esport Femení a través dels mitjans de comu-
nicació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i presentar una Pla de 
Comunicació específic que augmenti la presència de l’esport femení als mitjans de 
comunicació públics.

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 56408)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació del punt 3

3. Elaborar, per part de la Secretaria General de l’Esport, una campanya de di-
vulgació per potenciar l’accés de la dona a la professió d’àrbitre, amb l’objectiu 
d’aconseguir la integració de la dona en el món de l’arbitratge i d’augmentar la seva 
presència a les diferents lligues, tant femenines com masculines, tant d’elit com no, i 
que doni a conèixer també les experiències positives a les diferents lligues europees, 
essent també aquest un mecanisme per fomentar l’esport femení.

Proposta de resolució sobre la realització d’una consulta sobre el 
futur de la producció d’energia elèctrica a partir de centrals nuclears
250-00886/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 56420 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAECRIT, 10.04.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 56420)

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

En el marc del Pacte Nacional per a la Transició Energètica debatre sobre l’ús 
o no de l’energia nuclear com a font de producció elèctrica a tot el territori català.

Proposta de resolució sobre la transparència del comitè 
Interdepartamental de Seguiment i Coordinació dels Protocols sobre 
Abusos Sexuals a Menors o qualsevol altra Forma de Maltractament
250-00889/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 56401 / Admissió a tràmit: Mesa de la CASF, 10.04.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 56401)

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

1. Convocar les reunions del Comitè Interdepartamental de seguiment i coordi-
nació dels protocols sobre abusos sexuals a menors o qualsevol altra forma de mal-
tractament, amb la periodicitat necessària per poder dur a terme de forma eficient 
les funcions que té encomanades.
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Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
D’addició i supressió

3. Comparèixer al Parlament un cop l’any per presentar un informe anual al Par-
lament, en acabar l’any, sobre la tasca feta per part del Comitè.

Proposta de resolució sobre la transparència dels alts càrrecs de la 
Generalitat
250-00890/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 56402 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAI, 10.04.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 56402)

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

El Parlament de Catalunya s’obliga a promoure i insta el Govern al compliment 
del desplegadament de totes les prevencions previstes a la Llei 19/2014, del 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, respecte a fer pú-
bliques les agendes dels alts càrrecs i electes, en el marc de les seves competències.

Proposta de resolució sobre la presidència del Centre de 
Normalització Lingüística de Lleida
250-00900/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 55497; 56125).
Pròrroga: 4 dies hàbils (de l’11.04.2017 al 18.04.2017).
Finiment del termini: 19.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el garantiment del respecte dels drets 
dels detinguts
250-00901/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP CSP (reg. 55498; 56494).
Pròrroga: 4 dies hàbils (de l’11.04.2017 al 18.04.2017).
Finiment del termini: 19.04.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre les agressions al personal dels centres 
residencials d’acció educativa dependents de la Direcció General 
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència i les condicions de treball 
d’aquests professionals
250-00902/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 55499; 56126).
Pròrroga: 4 dies hàbils (de l’11.04.2017 al 18.04.2017).
Finiment del termini: 19.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre un servei de menjador sense gluten amb 
garanties de seguretat a les escoles
250-00903/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 55500; 56127).
Pròrroga: 4 dies hàbils (de l’11.04.2017 al 18.04.2017).
Finiment del termini: 19.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’acolliment d’infants refugiats
250-00904/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 55501; 56128).
Pròrroga: 4 dies hàbils (de l’11.04.2017 al 18.04.2017).
Finiment del termini: 19.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el reforçament de les competències 
lingüístiques en llengua anglesa
250-00905/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 55502; 56129).
Pròrroga: 4 dies hàbils (de l’11.04.2017 al 18.04.2017).
Finiment del termini: 19.04.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la dotació d’agents dels Mossos 
d’Esquadra destinats a prevenir els maltractaments, els abusos i les 
agressions a menors
250-00906/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP CSP (reg. 55503; 56493).
Pròrroga: 4 dies hàbils (de l’11.04.2017 al 18.04.2017).
Finiment del termini: 19.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el foment de la matriculació de noies a 
la formació professional
250-00907/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 55504).
Pròrroga: 4 dies hàbils (de l’11.04.2017 al 18.04.2017).
Finiment del termini: 19.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la situació política i humanitària de la 
República Democràtica del Congo
250-00908/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 56130).
Pròrroga: 4 dies hàbils (de l’11.04.2017 al 18.04.2017).
Finiment del termini: 19.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la concertació de places a la Residència 
Diocesana d’Ancians Sant Miquel Arcàngel, de Tortosa
250-00910/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 55505; 56131).
Pròrroga: 4 dies hàbils (de l’11.04.2017 al 18.04.2017).
Finiment del termini: 19.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el Corredor Mediterrani
250-00911/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 55506).
Pròrroga: 4 dies hàbils (de l’11.04.2017 al 18.04.2017).
Finiment del termini: 19.04.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la variant de Banyoles i el tram Serinyà-
Besalú de la carretera C-66
250-00912/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 55507; 56132).
Pròrroga: 4 dies hàbils (de l’11.04.2017 al 18.04.2017).
Finiment del termini: 19.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la reforma del Parc de Bombers de la 
Seu d’Urgell
250-00913/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs; GP CSP (reg. 55508; 56133; 56492).
Pròrroga: 4 dies hàbils (de l’11.04.2017 al 18.04.2017).
Finiment del termini: 19.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’Escola Ítaca, de Barcelona
250-00914/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 55509).
Pròrroga: 4 dies hàbils (de l’11.04.2017 al 18.04.2017).
Finiment del termini: 19.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la represa i la finalització de les obres 
de connexió de l’autovia A-2 i de l’autopista AP-7
250-00915/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 55510; 56134).
Pròrroga: 4 dies hàbils (de l’11.04.2017 al 18.04.2017).
Finiment del termini: 19.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la promoció del turisme familiar
250-00916/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 55511).
Pròrroga: 4 dies hàbils (de l’11.04.2017 al 18.04.2017).
Finiment del termini: 19.04.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre el garantiment dels drets de les dones i 
les nenes víctimes del tràfic d’éssers humans
250-00917/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 55512).
Pròrroga: 4 dies hàbils (de l’11.04.2017 al 18.04.2017).
Finiment del termini: 19.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la defensa dels consumidors davant 
els incompliments del servei de Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya i de Transports Metropolitans de Barcelona
250-00918/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 55513).
Pròrroga: 4 dies hàbils (de l’11.04.2017 al 18.04.2017).
Finiment del termini: 19.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el foment de la matriculació de noies en 
diversos itineraris de la formació professional
250-00919/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 55514).
Pròrroga: 4 dies hàbils (de l’11.04.2017 al 18.04.2017).
Finiment del termini: 19.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la regulació del procés d’admissió dels 
alumnes en els centres educatius
250-00920/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 55515; 56135).
Pròrroga: 4 dies hàbils (de l’11.04.2017 al 18.04.2017).
Finiment del termini: 19.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el Pla director urbanístic Gran Via - 
Llobregat, de l’Hospitalet de Llobregat
250-00921/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 55516).
Pròrroga: 4 dies hàbils (de l’11.04.2017 al 18.04.2017).
Finiment del termini: 19.04.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre l’adjudicació del servei de transport 
sanitari a l’Hospitalet de Llobregat
250-00922/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 55517).
Pròrroga: 4 dies hàbils (de l’11.04.2017 al 18.04.2017).
Finiment del termini: 19.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la supressió del Consell Comarcal del 
Barcelonès
250-00923/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 55518).
Pròrroga: 4 dies hàbils (de l’11.04.2017 al 18.04.2017).
Finiment del termini: 19.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’elaboració de la Proposició de llei de la 
gent gran a Catalunya
250-00924/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 55519; 56136).
Pròrroga: 4 dies hàbils (de l’11.04.2017 al 18.04.2017).
Finiment del termini: 19.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la violència i la vulneració de drets en 
l’àmbit universitari
250-00925/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP CSP (reg. 55520; 56491).
Pròrroga: 4 dies hàbils (de l’11.04.2017 al 18.04.2017).
Finiment del termini: 19.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’accés a la universitat dels estudiants 
que pertanyen a col·lectius amb risc d’exclusió social
250-00926/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 56137).
Pròrroga: 4 dies hàbils (de l’11.04.2017 al 18.04.2017).
Finiment del termini: 19.04.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució de condemna dels assassinats de trenta-set 
nenes de l’Hogar Seguro Virgen de la Asunción, de Guatemala
250-00927/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 55521; 56138).
Pròrroga: 4 dies hàbils (de l’11.04.2017 al 18.04.2017).
Finiment del termini: 19.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució de suport al Pacte per la dependència
250-00928/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 55523).
Pròrroga: 4 dies hàbils (de l’11.04.2017 al 18.04.2017).
Finiment del termini: 19.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la prevenció de la violència de gènere 
entre menors d’edat
250-00929/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 55522).
Pròrroga: 4 dies hàbils (de l’11.04.2017 al 18.04.2017).
Finiment del termini: 19.04.2017; 12:00 h.

