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3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
202-00017/11

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

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 68251; 68268).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 07.09.2017 al 08.09.2017).
Finiment del termini: 12.09.2017; 12:00 h.

Proposició de llei de creació de l’Agència Catalana de Protecció 
Social
202-00034/11

ESMENES SUBSEGÜENTS AL DICTAMEN DEL CONSELL DE GARANTIES 

ESTATUTÀRIES

Reg. 68347; 68351; 68391 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.09.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 68347)

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 120 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes, subsegüents al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries amb relació 
a la Proposició de llei de creació de l’Agència Catalana de Protecció Social (tram. 
202-00034/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
De modificació i supressió de l’apartat segon de la disposició transitòria primera

Disposicions transitòries
Primera. Incorporació progressiva de funcions
1. S’han de determinar, per mitjà d’un decret, les funcions que s’han d’incorporar 

progressivament a l’Agència Catalana de Protecció Social i, si escau, la correlativa 
supressió o modificació de les unitats administratives afectades.

2. L’Agència Catalana de Protecció Social, per a dotar-se del personal necessa-
ri per a dur a terme les tasques que li són pròpies, ha de tenir en una consideració 
especial el personal que acrediti experiència en el sistema de seguretat social i de 
protecció social.

2. Els funcionaris que passen a formar part de l’Agència Catalana de Protecció 
Social romanen en situació de servei actiu en llur cos o escala d’origen, amb tots els 
drets inherents a aquesta situació.

3. El personal laboral que passa a formar part de l’Agència Catalana de Protecció 
Social s’integra en la relació de llocs de treball de personal laboral de l’Agència amb 
els mateixos drets i les mateixes obligacions que tenia fins aleshores.

Palau del Parlament, 31 d’agost de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA, GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ 

QUE ES POT (REG. 68351)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, Joan Coscu-

biela Conesa, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord 
amb el que estableix l’article 120 del Reglament del Parlament, presenten les se-
güents esmenes, subsegüents al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries amb 
relació a la Proposició de llei de creació de l’Agència Catalana de Protecció Social 
(tram. 202-00034/11).

Esmena 1
GP Socialista, GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió d’un incís al paràgraf desè de l’exposició de motius

«[...] Aquest context no es pot abstreure dels debats que s’han generat aquests 
darrers anys al voltant de la necessitat de vertebrar polítiques integrals en matèria 
de protecció social i de la necessitat que aquestes polítiques siguin executades des 
de la proximitat als ciutadans i a les realitats socioeconòmiques que els envolten. 
En aquest sentit s’ha pronunciat, per exemple, el Síndic de Greuges de Catalunya 
en l’informe «Propostes amb relació a l’atur dels majors de 45 anys», en què exposa 
la necessitat de definir polítiques integrals de protecció pel que fa a l’atur de llarga 
durada i situa la persona en el centre del sistema. L’ens que es proposa ha de poder 
assumir progressivament aquesta visió integral de la protecció social per mitjà de les 
competències que puguin correspondre en cada moment a la Generalitat, sens perju-
dici de territorialitzar-ne la gestió per mitjà de les administracions locals. En aquest 
sentit, les competències actuals i les que puguin ésser assumides per la Generalitat 
en matèria de protecció social en el marc del procés polític actual han d’ésser assu-
mides per l’agència que es crea amb aquesta llei. [...]»

Esmena 2
GP Socialista
De modificació del darrer apartat del paràgraf desè de l’exposició de motius

«[...] En aquest sentit, les competències actuals i les que puguin ésser assumides 
per la Generalitat en matèria de protecció social en el marc del procés polític actual 
han d’ésser assumides per l’agència que es crea amb aquesta llei.

En aquest sentit, les competències de la Generalitat en matèria de protecció so-
cial han d’ésser assumides per l’agència que es crea amb aquesta llei.»

Esmena 3
GP Socialista, GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió d’un incís al paràgraf dotzè de l’exposició de motius

«[...]. La protecció social al nostre entorn socioeconòmic presenta dos models 
organitzatius: en un la gestió correspon als departaments governamentals, i en l’al-
tre, a agències diferenciades dels departaments, amb personalitat jurídica pròpia, 
capacitat patrimonial, suficiència financera i plena autonomia per a complir llurs 
funcions. Aquest darrer és el model pel qual vol optar aquesta llei amb la creació de 
l’Agència Catalana de Protecció Social, un necessari organisme autònom adminis-
tratiu que ha de gestionar les prestacions de protecció social de què la Generalitat 
tingui en cada moment la competència i executar les prestacions que els diversos 
ens responsables de cadascun dels àmbits de la protecció social prescriguin. [...]»
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Esmena 4
GP Socialista
D’addició d’un incís al paràgraf catorzè de l’exposició de motius

«La Llei es dicta d’acord amb l’article 150 de l’Estatut d’autonomia, fent ús de 
les competències exclusives d’autoorganització de la Generalitat, en el marc dels tí-
tols competencials previstos en l’article 165 i 166 de l’Estatut en relació a l’article 
149.1.17 de la Constitució Espanyola.»

Esmena 5
GP Socialista, GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió d’un incís al paràgraf quinzè de l’exposició de motius

«[...] El capítol I crea l’Agència Catalana de Protecció Social, en regula la natu-
ralesa jurídica com a organisme autònom administratiu dependent del departament 
competent en matèria de protecció social i que ret comptes al Parlament, i li atribu-
eix les funcions de l’àmbit de competència de la Generalitat. En aquest sentit, cal 
destacar que en el model de gestió que es proposa el pagament de prestacions eco-
nòmiques i la prestació dels serveis corresponen a l’Agència Catalana de Protecció 
Social, i també la recaptació dels recursos que li puguin pertocar en cada moment. 
De la mateixa manera, l’exercici de les funcions i les competències relatives a les 
prestacions sanitàries resideix en tots els casos en el Servei Català de la Salut, atès 
el caràcter universal d’accés a la salut, que fa innecessari mantenir el sistema d’as-
segurament per mitjà de l’Agència Catalana de Protecció Social.[...]»

Esmena 6
GP Socialista, GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió d’un incís de la lletra b de l’apartat primer de l’article 3

«Article 3. Funcions
3.1. Les funcions de l’Agència Catalana de Protecció Social són les següents: 
b) Gestionar d’una manera centralitzada les prestacions que integren els instru-

ments de protecció social que en cada moment siguin competència de la Generalitat 
i els que li atribueix aquesta llei, sens perjudici de les funcions prescriptores dels 
ens i departaments de la Generalitat amb competència material en els diversos ves-
sants de la protecció social.»

Esmena 7
GP Socialista, GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió d’un incís a la lletra b de l’apartat tercer de l’article 14

«Article 14. Mitjans i recursos econòmics
[...]
3. Els recursos econòmics de l’Agència Catalana de Protecció Social són cons-

tituïts per: 
[...]
b) Els recursos derivats de l’exercici de la funció recaptadora de les contribucions 

al sistema de protecció social que es puguin definir en el marc de les competències 
que en cada moment tingui atribuïdes la Generalitat.»

Esmena 8
GP Socialista, GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió de l’apartat segon de la disposició transitòria primera

«Disposicions transitòries
Primera. Incorporació progressiva de funcions
[...]
2. L’Agència Catalana de Protecció Social, per a dotar-se del personal necessa-

ri per a dur a terme les tasques que li són pròpies, ha de tenir en una consideració 
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especial el personal que acrediti experiència en el sistema de seguretat social i de 
protecció social.»

Palau del Parlament, 1 de setembre de 2017
Eva Granados Galiano, GP SOC; Joan Coscubiela Conesa, GP CSP, portaveus

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 68391)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Joan García González, diputat del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 120 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes, subsegüents al dictamen del Consell de 
Garanties Estatutàries amb relació a la Proposició de llei de creació de l’Agència 
Catalana de Protecció Social (tram. 202-00034/11).

Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició d’una nova disposició addicional 

Disposició addicional. Caràcter d’entitat col·laboradora dins el Sistema Nacio-
nal de la Seguretat Social

1. L’Agència Catalana de Protecció Social haurà de dur a terme tots els tràmits 
necessaris per tal que, en el termini màxim de tres mesos, esdevingui efectivament 
una entitat col·laboradora dins el Sistema Nacional de la Seguretat Social, segons el 
previst al Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

Palau del Parlament, 1 de setembre de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Joan García González, diputat, GP Cs 
 

Proposició de llei de creació de l’Agència del Patrimoni Natural i la 
Biodiversitat
202-00061/11

ESMENES A LA TOTALITAT

Reg. 68372 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.09.2017

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

pular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 113 i següents del 
Reglament del Parlament, presenta la següent esmena a la totalitat a la Proposició 
de llei de creació de l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat (tram. 202-
00061/11).

Esmena 1
GP del Partit Popular de Catalunya
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 1 de setembre de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu GP PPC
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Proposició de llei d’espais agraris
202-00062/11

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP Cs; GP PPC (reg. 67936; 67984).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 06.09.2017; 12:00 h.