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la pobresa 
femenina
302-00136/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 56605 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.04.2017

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

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament 
del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern 
sobre la pobresa femenina (tram. 300-00151/11).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a 
1. Constituir un grupo de trabajo en el Parlament de Catalunya sobre la femini-

zación de la pobreza, para avanzar en políticas de conciliación del tiempo social y 
laboral, de corresponsabilidad entre mujeres y hombres, y de reducción de la brecha 
salarial, el desempleo femenino y la precariedad laboral de las mujeres, en el plazo 
de un mes desde la aprobación de la presente Moción.
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2. Crear planes de incentivos a las empresas que fomenten las reducciones de 
jornada por paternidad para el cuidado de los hijos.

3. Articular medidas educativas que rompan la relación negativa entre género y 
tecnología, fomentando la matriculación de mujeres en planes de estudios y estudios 
universitarios de la rama técnica, donde su presencia es inferior a la de los hombres.

4. Impulsar políticas activas de prevención de riesgos laborales con dimensión 
de género, para poder intervenir y garantizar la seguridad y la salud de las mujeres 
en su puesto de trabajo.

5. Diseñar e impulsar un sello de calidad como reconocimiento a aquellas em-
presas que incluyan medidas de conciliación eficaces.

6. Realizar campañas de sensibilización en centros educativos para fomentar la 
corresponsabilidad del trabajo doméstico.

7. Dar cumplimiento íntegro a la Resolució 186/XI del Parlament de Catalunya, 
sobre el desarrollo reglamentario de la ley 17/2015, del 21 de julio, de igualdad efec-
tiva de mujeres y hombres.

8. Garantizar que la Inspección de Trabajo vele por el cumplimiento de la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 
y muy especialmente los artículos 48, 46, 43 y 45.

9. Dar cumplimiento íntegro al punto b de la Moció 109/XI del Parlament de Ca-
talunya, sobre el balance del primer año desde la aprobación de la Resolució 17/XI del 
Parlament de Catalunya, sobre la situación de emergencia social, la reactivación 
económica, la gestión pública y la necesidad de una respuesta institucional.

10. Garantizar la autonomía física de las mujeres con acciones para proteger los 
derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, en la medida en que la falta de 
protección de estos derechos limita las posibilidades de las mujeres para acceder a 
recursos materiales y también sociales, dando cumplimiento al punto 3.d de la Mo-
ció 89/XI del Parlament de Catalunya, sobre los feminismos.

11. Atender a los colectivos de mujeres especialmente vulnerables: 
a) Reducir la pobreza y exclusión de las mujeres con discapacidad: 
a.1. Garantizar a las mujeres y niñas con discapacidad el pleno ejercicio y sin in-

jerencias de cualquier índole de sus derechos sexuales y reproductivos.
a.2. Garantizar la participación plena y en igualdad de las mujeres con disca-

pacidad en el mercado laboral, adoptando medidas específicas de inclusión laboral 
que incluyan itinerarios personalizados en orientación, formación y recualificación 
profesional.

a.3. Realizar estudios específicos sobre pobreza y exclusión de mujeres con dis-
capacidad en diferentes contextos, para poder desarrollar planes específicos adapta-
dos a la realidad existente.

a.4. Fomentar el emprendimiento de las personas con discapacidad, mediante un 
servicio de asesoramiento integral.

b) Reducir la pobreza, exclusión y marginación de las mujeres trans*: 
b.1. Realizar un estudio sobre la realidad socio-laboral del colectivo de mujeres 

trans*.
b.2. Elaborar programas específicos de inserción laboral del colectivo de mujeres 

trans*, que incluyan itinerarios personalizados en orientación, formación y recuali-
ficación profesional.

b.3. Realizar una campaña de desestigmatización y no discriminación que eli-
mine los prejuicios en la contratación de las personas trans*.

c) Protección e inserción laboral de las víctimas de la violencia de género.
c.1. Elaborar planes específicos de inserción laboral para víctimas de violencia 

de género, que incluyan itinerarios personalizados en orientación, formación y re-
cualificación profesional.

c.2. Desplegar la Ley 5/2008, de 24 de abril, del derecho de las mujeres a erra-
dicar la violencia machista, en su totalidad y dotarla de suficiente presupuesto para 
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combatir las agresiones sexuales, el tráfico, trata y explotación sexual de mujeres y 
niñas, la mutilación genital femenina o el riesgo de padecerla, los matrimonios for-
zados, la violencia derivada de los conflictos armados y la violencia contra los de-
rechos sexuales y reproductivos.

c.3. Dar cumplimiento íntegro al punto c de la Moció 82/XI del Parlament de 
Catalunya, sobre la violencia de género.

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Noemí de la Calle Sifré, diputada, GP Cs 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la gestió dels 
residus
302-00137/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 56606 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.04.2017

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 la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació 
al Govern sobre la gestió dels residus (tram. 300-00152/11).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a 
1. Iniciar els treballs d’elaboració d’una nova Llei Catalana de prevenció de resi-

dus i per a l’ús eficient dels recursos, com una llei marc que empari els canvis legis-
latius necessaris per avançar cap a una economia circular basada en la sostenibilitat, 
la producció neta, la responsabilitat ampliada del productor i l’estratègia «Residu 
Zero».