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la carretera B-500 al pas per Sant Fost 
de Campsentelles
250-01094/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 68252; 68269).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 07.09.2017 al 08.09.2017).
Finiment del termini: 12.09.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la substitució del personal sanitari 
jubilat i sobre els recursos econòmics als centres d’atenció primària 
del Consorci Sanitari de Terrassa
250-01095/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 68253; 68270).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 07.09.2017 al 08.09.2017).
Finiment del termini: 12.09.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les onades de calor als centres escolars
250-01096/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 68254; 68271).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 07.09.2017 al 08.09.2017).
Finiment del termini: 12.09.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre el manteniment del Parc de Bombers del 
Pont de Suert
250-01097/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 68255).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 07.09.2017 al 08.09.2017).
Finiment del termini: 12.09.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució de solidaritat amb el Rif
250-01098/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 68256; 68272).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 07.09.2017 al 08.09.2017).
Finiment del termini: 12.09.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la creació d’una línia de subvencions de 
l’Institut Català de les Empreses Culturals per a redactar guions per 
a audiovisuals
250-01099/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 68257).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 07.09.2017 al 08.09.2017).
Finiment del termini: 12.09.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre els nous protocols de comunicació per a 
afrontar les vulnerabilitats informàtiques
250-01100/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 68258).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 07.09.2017 al 08.09.2017).
Finiment del termini: 12.09.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’accés a l’ocupació de les persones 
amb capacitat intel·lectual límit
250-01101/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 68259; 68273).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 07.09.2017 al 08.09.2017).
Finiment del termini: 12.09.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la creació de la Comissió Territorial del 
Patrimoni Cultural de l’Alt Pirineu
250-01102/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 68274).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 07.09.2017 al 08.09.2017).
Finiment del termini: 12.09.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el manteniment de les línies de P3 a 
Cambrils
250-01103/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 68260).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 07.09.2017 al 08.09.2017).
Finiment del termini: 12.09.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les mesures per a ampliar els parcs 
municipals d’habitatges de lloguer social
250-01104/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 68261; 68275).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 07.09.2017 al 08.09.2017).
Finiment del termini: 12.09.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la construcció d’un nou centre 
hospitalari a Tortosa
250-01105/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 68262; 68276).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 07.09.2017 al 08.09.2017).
Finiment del termini: 12.09.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la climatització dels centres educatius 
de Lleida
250-01106/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 68263; 68277).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 07.09.2017 al 08.09.2017).
Finiment del termini: 12.09.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre les mesures per a prevenir la malaltia 
provocada per la «Xylella fastidiosa»
250-01107/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 68264; 68278).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 07.09.2017 al 08.09.2017).
Finiment del termini: 12.09.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les subvencions del Departament de la 
Presidència
250-01108/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 68265).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 07.09.2017 al 08.09.2017).
Finiment del termini: 12.09.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la llengua de signes catalana
250-01109/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 68266).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 07.09.2017 al 08.09.2017).
Finiment del termini: 12.09.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre els centres de dia per a gent gran
250-01110/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 68267).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 07.09.2017 al 08.09.2017).
Finiment del termini: 12.09.2017; 12:00 h.
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3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el Consorci per 
a la Normalització Lingüística
302-00180/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 68412; 68417 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 04.09.2017

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 68412)

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu, María José García Cuevas, diputada del 

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Mo-
ció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el Consorci per a la Normalització 
Lingüística (tram. 302-00180/11).

Esmena 1
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició al punt 2

2. Obrir un període de consultes, fins al 15 de setembre, amb els Grups Par-
lamentaris, el Comitè d’Empresa del CpNL, i les entitats municipalistes, l’FMC i 
l’ACM, per arribar a un text consensuat previ a la informació pública de la proposta 
de modificació dels estatuts del CpNL.

Esmena 2
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou punt 3

3. Garantir que la proposta de modificació dels estatuts del Consorci no suposarà 
modificar que el capítol 1, de personal, sigui assumit íntegrament per la Generalitat.

Palau del Parlament, 4 de setembre de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu; María José García Cuevas, diputada, 

GP PPC

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 68417)

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

amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el Consorci per a 
la Normalització Lingüística (tram. 302-00180/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
De modificació de refosa dels punts 1 i 2 en un únic punt

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a obrir un perío-
de de consultes amb els grups parlamentaris i les entitats municipalistes, l’FMC 
i l’ACM, per treballar un text consensuat dels nous estatuts del Consorci per a la 
Normalització Lingüística (CpNL), abans i durant el període d’informació pública.

Palau del Parlament, 4 de setembre de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS  
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el futur decret 
de menjadors escolars
302-00181/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 68344; 68385; 68418 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 04.09.2017

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 68344)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la moció subsegüent a la interpel·lació 
sobre el futur decret de menjadors escolars (302-00181/11).

Esmena 1
GP de Ciutadans
De supressió i addició al punt 4

4. Garantir que tos els centres educatius de Catalunya tinguin puguin tenir servei 
de menjador a partir del curs 2018-2019.

Palau del Parlament, 30 d’agost de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Sonia Sierra Infante, diputada, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 68385)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup 

Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció, subsegüent a la Interpel·lació 
al Govern sobre el futur decret de menjadors escolars (tram. 302-00181/11).

Esmena 1
GP Socialista
De modificació i supressió del punt 6

6. Facilitar la contractació i la gestió integral del servei per part de famílies or-
ganitzades, en entitats provades sense ànim de lucre, per davant de cap altra moda-
litat de contractació i gestió.

Esmena 2
GP Socialista
De modificació del punt 7

7. Garantir que els professionals que presten el servei de menjador escolar tenen 
una formació específica i abordar la precarització del sector promovent una millora 
de les seves condicions laborals, aplicant el conveni col·lectiu del lleure educatiu i 
sociocultural als monitors i monitores del servei de menjador, reconeixent la seva 
funció educativa.

Palau del Parlament, 30 d’agost de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, diputada, GP SOC
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 68418)

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

amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el futur decret de 
menjadors escolars (tram. 302-00181/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 3

3. Assegurar l’accés en condicions d’equitat al menjador escolar de tots els alum-
nes dels ensenyaments obligatoris i dels ensenyaments declarats gratuïts, tal com 
preveu l’article 6 de la Llei 12/2009 i, en aquest sentit, millorar el sistema actual 
d’ajuts per al menjador escolar.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí
De modificació al punt 4

4. Continuar garantint que tots els centres educatius de Catalunya que ho preci-
sin i on sigui viable, tinguin servei de menjador escolar.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 5

5. Incloure en la nova normativa reguladora dels menjadors escolars que el Pla 
de funcionament del menjador, que defineix les característiques quant a gestió, ali-
mentació i activitats educatives d’aquest servei, requereixi l’aprovació del Consell 
escolar del centre.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 6

6. D’acord amb la Moció 196/X del Parlament de Catalunya, sobre els menja-
dors escolars, la nova normativa permeti que el centre mateix gestioni el menjador 
escolar, directament o per mitjà de l’AMPA o l’entitat creada a aquest efecte, d’acord 
amb el Pla de funcionament del servei de menjador escolar.

Esmena 5
GP de Junts pel Sí
De modificació al punt 7

7. Impulsar que els plans de funcionament del servei de menjador escolar incor-
porin que les persones que treballen com a monitores als menjadors escolars tinguin 
formació específica i incloguin també els mecanismes de coordinació amb el perso-
nal docent del centre.

Esmena 6
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 8

8. Incorporar en les licitacions del servei de menjador escolar la participació de 
nutricionistes experts en alimentació infantil en el disseny dels menús i el foment de 
la compra d’aliments de proximitat i de temporada, d’acord amb el Pla de contrac-
tació pública alimentària de Catalunya.
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Esmena 7
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 9

9. Definir les ràtios màximes d’alumnes per monitor o monitora, en el marc del 
procés participatiu d’elaboració de la normativa reguladora dels menjadors escolars.

Esmena 8
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 10

10. Garantir a totes les possibles entitats contractistes la lliure concurrència als 
concursos públics en igualtat d’oportunitats, en el marc de la normativa aplicable, 
especialment la Llei de contractes del sector públic i la futura Llei de contractes de 
serveis a les persones. Establir els mecanismes necessaris per tal que les licitacions 
reflecteixin el que estigui establert en els plans de funcionament dels menjadors, en 
particular tot allò que aposti per la sobirania alimentària, com els productes ecolò-
gics i de proximitat, així com la compra local.

Esmena 9
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 11

11. Reforçar la supervisió i el control dels menjadors escolars, estudiant la crea-
ció d’un òrgan de control extern, depenent del Departament d’Ensenyament i del 
Departament de Salut, que supervisi el servei de menjador escolar i la qualitat del 
menjar i on les persones usuàries es puguin adreçar quan hi hagi incompliments en 
la prestació del servei.

Esmena 10
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 12

12. Garantir el suport econòmic a aquells infants i adolescents en que s’hagi de-
tectat una alimentació insuficient.

Palau del Parlament, 4 de setembre de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS  

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els reptes de la 
política de seguretat
302-00182/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 68352; 68413 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 04.09.2017

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 68352)

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

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la moció subsegüent a la interpel·lació 
sobre els reptes de la política de seguretat (302-00182/11).
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Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició

El Parlament de Catalunya manifesta l’agraïment sincer i profund de tots els ca-
talans i catalanes als agents del Cos dels Mossos d’Esquadra, els serveis d’emergèn-
cies i els metges forenses, així com a la resta d’agents dels cossos i forces de segure-
tat, per la tasca tan important que desenvolupen per garantir la nostra convivència 
pacífica i en llibertat.

En aquest sentit, el Parlament encoratja als membres de tots els cossos policials 
presents a Catalunya a continuar defensant amb la seva actuació la llibertat, la justí-
cia, la igualtat, la legalitat i la seguretat com a valors essencials de la nostra societat 
democràtica.