2. Avançar en el model de gestió de Residu Mínim que prioritzi la recollida de 
la fracció orgànica (FORM), amb tractament diferenciat per als grans generadors 
(sectors de la restauració, comerç d’alimentació, escoles i residències...) i amb siste-
mes que promoguin la individualització i descartin l’anonimat.

a) Generalitzar el sistema de recollida Porta a Porta (PAP), en els municipis que 
sigui possible (que les condicions urbanístiques i socials ho permetin).

b) Separar la recollida comercial i dels grans generadors
c) Estudiar altres vies d’individualització com contenidors tancats amb sistema 

d’obertura amb targeta o xip.
3. Millorar progressivament el finançament amb la recuperació a tots els mu-

nicipis de la taxa d’escombraries, visibilitzant els costos del sistema de gestió dels 
residus, augmentant la transparència i traçabilitat dels residus i implantant paulati-
nament sistemes incentivadors de la reducció i recuperació dels residus.

4. Impulsar les modificacions legislatives necessàries i els mecanismes de fisca-
litat ambiental adients per desenvolupar nous sistemes de Responsabilitat Amplia-
da del Productor de manera que el cost de tota la fracció que no sigui orgànica, la 
FIRM (envasos, productes tòxics, paper i cartró, vidre, mobles, productes d’un sol 
ús, bolquers...), l’assumeixin els responsables de posar-la al mercat (productors, dis-
tribuïdors) i que s’afavoreixin: 

a) Criteris de producció neta i ecodisseny: durabilitat, facilitats de reutilització, 
reparables i fàcilment reciclables o compostables al final de la vida útil.
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b) Criteris de comercialització que afavoreixin la reutilització i venda a granel, 
els sistemes de dipòsit, devolució i retorn per a envasos i per a altres productes d’un 
sol ús.

c) Altres mesures de gravàmens ambientals als productes d’un sol ús i de curta 
durada (bosses, safates, embolcalls, càpsules de cafè, tovalloletes...).

5. Modificar i prioritzar en el Programa General de Prevenció i Gestió de Resi-
dus i Recursos de Catalunya 2013-2020 (PRECAT 20): 

a) L’especificació d’àmbits territorials diferenciats amb objectius i indicadors es-
pecífics que permeti individualitzar les estratègies i valorar l’esforç de cada territori.

b) L’èmfasi de les actuacions i pressupostos en la prevenció i reciclatge material 
–especialment de la FORM– i no en el tractament de la fracció resta ni en el tracta-
ment de final de canonada.

c) Un calendari d’abandonament progressiu de la incineració com a sistema de 
tractament finalista.

d) Implantació dels Sistema de Dipòsit i retorn per envasos i altres materials.
e) Prioritat en les plantes de compostatge descentralitzades i/o agrícoles.
6. El Parlament valora negativament la direcció de l’Agència Catalana de Resi-

dus en els darrers 6 anys i considera necessari un canvi d’orientació d’aquesta per 
poder desenvolupar els canvis que s’apunten en aquesta moció.

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Hortènsia Grau Juan, diputada, GP CsP 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la lluita contra 
l’atur i la precarietat laboral
302-00138/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 56607 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.04.2017

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 la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la 
lluita contra l’atur i la precarietat laboral (tram. 300-00148/11).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Impulsar, a través del diàleg social, les mesures necessàries per combatre la 

precarització en la contractació.
2. Instar al Congrés dels Diputats a la modificació de l’article 42.1 de l’Estatut 

dels Treballadors per tal d’assegurar, com a mínim, l’aplicació de les condicions re-
collides als convenis col·lectius sectorials, retornant així al principi d’igual treball 
igual salari independentment de l’empresa que contracti al treballador/a.

3. Recolzar les campanyes posades en marxa per sindicats i entitats per tal de 
combatre la precarietat i modificar l’article 42.1 de l’Estatut dels Treballadors.

4. El Parlament de Catalunya constata que la reforma laboral del 2012 ha estat el 
motor del deteriorament i la precarietat dels salaris i les condicions laborals, i també 
de la devaluació de les condicions de seguretat i salut en el treball i de l’increment de 
les desigualtats socials i la pobresa. Per això, insta el Govern a instar el Congrés dels 
Diputats a la seva derogació.

5. Iniciar els procediments corresponents per assegurar que els concursos públics 
no afavoreixin la contractació d’empreses multiservei, principal eina de precarització.
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6. Implementar els mecanismes necessaris per evitar la contractació d’empreses 
multiservei amb conveni propi per prestar serveis públics.

7. Emprendre accions especialment dirigides a la precarització juvenil, tenint en 
compte els sectors que més perfils joves concentren i quines són les característiques 
d’aquests llocs de treball.

8. Davant l’incompliment de les Mocions 11/XI del Parlament de Catalunya, so-
bre l’ocupació i 27/XI del Parlament de Catalunya, sobre la qualitat de l’ocupació, 
fer-les efectives en la seva totalitat en un màxim de dos mesos. En aquestes mocions 
s’hi contemplen punts com: 

a) Un informe per a valorar les causes de l’increment de l’accidentalitat produït 
a Catalunya des del 2012.

b) Un pla de compliment de les quotes de reserva a favor de les persones amb 
discapacitat.

c) Un informe de diagnosi sobre la situació de desigualtat salarial a Catalunya 
entre homes i dones.

d) Una avaluació de l’eficiència de les polítiques actives d’ocupació destinades a 
la igualtat de gènere, per tal de proposar accions de futur.

e) Un pla d’igualtat retributiva, treballat amb els àmbits social i empresarial, per 
a reduir l’escletxa salarial entre homes i dones.

f) Un informe sobre l’estat actual del Servei d’Ocupació de Catalunya.

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Pol Gibert Horcas, diputat, GP SOC 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les seves 
actuacions a la província de Tarragona
302-00139/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 56616 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.04.2017

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 la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern so-
bre les seves actuacions a la província de Tarragona (tram. 300-00150/11).

Moció
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a dur a terme, en 

cadascun dels apartats següents, les accions que s’indiquen a continuació: 

1. Reactivació socioeconòmica i lluita contra l’atur: 
a) Prioritzar el compliment de la Resolució 291/XI d’aquest Parlament, sobre la 

reactivació i el desenvolupament socioeconòmics del Baix Penedès, aprovada en 
data 22 de setembre de 2016.

b) Negociar amb el Govern d’Espanya la priorització de les infraestructures de 
transport terrestre i de telecomunicacions necessàries per a facilitar la implantació, 
a tota la província de Tarragona i especialment a les comarques més necessitades 
de llocs d’ocupació, d’empreses industrials i de serveis en condicions adequades per 
desenvolupar la seva activitat sense dificultats estructurals que minvin la seva com-
petitivitat.

c) Elaborar en el termini màxim de sis mesos un Pla de xoc per a la reactivació 
i el desenvolupament socioeconòmics de les comarques del sud de Tarragona, que 
tingui en compte l’anàlisi i les recomanacions plantejades per l’equip acadèmic de la 
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Universitat Rovira i Virgili encapçalat pel Dr. Juan Antonio Duró al Pla Estratègic 
Empresarial i per a l’Ocupació de les Terres de l’Ebre.

d) Reforçar les polítiques actives d’ocupació i la formació continuada per tal de 
millorar la competitivitat laboral dels treballadors.

e) Potenciar i millorar l’oferta de Formació Professional dual que permeti als es-
tudiants la incorporació al món del treball amb millors condicions i havent acumulat 
experiència i coneixements pràctics que els facin més competitius i eficients.