Palau del Parlament, 31 d’agost de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Carlos Sánchez Martín, diputat, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 68413)

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

Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb 
el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els reptes de la 
política de seguretat (tram. 302-00182/11).

Esmena 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició de tota la moció

El Parlament de Catalunya manifesta l’agraïment sincer i profund de tots els ca-
talans i catalanes als agents del Cos dels Mossos d’Esquadra, així com a la resta 
d’agents dels cossos i forces de seguretat, per la tasca tan important que desenvolu-
pen per garantir la nostra convivència pacífica i en llibertat.

En aquest sentit, el Parlament encoratja als membres de tots els cossos policials 
presents a Catalunya a continuar defensant amb la seva actuació la llibertat, la justí-
cia, la igualtat, la legalitat i la seguretat com a valors essencials de la nostra societat 
democràtica.

El Parlament de Catalunya manifesta la voluntat de celebrar un ple monogràfic 
per abordar els atemptats del dia 17 d’agost a Barcelona i Cambrils des d’un enfoc 
integral, que incorpori la tasca realitzada pels cossos de seguretat i emergències, la 
resposta institucional, les relacions polítiques internacionals i la cohesió social per 
tal de garantir la convivència, la pau, la igualtat, la diversitat, la seguretat, els drets 
i les llibertats com a valors essencials de la nostra societat democràtica.

Palau del Parlament, 4 de setembre de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Mireia Vehí i Cantenys, diputada, GP CUP-CC   
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els mitjans de 
comunicació catalans
302-00183/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 68408; 68415; 68420 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 04.09.2017

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 68408)

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Marta Ribas Frias, diputada del Grup Par-

lamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 del 
Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre els mitjans de comunicació catalans (tram. 302-
00183/11).

Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió al punt 1

1. El Parlament de Catalunya palesa la falta de pluralitat, imparcialitat i neutra-
litat del Consell de l’Audiovisual de Catalunya i de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals i, a tal efecte, insta el CAC i la CCMA a respectar i fer complir 
els principis d’actuació de la defensa de la llibertat d’expressió i d’informació, del 
pluralisme, de la neutralitat i l’honestedat informatives, de l’objectivitat i de la im-
parcialitat.

Esmena 2
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació del punt 2

2. El Parlament de Catalunya subratlla que els professionals dels mitjans de co-
municació públics han de poder treballar amb imparcialitat i neutralitat, la qual cosa 
és incompatible amb la pressió del dirigisme polític o governamental.

Palau del Parlament, 4 de setembre de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Marta Ribas Frias, diputada, GP CSP

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 68415)

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

amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els mitjans de co-
municació catalans (tram. 302-00183/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
De modificació

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a acordar amb 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals un nou contracte-programa, com 
a mecanisme per a garantir l’estabilitat financera i la viabilitat econòmica de la 
CCMA.
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Esmena 2
GP de Junts pel Sí
De modificació i supressió 

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a elaborar anual-
ment i presentar a la Comissió d’Afers Institucionals del Parlament, un informe so-
bre les subvencions atorgades pel Departament de la Presidència a mitjans de co-
municació públics i privats, tant a entitats catalanes com a entitats ubicades fora de 
Catalunya, i que inclogui, respecte de cada subvenció, com a mínim la informació 
següent: 

– l’objectiu concret
– el procediment administratiu utilitzat per a atorgar-la
– els criteris tinguts en compte per a atorgar-la
– el desglossament de la quantitat de diners atorgada
– la destinació concreta de cada euro de cadascuna d’elles
– els informes, documents, projectes o memòries d’activitats previs que van pre-

sentar cadascuna de les entitats que les han rebut 
– els mecanismes de supervisió i avaluació de les diferents subvencions atorga-

des utilitzats pel Departament de la Presidència
– els informes de supervisió i avaluació de les diferents subvencions atorgades 

utilitzats pel Departament de la Presidència
– totes les activitats dutes a terme per cadascuna de les entitats que les han rebut.

Palau del Parlament, 4 de setembre de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 68420)

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Albert Botran i Pahissa, portaveu adjunt del 

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord 
amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les se-
güents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els mitjans 
de comunicació catalans (tram. 302-00183/11).

Esmena 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició al punt 1

1. El Parlament de Catalunya vetllarà per la palesa la falta de pluralitat, impar-
cialitat i neutralitat dels mitjans de comunicació públics i privats del Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya i de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
i, A tal efecte, insta el CAC i la CCMA a respectar i fer complir els principis d’ac-
tuació de la defensa de la llibertat d’expressió i d’informació, del pluralisme, de la 
neutralitat i l’honestedat informatives, de l’objectivitat i de la imparcialitat, en els 
mitjans de la CCMA així com en la resta de mitjans de comunicació públics i privats 
a Catalunya.

Esmena 2
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició al punt 2

2. El Parlament de Catalunya subratlla que els professionals dels mitjans de co-
municació públics han de poder treballar amb imparcialitat i neutralitat. Per això es 
reafirma en la necessitat que els mitjans públics, així com aquells privats que reben 
publicitat institucional, respectin els drets professionals amb un estatut de redacció 
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o estatut professional i compleixin els codis deontològics professionals respectius, 
tal com recull la moció 141/11 del Parlament de Catalunya, la qual cosa és incom-
patible amb la pressió de les directrius i la propaganda política tendenciosa producte 
del dirigisme polític.

Esmena 3
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició al punt 4

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a elaborar de for-
ma semestral anual, per a la seva discussió a la Comissió d’Afers Institucionals del 
Parlament, un informe sobre les insercions de publicitat institucional i les subven-
cions atorgades per les diferents conselleries i empreses públiques de la Generalitat 
Departament de la Presidència a mitjans de comunicació públics i privats, tant a 
entitats catalanes com a entitats ubicades fora de Catalunya, i que inclogui, respecte 
de cada subvenció, com a mínim la informació següent: 

– l’objectiu concret
– el procediment administratiu utilitzat per a atorgar-la
– els criteris tinguts en compte per a atorgar-la
– el desglossament de la quantitat de diners atorgada
– la destinació concreta de cada euro de cadascuna d’elles
– els informes, documents, projectes o memòries d’activitats previs que van pre-

sentar cadascuna de les entitats que les han rebut 
– els mecanismes de supervisió i avaluació de les diferents subvencions atorga-

des utilitzats pel Departament de la Presidència
– els informes de supervisió i avaluació de les diferents subvencions atorgades 

utilitzats pel Departament de la Presidència
– totes les activitats dutes a terme per cadascuna de les entitats que les han rebut.

Palau del Parlament, 4 de setembre de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Albert Botran i Pahissa, portaveu adjunt, 

GP CUP-CC   

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la desprotecció 
social
302-00184/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 68386; 68407; 68416 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 04.09.2017

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 68386)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Par-

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la moció, subsegüent a la Interpel·lació 
al Govern sobre la desprotecció social (tram. 302-00184/11).

Esmena 1
GP Socialista
De modificació de l’apartat i del punt 1.b

i. Augmentant el nombre de places residencials, de centres de dia recuperant la 
universalitat de les Prestacions Econòmiques Vinculades (PEV).
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Esmena 2
GP Socialista
De modificació i supressió de l’apartat ii del punt 1.c

ii. Assegurant als Centres Especials de Treball el cobrament del 50% del Salari 
Mínim Interprofessional per als seus empleats amb qualsevol tipologia de discapa-
citat física, sensorial, intel·lectual o amb malaltia mental, del 75% del Salari Mínim 
Interprofessional (SMI) per al col·lectiu amb especials dificultats, i de les Unitats de 
Suport per a l’Activitat Professional (USAP), donant compliment a la Moció 131/
XI del Parlament de Catalunya, sobre els centres especials de treball, aprovada el 
juliol de 2017.

Esmena 3
GP Socialista
D’addició d’un nou apartat iii al punt 1.d

iii. Recuperar, després de la seva suspensió l’any 2016, el recompte dels menors 
en situació de malnutrició a Catalunya i convocar en el termini d’un mes la Comis-
sió de Seguiment corresponent sobre aquest tema, tal i com es recull en el Pacte per 
la Infància de Catalunya, al protocol per combatre la malnutrició infantil, i a la 
Resolució 17/XI del Parlament de Catalunya sobre la situació d’emergència social.

Palau del Parlament, 31 d’agost de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP SOC

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 68407)

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Marta Ribas Frias, diputada del Grup Par-

lamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 del 
Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre la desprotecció social (tram. 302-00184/11).

Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un punt 1 bis

1 bis) Promoure una reforma fiscal progressiva, justa i solidària que ens perme-
ti obtenir ingressos per fer pagar més als que més tenen per atendre als que més ho 
necessiten, que inclogui com a mínim: increment progressiu de l’IRPF a partir de 
rendes majors de 60.000 € anuals, rebaixa del mínim exempt i augment progressiu 
dels tipus en l’impost sobre el patrimoni, recuperació de l’impost de successions.