2. Transports i infraestructures: 
a) Corredor Mediterrani: 
• Col·laborar amb el Govern d’Espanya en la definició i elaboració d’un projec-

te integral de caire estratègic, que asseguri que en l’horitzó 2030 aquest corredor, 
en tot el seu traçat i específicament al seu pas per Catalunya, disposa de doble via 
d’ample europeu complint amb els millors requeriments tècnics i estàndards de se-
guretat.

• Col·laborar amb el Govern d’Espanya en el procés d’aprovació de l’estudi infor-
matiu de la nova línia ferroviària Reus-Roda-Sant Vicenç de Calders.

• Negociar amb el Govern d’Espanya l’alliberament de la línia de la costa del pas 
de combois de mercaderies perilloses.

b) Autopistes de peatge: 
• Negociar amb el Govern d’Espanya per tal d’assegurar l’alliberament dels peat-

ges de les autopistes AP-7 i AP-2.
• Establir la gratuïtat per a residents en dies laborables del tram Vilanova Oest - 

El Vendrell de l’autopista C-32.
c) TRANCAMP: Impulsar aquest projecte de tren lleuger per tal que sigui una 

realitat en l’horitzó 2025.
d) Negociar amb el Govern d’Espanya la participació activa en la definició de 

l’estratègia aeroportuària de l’aeroport de Reus, per tal de potenciar nous destins i 
aconseguir la participació de nous operadors que millorin la connectivitat i facilitin 
l’arribada de viatgers i turistes.

e) Altres infraestructures: 
• Incloure en el procés d’execució pressupostària del 2017 fins a 60.000 euros 

per a implantar línies de transport públic a La Sènia a fi d’enllaçar amb Amposta i 
el servei de ferrocarril.

• Incloure en el procés d’execució pressupostària els recursos suficients per a la 
connectivitat i intermodalitat de la nova estació de Cambrils.

• Garantir en el procés d’execució pressupostària la finalització en el termini més 
breu possible del desplegament de la fibra òptica a les comarques del Montsià, Baix 
Ebre, Ribera d’Ebre i Terra Alta.

• Garantir l’execució amb caràcter d’urgència de les actuacions necessàries per a 
resoldre els problemes de cobertura de la TDT als municipis de Godall, Paüls, Al-
fara de Carles, Caseres, La Galera i Tivenys.

• Garantir l’execució amb caràcter d’urgència de les actuacions necessàries per 
a la millora de les xarxes de comunicacions ADSL, TDT, telefonia mòbil i radioco-
municacions d’emergències i seguretat de Catalunya (Rescat), als municipis de les 
zones de muntanya de les comarques del Baix Penedès, la Conca de Barberà i l’Alt 
Camp, que a hores d’ara no tenen cobertura suficient.

3. Riu Ebre i defensa del Delta: 
a) Negociar amb el Govern d’Espanya les inversions necessàries per a garantir la 

total descontaminació de l’embassament de Flix, tant de l’aigua contaminada com 
dels llots tòxics acumulats al fons, en el termini màxim de dos anys, conforme a les 
previsions actuals de l’empresa pública Acuamed. Aquesta negociació ha d’inclou-
re les inversions que permetin l’abocament controlat dels llots dessecats i descon-
taminats i els treballs de neteja i descontaminació dels terrenys industrials afectats 
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per l’activitat d’Ercros. Uns treballs que hauran de ser controlats no només per el 
Govern d’Espanya sinó també pel Govern de la Generalitat a través de l’Agencia de 
Residus de Catalunya.

b) Impulsar i liderar, en el si de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, la crea-
ció d’un grup de treball interautonòmic que elabori un estudi tècnic sobre l’estat dels 
desaigües de fons de les preses de la Conca de l’Ebre. Aquest estudi ha de servir de 
base per demanar al Govern d’Espanya, des de la mateixa CHE i el Consell de l’Ai-
gua, que garanteixi el manteniment necessari i el correcte funcionament dels me-
canismes de les preses que permeten el pas dels sediments. Un manteniment que és 
imprescindible per a la seguretat de les preses, per al manteniment de l’ecosistema 
fluvial i, finalment, per assegurar l’aportació de sediments al Delta de l’Ebre.

c) Elaborar un estudi detallat sobre les mesures i les actuacions adients per a fre-
nar l’erosió del Delta i mantenir la qualitat de l’aigua a les badies del Fangar i dels 
Alfacs, per assegurar la viabilitat dels vivers de musclos, ostres arrissades i cloïsses.

d) Millorar els recursos humans i materials destinats al Parc Natural del Delta 
de l’Ebre, per tal de garantir la defensa i la conservació d’aquest extraordinari espai 
humit que constitueix un dels ecosistemes més importants del sud d’Europa.

e) Intensificar i liderar el control de la plaga del caragol poma al Delta de l’Ebre: 
• Liderar els estudis i actuacions que siguin necessaris tenint en compte els di-

ferents agents implicats, per tal de garantir que s’apliquin els millors criteris tècnics 
en temps i forma.

• Millorar la compensació als principals perjudicats per l’aplicació de mesures de 
control de la plaga, agricultors i regants.

• Millorar la dotació pressupostària destinada a la lluita contra el caragol poma 
a més del previst per al cofinançament dels ajuts europeus

• Establir comunicació permanent amb totes les administracions per tal de mi-
llorar el control de la plaga a l’àmbit del riu Ebre.

• Mantenir l’objectiu d’erradicació de la plaga, prioritzant l’erradicació a l’hemi-
delta dret.

• Augmentar significativament la difusió i coneixement de la plaga, els seus ris-
cos i l’esforç del seu control a la resta de la societat i especialment als ebrencs i vi-
sitants.

f) Reforçar i consolidar el Servei de Control del Mosquit tigre i mosca negra al 
Delta de l’Ebre, adoptant les següents mesures: 

• Consolidar els pressupostos de manera plurianual i establir calendaris de pa-
gament.

• Establir protocols tècnics entre els diferents agents i entitats (COPATE, Ajun-
taments, Parc Natural i altres), que facilitin l’execució dels treballs i la disponibilitat 
de pistes d’enlairament i les millors condicions de col·laboració i coordinació.

• Establir un protocol de col·laboració entre els tres Serveis de Control de Mos-
quits de Catalunya que garanteixi la transferència de coneixement i d’experiències 
per tal de millorar el servei i l’eficiència en l’ús dels recursos disponibles.