Palau del Parlament, 4 de setembre de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Marta Ribas Frias, diputada, GP CSP

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 68416)

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

amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la desprotecció 
social (tram. 302-00184/11).
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Esmena 1
GP de Junts pel Sí
De supressió

1. Destinar una quantitat no inferior de 250 milions d’euros del Fons de Contin-
gència de 2017 pendent de ser executat a data de 31 d’agost de 2017 als projectes 
següents: 

a) Finançar la Renda Garantida de Ciutadania.
b) Revertir el retrocés en l’atenció a la dependència: 
i. Augmentant el nombre de places residencials, de centres de dia i el nombre i 

quantia de les Prestacions Econòmiques Vinculades (PEV).
ii. Actualitzant les ràtios de personal i millorant els mòduls econòmics.
iii. Garantint les millores laborals dels professionals del sector.
iv. Eliminant les desigualtats territorials existents en la prestació del servei.
c) Augmentar l’autonomia personal de les persones amb discapacitat: 
i. Donant compliment a la Moció 28/XI del Parlament de Catalunya sobre polí-

tiques socials, en especial dotant pressupostàriament l’actualització de la Cartera de 
Serveis Socials i l’aplicació de la Llei 13/2014 d’accessibilitat.

ii. Assegurant als Centres Especials de Treball el cobrament del 50% del Salari 
Mínim Interprofessional per als seus empleats amb qualsevol tipologia de discapa-
citat física, sensorial, intel·lectual o amb malaltia mental, i el pagament de les Uni-
tats de Suport per a l’Activitat Professional (USAP), segons el que preveu el Reial 
decret legislatiu 1/2013 pel qual s’aprova el text refós de la Llei general dels drets de 
les persones amb discapacitat i la seva inclusió social i el Reial decret 2273/1985 pel 
qual s’aprova el Reglament dels Centres Especials de Treball.

d) Millorar l’atenció a la infància: 
i. Desplegant i dotant pressupostàriament la Llei 14/2010 dels drets i les oportu-

nitats a la infància i l’adolescència.
ii. Presentant un pla calendaritzat sobre la viabilitat tècnica i econòmica per a la 

reestructuració del Model de Centres del Sistema de Protecció a la Infància i l’Ado-
lescència.

e) Desplegar la Llei 11/2014 per a garantir els drets de lesbianes, gays, bisexuals, 
transgèneres i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, do-
tar-la pressupostàriament i oferir una veritable atenció a les víctimes.

Palau del Parlament, 4 de setembre de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS   

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
d’habitatge
302-00185/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 68384; 68414; 68419 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 04.09.2017

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 68384)

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

Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre les polítiques d’habitatge (tram. 302-00185/11).
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Esmena 1
GP Socialista
De supressió al punt 1

1. Mostra la seva preocupació pels efectes negatius que estan provocant l’especu-
lació immobiliària i la utilització d’habitatges per a usos turístics sobre el dret a l’ac-
cés a un habitatge digne i creu imprescindible la modificació de la legislació vigent 
per a minimitzar aquestes pràctiques i la realització de polítiques actives per part 
del Govern per a posar impediments a aquests usos no socials de l’habitatge, per a 
augmentar el parc d’habitatge públic de lloguer social i per garantir els drets de les 
persones residents en habitatges ocupats sense títol habilitant.

Esmena 2
GP Socialista
De modificació i addició al punt 12

2. Realitzar les modificacions legals i normatives pertinents per tal que els ha-
bitatges d’obra nova d’HPO i els que resultin de la reconversió d’un edifici antic o 
obres de gran rehabilitació per les quals hagin obtingut ajuts públics garanteixin 
un mínim del 25% de pisos destinats a lloguer social quan aquesta obra excedeixi 
dels 1.250 m2.

Palau del Parlament, 31 d’agost de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada, GP SOC

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 68414)

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

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre les polítiques d’habitatge (tram. 302-00185/11).

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

1. Mostra la seva preocupació pels efectes negatius que estan provocant l’espe-
culació immobiliària i la utilització d’habitatges per a usos turístics sobre el dret a 
l’accés a un habitatge digne i creu imprescindible la modificació de la legislació vi-
gent per a minimitzar aquestes practiques i la realització de polítiques actives per 
part del Govern per a posar impediments a aquests usos no socials de l’habitatge, 
per a augmentar el parc d’habitatge públic de lloguer social per garantir els drets de 
les persones en risc d’exclusió residencial.

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

2. Es compromet a que de cara al Pressupost de la Generalitat per l’any 2018 
es recuperin els nivells d’inversió pública en matèria d’habitatge que hi havia l’any 
2009, i treballi de forma conjunta amb la resta de nivells d’administració de l’Estat 
per tal de garantir el dret a l’habitatge.
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Esmena 3
GP de Ciutadans
De modificació del punt 3 que quedaria redactat de la següent manera 

Realitzar un estudi per valorar a quines zones de Catalunya és més urgent am-
pliar el parc públic d’habitatge per tal d’aprovar un pla director urbanístic que les 
declari com a àrea subjecte al dret de tempteig i retracte que estipula la llei 18/2007.