4. Turisme: 
a) Garantir la lliure competència i l’activitat de les empreses tur-operadores i del 

transport discrecional de viatgers per carretera en la gestió i la prestació dels ser-
veis turístics que els hi són propis, evitant la possible competència deslleial per part 
d’empreses concessionàries de línies regulars de transport de viatgers.

b) Impulsar les mesures i els acords adients per a millorar la competitivitat del 
sector turístic, enfortir les empreses turístiques i coordinar actuacions i promou-
re projectes que actuïn com a tractors d’aquest sector estratègic, amb una especial 
atenció al turisme rural i de natura i als projectes de turisme responsable que inte-
grin els valors paisatgístics, mediambientals, socials, gastronòmics i culturals.
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c) Informar en seu parlamentària, en el termini màxim de trenta dies des de 
l’aprovació d’aquesta Moció, sobre l’estat actual i les previsions de desenvolupament 
del projecte d’ampliació del Centre Recreatiu i Turístic de Vila-seca i Salou. Aquest 
informe haurà d’incloure les previsions del Govern en relació a la possible demanda 
dels expropietaris dels terrenys, que han anunciat una reclamació contra el Govern 
per obtenir una compensació per l’important increment del seu valor un cop aprovat 
el nou Pla Director Urbanístic del CRT.

5. Indústria i Energia
a) Prioritzar la col·laboració amb el sector químic per tal de mantenir i millo-

rar la competitivitat d’aquest important sector a la província de Tarragona. Aquesta 
col·laboració prioritària s’ha de fer amb la visió estratègica d’assegurar la viabilitat i 
la continuïtat de l’activitat empresarial i ha d’incloure el contacte fluid i permanent 
amb els principals actors d’aquesta indústria, les organitzacions empresarials sec-
torials i les organitzacions sindicals que defensen els interessos dels treballadors.

b) Demanar al Govern d’Espanya la implementació de les mesures adients per 
aconseguir un augment de la competència en el sector energètic, per tal de diversi-
ficar i augmentar l’oferta i millorar la disponibilitat d’energia a preus més baixos, 
en benefici de tots els usuaris, i que asseguri les capacitats industrials i millori la 
competitivitat.

6. Agricultura, Ramaderia, Pesca i Medi ambient
a) Col·laborar activament amb les organitzacions de productors dels sectors pes-

quer i agroalimentari en la promoció de productes de proximitat, per tal que siguin 
reconeguts pels consumidors com a productes de primera qualitat. Aquestes campa-
nyes de promoció haurien de referir-se a productes de qualitat contrastada com ara 
el peix blau i la gamba de Tarragona, la galera de Cambrils, els musclos i els arros-
sos del Delta, la cirera de Miravet, l’oli d’oliva de Siurana i del Montsant, els vins 
del Priorat, la Terra Alta, el Baix Penedès i Tarragona, i en general els principals 
productes pesquers i agroalimentaris de primera qualitat de la província.

b) Aprovar i publicar via Decret llei la reforma legislativa necessària per exclou-
re de la consideració d’espectacles taurins les proves de bravura dels animals a les 
instal·lacions fixes de les ramaderies de braus a Catalunya, en recintes habilitats a 
l’efecte, que es duguin a terme per part de professionals degudament inscrits a les 
seccions I, II i III o en la subsecció primera de la secció V del Registre general de 
professionals taurins, sempre que formin part de llur activitat ramadera. En el cas 
que aquestes proves de bravura es realitzin amb presència de persones alienes a 
les mateixes ramaderies i als professionals participants, les instal·lacions hauran de 
comptar amb la preceptiva autorització o llicència municipal en què es verifiqui el 
compliment de les condicions de seguretat de les instal·lacions. Aquestes activitats 
no podran, en cap cas, inferir dany als animals.

c) Mantenir oberts els canals de diàleg i consens amb els pescadors, armadors 
i confraries per tal d’establir el calendari de les parades biològiques temporals de 
cada modalitat pesquera, tot garantint que es destinen els recursos suficients pro-
vinents del Fons Europeus Marítim i Pesquer 2014-2020 i del Ministeri d’Agricul-
tura, Pesca, Alimentació i Medi Ambient per cobrir tot el període.

d) Elaborar i presentar en seu parlamentària en el termini màxim de tres mesos, 
un estudi sobre la qualitat de l’aire a la ciutat de Tarragona i a l’entorn del Port de 
Tarragona i dels polígons químics.

e) Elaborar un projecte de conservació i millora dels rius que envolten la ciutat 
de Tarragona i incloure la seva execució en el projecte de llei de pressupostos per 
al 2018.

f) Elaborar un projecte de conservació i millora de l’anella verda de la ciutat de 
Tarragona i incloure la seva execució en el projecte de llei de pressupostos per al 
2018.
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g) Garantir en el present exercici la millora del manteniment i la conservació del 
Parc Natural dels Ports dedicant-hi els recursos necessaris en el procés d’execució 
pressupostària.

h) Activar els mecanismes d’auditoria necessaris per evitar possibles noves crisis 
de manca de liquiditat com la recentment soferta per la secció de crèdit de la Co-
operativa Agrària de la Canonja, fins a l’aprovació definitiva del projecte de llei de 
modificació de la Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació del funcionament de les 
seccions de crèdit de les cooperatives.

7. Salut, Ensenyament i Serveis Socials
a) Implantar una UCI pediàtrica a l’Hospital Joan XXIII de Tarragona. Si en 

l’execució pressupostària de l’exercici 2017 no fos possible aplicar-hi els recursos 
adients, incloure aquesta unitat pediàtrica en el Projecte de llei de Pressupostos per 
al 2018.

b) Ampliar la unitat d’hemodinàmica de l’Hospital Joan XXIII de Tarragona. Si 
al llarg del 2017 no fos possible per manca de recursos, incloure aquesta ampliació 
en el projecte de llei de pressupostos per al 2018.

c) Activar el servei d’atenció nocturna d’urgències al CAP de Cunit.
d) Elaborar un pla d’acció de reducció de les llistes d’espera a la regió sanitària 

de Tarragona, per tal de reduir el temps mitjà d’espera i que, en cap cas, sobrepassi 
el de la mitjana de Catalunya.

e) Prioritzar el compliment de la moció 56/XI, aprovada pel Ple del Parlament 
el 28 de juliol de 2016, per tal de fer efectiva l’eliminació de barracons als centres 
escolars de la província de Tarragona, donant prioritat a aquells centres que estiguin 
íntegrament en barracons.

f) Prioritzar el compliment de la moció 115/XI, aprovada pel Ple del Parlament 
el 6 d’abril de 2017, per tal de garantir l’existència de personal especialitzat en tras-
torns associats a l’espectre autista als centres escolars, menjadors escolars i activi-
tats extraescolars, sempre que hi hagi alumnes matriculats amb TEA.

g) En el procés d’execució pressupostària, garantir els recursos suficients per a 
la cobertura total de places de la residència pública de gent gran La Mercè, de Tar-
ragona.

h) Estudiar les necessitats reals de places concertades de residència per a la ter-
cera edat a Roda de Berà i dedicar-hi els recursos adients per a cobrir-les. Si en el 
procés d’execució pressupostària del present exercici no fos possible, incloure la par-
tida corresponent en el Projecte de llei de Pressupostos per a 2018.

i) Incloure en el procés d’execució pressupostària el finançament de trenta noves 
places concertades a la Residència d’avis d’Amposta.

j) Dedicar, en el procés d’execució pressupostària, els recursos necessaris per 
al finançament de trenta noves places concertades a la Residència d’avis de Batea.

k) Dedicar els recursos necessaris per a restablir els serveis del Centre de desen-
volupament i atenció precoç a la infància a Ulldecona.

8. Polítiques de l’aigua
a) Elaborar i presentar per al tràmit parlamentari, dins del proper període de ses-

sions, un Projecte de llei que actualitzi i adapti la legislació en matèria d’aigües de 
Catalunya, de conformitat amb la legislació bàsica espanyola i les directives euro-
pees que li són d’aplicació. Aquesta nova Llei ha de servir també per a reformar, si 
escau, l’Agència Catalana de l’Aigua.

b) De conformitat amb la Resolució 739/X d’11 de juliol de 2014, elaborar i pre-
sentar en seu parlamentària un pla estratègic d’usos de l’aigua per a l’aprofitament i 
l’ús sostenible dels recursos hídrics, atenent les demandes de consum humà, enfocat 
als usos agrícola, urbà, mediambiental i ramader de l’aigua.
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9. Tàrraco capital romana: Refermar el seu compromís amb la promoció de la 
cultura i la història de Tarragona, única ciutat catalana declarada en el seu conjunt 
Ciutat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, liderant la participació de les ad-
ministracions local, autonòmica i central en la realització de les activitats i projec-
tes destinats a potenciar el turisme cultural relacionat amb la Tàrraco romana, molt 
especialment amb els següents: 

a) Festival Tàrraco Viva, un dels esdeveniments més importats a nivell interna-
cional de recreació històrica i pioner pel que fa al format, en què ha augmentat any 
rere any el nombre de participants i visitants.

b) Nou Museu Romà, que estigui a l’altura de la importància del patrimoni his-
tòric i arqueològic de la que va ser capital de la Hispania Citerior. Un nou museu de  
nova planta que esdevingui un referent cultural digne de la importància històrica  
de la ciutat.

c) Ruta dels Primers Cristians, que ha de servir per fer valer i posar a l’abast 
de la ciutadania la Necròpolis Paleocristiana i altres punts d’interès a la província 
per a la difusió de la història i la cultura del Cristianisme a Catalunya.

d) Fòrum Colònia, amb la recreació viva de la vida quotidiana d’una vila romana 
del Segle I amb les vestimentes, les olors, els menjars, la música i les petites histò-
ries del dia a dia a la Tàrraco Romana.

e) Recuperar i fer valer els diferents monuments i les restes arqueològiques de 
Tàrraco al terme municipal de Tarragona i a tota la província i posar a l’abast del 
públic en general el seu coneixement mitjançant rutes turístiques amb guies espe-
cialitzats.

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Matías Alonso Ruiz, diputat, GP Cs 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre llengua i poder
302-00140/11

PRESENTACIÓ: GP CUP-CC

Reg. 56628 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.04.2017

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

d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableix l’article 158 del 
Reglament del Parlament, presenta la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació 
al Govern sobre llengua i poder (tram. 300-00149/11).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

En matèria institucional de política lingüística: 
1. Recuperar la centralitat, el prestigi i l’acció transversal de la política lingüísti-

ca del Govern de la Generalitat, reubicant la Direcció General de Política Lingüísti-
ca al Departament de Presidència i dotar-la dels recursos necessaris per tal de coor-
dinar eficientment les accions de totes les conselleries en aquest àmbit.

2. En l’àmbit de la justícia: 
a) Adoptar les mesures necessàries per tal que en totes les actuacions en què es 

defensin els interessos de la Generalitat, ja sigui a través de professionals en plan-
tilla o que actuïn en el marc d’un servei externalitzat, els lletrats i lletrades emprin 
el català en les actuacions orals i escrites en els tribunals de Justícia i sol·licitin la 
tramitació dels procediments judicials en català.
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b) Habilitar un grup d’especialistes que actuï en tots els casos en què, tot i haver 
demanat la tramitació dels procediments en català, l’Administració de Justícia no 
hagi atès aquestes peticions.

3. Equiparar la puntuació de català i occità en tots els concursos de provisió de 
places públiques de l’Administració de Catalunya i reprovar els incompliments del 
Departament d’Interior en les darreres convocatòries de places d’agents de Mossos 
d’Esquadra.

4. Proveir en occità tots els impresos i formularis electrònics dels principals trà-
mits i peticions d’informació a l’Administració pública per tal de garantir els drets 
lingüístics dels occitanoparlants.

En matèria de garantia de compliment de la política lingüística: 
5. Denunciar d’ofici per la via penal tots els casos de coacció lingüística en l’àm-

bit judicial i en l’àmbit d’intervenció dels cossos i forces de seguretat de l’Estat a 
Catalunya.

6. En l’àmbit de la sanitat: 
a) Garantir l’atenció oral i escrita en català, i en occità a l’Aran, als equipaments 

de salut de Catalunya per part dels professionals del món sanitari.
b) Garantir el dret de rebre tots els impresos (volants, documents de consenti-

ment de proves i intervencions, informes mèdics, etc.) en català i en occità.
c) Establir mecanismes de control efectius a fi que aquests drets no es vegin vul-

nerats en els casos en què l’atenció sanitària pública no sigui prestada directament 
per l’Institut Català de la Salut.

7. Fer efectius els drets lingüístics reconeguts pel Codi de Consum de Catalunya 
amb referència a: 

a) Garantir el dret de les persones consumidores de rebre en català l’atenció tele-
fònica de les empreses multinacionals que ofereixen serveis a Catalunya.

b) Garantir el dret de les persones consumidores de rebre les informacions obli-
gatòries en l’etiquetatge dels productes redactades, com a mínim, en català.

c) Posar fi a la política d’arxivament generalitzat de les denúncies de productes 
no etiquetats en català.

d) Garantir en la política de compres i d’externalització de serveis que tots els 
productes que s’ofereixen o es venen a la ciutadania en espais de titularitat de l’Ad-
ministració de la Generalitat, dels ens locals, de les empreses públiques i de les 
universitats catalanes, inclosos els que s’ofereixen o venen en serveis prestats per 
empreses concessionàries, contenen les informacions obligatòries en l’etiquetatge 
redactades, com a mínim, en català, d’acord amb l’article 30.1 de la Llei 1/1998 de 
política lingüística.

En matèria de mitjans de comunicació i d’indústria cultural: 
8. En l’àmbit del cinema: 
a) Garantir en les pel·lícules que s’estrenen als cinemes de Catalunya que les dis-

tribuïdores asseguren la distribució del 50% de les obres audiovisuals en català i 
que les sales de Catalunya exhibeixin en català un 50% de les projeccions de cada 
pel·lícula d’acord amb la voluntat política que expressà aquesta cambra en aprovar la 
Llei 20/2010, del cinema.

b) Garantir que les versions existents en llengua catalana es distribueixin en tots 
els altres suports i canals de distribució.

9. Incentivar, des del Departament de Cultura, preferentment les produccions ca-
talanes que es fan en llengua catalana o occitana mitjançant la concessió prioritària 
de subvencions.

10. Modificar el llibre d’estil de la CCMA per posar fi a la invisibilització dels 
topònims occitans de fora de l’Aran, per tal d’evitar que la forma francesa sigui la 
preferent.
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11. Augmentar el nombre d’hores d’emissió en occità als mitjans de comunicació 
públics, ràdio i televisió, siguin o no en desconnexió territorial.

12. Promoure l’augment de la presència de les llengües catalana i occitana en les 
plataformes televisives digitals i en general en els mitjans privats que emeten a Ca-
talunya atesa l’evident minorització de les dites llengües que exerceixen actualment.

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta GP CUP-CC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les inversions en 
infraestructures
302-00141/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 56637 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.04.2017

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu, Alberto Villagrasa Gil, diputat del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 
158 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la In-
terpel·lació al Govern sobre les inversions en infraestructures (tram. 300-00155/11).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
a) Col·laborar amb el Govern d’Espanya per fer realitat les inversions comprome-

ses pel Govern de l’Estat a Catalunya.
b) Incrementar progressivament el volum de les inversions en infraestructures i 

obra pública en el conjunt del pressupost de la Generalitat perquè, en el futur, l’1,7% 
de la despesa del pressupost no financer es dediqui a aquesta finalitat.

c) Presentar, en el termini de tres mesos, un pla d’actuació per tal de posar en 
marxa, abans de l’any 2020, les estacions de metro compromeses.

d) Informar públicament de les actuacions previstes pel Govern en inversions en 
infraestructures per aquest any 2017.

e) Sol·licitar a l’Ajuntament de Barcelona a deixar sense efecte la tramitació del 
projecte executiu sobre la connexió del tramvia per la Diagonal, mentre no hi hagi 
un consens polític i social.

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu; Alberto Villagrasa Gil, diputat, GP PPC 
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Delegació de funcions de la presidenta del Parlament
246-00007/11

RESOLUCIÓ

D’acord amb el que disposa l’article 32 del Reglament del Parlament, i atès que 
he d’absentar-me de Catalunya del 13 al 17 d’abril de 2017.

Resolc: 
Delegar les funcions que em corresponen com a presidenta del Parlament en el 

vicepresident primer, l’I. Sr. Lluís M. Corominas, del 13 al 17 d’abril de 2017, amb-
dós inclosos, o, eventualment, fins al meu retorn (tram. 246-00007/11).

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2017
Carme Forcadell i Lluís, presidenta del Parlament

Informe de la Comissió d’Estudi de les Mesures de Lluita contra la 
Corrupció per a la Regeneració Democràtica
260-00002/11

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 374)

En el BOPC 374, a la pàg. 58, en l’epígraf «IV. Partits polítics»,
On hi diu: 
«83. No s’haurien de poder presentar en llistes electorals [...]»

Hi ha de dir: 
«83. No es poden presentar en llistes electorals [...]»

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

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

Proposta d’audiència en comissió d’Óscar Sánchez Muñoz, catedràtic 
de dret constitucional de la Universitat de Valladolid, amb relació 
a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 8/2007, del 4 de juliol, 
sobre finançament dels partits polítics, i de la Llei orgànica 10/1995, 
del 23 de novembre, del Codi penal
352-01331/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP PPC (reg. 53477).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.04.2017.
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Proposta d’audiència en comissió de Joaquín Tornos Mas, catedràtic 
de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 8/2007, del 4 de juliol, sobre finançament 
dels partits polítics, i de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, 
del Codi penal
352-01332/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP PPC (reg. 53477).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.04.2017.

Proposta d’audiència en comissió de Jesús María Barrientos Pacho, 
president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, amb relació 
a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 8/2007, del 4 de juliol, 
sobre finançament dels partits polítics, i de la Llei orgànica 10/1995, 
del 23 de novembre, del Codi penal
352-01333/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP PPC (reg. 53477).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.04.2017.

Proposta d’audiència en comissió de Gabriel Colomé, professor 
titular de ciència política de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 8/2007, del 4 
de juliol, sobre finançament dels partits polítics, i de la Llei orgànica 
10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal
352-01340/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 53898).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.04.2017.

Proposta d’audiència en comissió de José Ramón Montero Gibert, 
catedràtic de ciència política de la Universitat Autònoma de Madrid, 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 8/2007, del 4 
de juliol, sobre finançament dels partits polítics, i de la Llei orgànica 
10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal
352-01341/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 54036).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.04.2017.
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Proposta d’audiència en comissió d’Ignacio Lago Peñas, professor 
titular de ciència política de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació 
a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 8/2007, del 4 de juliol, 
sobre finançament dels partits polítics, i de la Llei orgànica 10/1995, 
del 23 de novembre, del Codi penal
352-01342/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 54036).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.04.2017.

Proposta d’audiència en comissió de Mariano Torcal, professor de 
ciència política de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 8/2007, del 4 de juliol, 
sobre finançament dels partits polítics, i de la Llei orgànica 10/1995, 
del 23 de novembre, del Codi penal
352-01343/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 54036).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.04.2017.

Proposta d’audiència en comissió de Josep Maria Colomer, professor 
i expert en ciència política, amb relació a la Proposta per a presentar 
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 8/2007, del 4 de juliol, sobre finançament dels 
partits polítics, i de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del 
Codi penal
352-01344/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 54036).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.04.2017.

Proposta d’audiència en comissió de Ferran Martínez i Coma, 
professor i expert en ciència política, amb relació a la Proposta per 
a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 8/2007, del 4 de juliol, sobre finançament 
dels partits polítics, i de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, 
del Codi penal
352-01345/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 54036).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.04.2017.
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Proposta d’audiència en comissió de Víctor Lapuente, professor i 
expert en ciència política, amb relació a la Proposta per a presentar 
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 8/2007, del 4 de juliol, sobre finançament dels 
partits polítics, i de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del 
Codi penal
352-01346/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 54036).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.04.2017.

Proposta d’audiència en comissió de Gabriel Colomé, professor i 
expert en ciència política de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 8/2007, del 4 
de juliol, sobre finançament dels partits polítics, i de la Llei orgànica 
10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal
352-01347/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 54036).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.04.2017.

Proposta d’audiència en comissió de Clara Riba, professora i experta 
en ciència política de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a 
la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 8/2007, del 4 de juliol, 
sobre finançament dels partits polítics, i de la Llei orgànica 10/1995, 
del 23 de novembre, del Codi penal
352-01348/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 54036).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.04.2017.

Proposta d’audiència en comissió de Joan Font Fàbregas, professor i 
expert en ciència política, amb relació a la Proposta per a presentar 
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 8/2007, del 4 de juliol, sobre finançament dels 
partits polítics, i de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del 
Codi penal
352-01349/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 54036).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.04.2017.
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Proposta d’audiència en comissió de Sebastià Llorach Camprubí, 
representant d’Escons en Blanc, amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 8/2007, del 4 de juliol, sobre finançament 
dels partits polítics, i de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, 
del Codi penal
352-01350/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 54036).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.04.2017.

Proposta d’audiència en comissió de Núria Chinchilla, representant 
de l’associació Acció per la Democràcia, amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 8/2007, del 4 de juliol, sobre finançament 
dels partits polítics, i de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, 
del Codi penal
352-01351/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 54036).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.04.2017.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la plataforma 
No al Dofinari de l’Aquopolis davant la Comissió de Medi Ambient i 
Sostenibilitat perquè informi sobre els espectacles amb mamífers 
marins
356-00596/11

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada pel GP JS (reg. 56213).
Coneixement: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 06.04.2017.

Sol·licitud de compareixença de Frederic Adan i Domènech, director 
del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya, 
davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre la situació del 
personal laboral d’aquest servei
356-00600/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-CC (reg. 55085).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 06.04.2017.
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Sol·licitud de compareixença de Joan Sala Sanjaume, gerent del 
Sistema d’Emergències Mèdiques, davant la Comissió d’Interior 
perquè informi sobre la situació laboral dels treballadors del servei 
d’atenció a les urgències i emergències extrahospitalàries 061
356-00601/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-CC (reg. 55087).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 06.04.2017.

Sol·licitud de compareixença d’Oriol Rusca, degà del Col·legi 
d’Advocats de Barcelona, davant la Comissió d’Interior perquè 
exposi la visió del Col·legi sobre l’aplicació efectiva de les directives 
europees amb relació al dret de defensa dels detinguts
356-00611/11

SOL·LICITUD

Presentació: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs (reg. 56211).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 06.04.2017.

Sol·licitud de compareixença de Pedro Arrojo, doctor en física de la 
Universitat de Saragossa i expert en economia de l’aigua, davant la 
Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre el 
segrest dels sediments i les mesures per a restablir l’equilibri natural 
del delta de l’Ebre
356-00612/11

SOL·LICITUD

Presentació: Ferran Civit i Martí, del GP JS, Marina Bravo Sobrino, del GP Cs, 
Jordi Terrades i Santacreu, del GP SOC, Hortènsia Grau Juan, del GP CSP, Marisa 
Xandri Pujol, del GP PPC, Mireia Boya e Busquet, del GP CUP-CC (reg. 56214).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 
06.04.2017.

Sol·licitud de compareixença de Raimundo Lafuente Dios, president 
de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, davant la Comissió de 
Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre la immobilització 
dels sediments i les mesures per a restablir l’equilibri natural del 
delta de l’Ebre
356-00613/11

SOL·LICITUD

Presentació: Ferran Civit i Martí, del GP JS, Marina Bravo Sobrino, del GP Cs, 
Jordi Terrades i Santacreu, del GP SOC, Hortènsia Grau Juan, del GP CSP, Marisa 
Xandri Pujol, del GP PPC, Mireia Boya e Busquet, del GP CUP-CC (reg. 56214).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 
06.04.2017.
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Sol·licitud de compareixença de Josep Bertomeu, representant de la 
plataforma Campanya pels Sediments, davant la Comissió de Medi 
Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre la immobilització dels 
sediments i les mesures per a restablir l’equilibri natural del delta de 
l’Ebre
356-00614/11

SOL·LICITUD

Presentació: Ferran Civit i Martí, del GP JS, Marina Bravo Sobrino, del GP Cs, 
Jordi Terrades i Santacreu, del GP SOC, Hortènsia Grau Juan, del GP CSP, Marisa 
Xandri Pujol, del GP PPC, Mireia Boya e Busquet, del GP CUP-CC (reg. 56214).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 
06.04.2017.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Agència 
Catalana de l’Aigua davant la Comissió de Medi Ambient i 
Sostenibilitat perquè informi sobre la immobilització dels sediments i 
les mesures per a restablir l’equilibri natural del delta de l’Ebre
356-00615/11

SOL·LICITUD

Presentació: Ferran Civit i Martí, del GP JS, Marina Bravo Sobrino, del GP Cs, 
Jordi Terrades i Santacreu, del GP SOC, Hortènsia Grau Juan, del GP CSP, Marisa 
Xandri Pujol, del GP PPC, Mireia Boya e Busquet, del GP CUP-CC (reg. 56214).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 
06.04.2017.

Sol·licitud de compareixença de Manolo Tomás, representant de 
la Plataforma en Defensa de l’Ebre, davant la Comissió de Medi 
Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre la immobilització dels 
sediments i les mesures per a restablir l’equilibri natural del delta de 
l’Ebre
356-00616/11

SOL·LICITUD

Presentació: Ferran Civit i Martí, del GP JS, Marina Bravo Sobrino, del GP Cs, 
Jordi Terrades i Santacreu, del GP SOC, Hortènsia Grau Juan, del GP CSP, Marisa 
Xandri Pujol, del GP PPC, Mireia Boya e Busquet, del GP CUP-CC (reg. 56214).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 
06.04.2017.



BOPC 383
11 d’abril de 2017

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern 89 

Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant 
la Comissió d’Interior perquè informi sobre els canvis en el marc de 
les relacions laborals dels mossos d’esquadra que ha introduït la Llei 
5/2017, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector 
públic
356-00618/11

SOL·LICITUD

Presentació: Carles Castillo Rosique, del GP SOC (reg. 56227).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 06.04.2017.

Sol·licitud de compareixença de Miguel Ángel Gimeno Jubero, 
director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, davant la Comissió 
d’Afers Institucionals perquè presenti la Memòria de l’Oficina Antifrau 
de Catalunya corresponent al 2016
356-00619/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs, GP SOC, GP CSP, GP PPC, GP CUP-CC, GP JS (reg. 56317).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.04.2017.

Sol·licitud de compareixença de Raül Viladrich, president de la 
Federació d’Autoescoles de Catalunya, davant la Comissió de 
Seguretat Viària perquè informi sobre les condicions d’accés a 
l’examen pràctic de conduir
356-00620/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 56321).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Seguretat Viària, 07.04.2017.

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 
Relacions Institucionals i Transparència amb el conseller d’Afers 
Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència sobre el Pla anual 
de cooperació al desenvolupament 2017
355-00065/11

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Sol·licitud de sessió informativa: conseller del Departament d’Afers i Relacions Ins-
titucionals i Exteriors i Transparència (reg. 56232).
Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucio-
nals i Transparència.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 06.04.2017.
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4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris 
i d’altres persones

Sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 
Relacions Institucionals i Transparència amb el president de l’Institut 
Català Internacional per la Pau per a presentar l’informe de les 
activitats del 2016
359-00013/11

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Presentació: Xavier Masllorens i Escubós, president de l’Institut Calatà Internacio-
nal per la Pau (reg. 55025).
Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Instituci-
onals i Transparència.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 06.04.2017.

Sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la 
directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades per a 
presentar la memòria corresponent al 2016
359-00015/11

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Presentació: directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (reg. 56236).
Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 07.04.2017.
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	352-01333/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Gabriel Colomé, professor titular de ciència política de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Lle
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	352-01341/11
	Sol·licitud
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	352-01342/11
	Sol·licitud
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	352-01343/11
	Sol·licitud
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	356-00611/11
	Sol·licitud
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