Esmena 4
GP de Ciutadans
De modificació del punt 4 que quedaria redactat de la següent manera 

Modificar les polítiques fiscals per tal de dificultar l’especulació immobiliària i 
la concentració d’immobles en mans de grans tenidors i facilitar l’accés a l’habitatge 
de les famílies, vinculant els avantatges de les societats mercantils a que contribu-
eixin a facilitar l’accés i a millorar la qualitat dels habitatges i reduint els impostos 
per a l’habitatge habitual: 

a) Aplicant una reducció del 10% al 7% en l’impost sobre transmissions patrimo-
nials a totes les persones físiques que comprin un habitatge, quan aquest constituei-
xi la seva primera llar, tingui una superfície construïda inferior a 150 m2, i un preu 
màxim de 345.000 € de base imposable.

b) Aplicant una reducció del 10% al 5% en l’impost sobre transmissions patrimo-
nials a totes les persones físiques que comprin un habitatge, quan aquest constituei-
xi la seva primera llar, tingui una superfície construïda inferior a 100 m2, i un preu 
màxim de 230.000 € de base imposable.

Esmena 5
GP de Ciutadans
De modificació del punt 5 que quedaria redactat de la següent manera 

5. Destinar la recaptació sobre actes jurídics documentats i de l’impost de trans-
missions patrimonials sobre habitatges exclusivament a l’adquisició d’immobles per 
a destinar-los a habitatge de lloguer social.

Esmena 6
GP de Ciutadans
De modificació del punt 12 que quedaria redactat de la següent manera 

12. Establir un pla que defineixi els mecanismes legals, normatius i pressuposta-
ris pertinents per tal que els habitatges d’obra nova i els que resultin de la reconver-
sió d’un edifici antic o obres de gran rehabilitació en el marc de l’activitat promotora 
garanteixin un mínim del 20% de pisos destinats a lloguer assequible en els munici-
pis d’alta demanda acreditada.

Esmena 7
GP de Ciutadans
De modificació de la lletra a del punt 14 que quedaria redactada de la següent 
manera 

a) Introduir mesures de control sobre els preus de l’habitatge de lloguer, amb to-
palls de preus màxims recomanables i limitació dels increments injustificats del preu 
del lloguer entre contractes, ja sigui amb el mateix arrendatari o amb un de nou.
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Esmena 8
GP de Ciutadans
De modificació de la lletra c del punt 14 que quedaria redactada de la següent 
manera 

c) Establir causes objectives que permetin la renovació automàtica dels contrac-
tes de lloguer en cas de necessitat del llogater sense perjudici de l’aplicació de clàu-
sules no abusives d’ajustament de la renda.

Palau del Parlament, 04 de setembre de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Sergio Sanz Jiménez, diputat, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 68419)

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

amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
d’habitatge (tram. 302-00185/11).

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

1. Mostra la seva preocupació pels efectes negatius que estan provocant l’espe-
culació immobiliària i l’excés d’utilització d’habitatges per a usos turístics i altres 
activitats econòmiques sobre el dret a l’accés a un habitatge digne i creu impres-
cindible la modificació de la legislació vigent per a minimitzar aquestes pràctiques 
i la realització de polítiques actives per part del Govern per a posar impediments a 
aquests usos no socials de l’habitatge, per a augmentar el parc d’habitatge públic de 
lloguer social i per garantir els drets de les persones afectades per un desnonament 
en els termes establerts per les lleis en vigor.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí
De modificació al punt 3

3. Fer efectiu el dret de tanteig i retracte als 233 municipis establerts pel Pla Ter-
ritorial Sectorial d’Habitatge per tal que tant la Generalitat com els ajuntaments 
dels municipis amb demanda acreditada ampliïn el seu parc d’habitatge públic des-
tinat a lloguer social.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí
De modificació al punt 7

7. Augmentar el parc d’habitatge públic adquirit mitjançant la utilització de l’eina 
del tanteig i retracte i a estudiar el marc normatiu necessari per a regular la presen-
tació a les subhastes d’immobles provinents d’execucions hipotecàries i a les sub-
hastes judicials i administratives.

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

8. Promoure en els mitjans públics de comunicació, dependents de la Generalitat 
de Catalunya, a través de campanyes de comunicació, el caràcter d’ús social que ha 
de tenir l’habitatge.
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Esmena 5
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 9

9. Impulsar un estudi per valorar la incorporació d’instruments flexibles (con-
dicions temporals en l’atorgament de les autoritzacions, llindars o quotes màximes 
d’immobles turístics sobre residencials...) en la regulació de les autoritzacions d’ha-
bitatges d’ús turístic i la seva potencial eficàcia per promoure el traspàs de l’ús tu-
rístic a l’ús residencial dels habitatges.

Esmena 6
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 15

15. Reiterar les propostes d’acords amb les entitats financeres sobre habitatges 
buits o ocupats de la seva titularitat que permetin la regularització dels ocupants 
d’habitatges en situació de vulnerabilitat que compleixen els requisits de la Llei 
4/2016 i els aprovats per la Moció 106/XI del Parlament de Catalunya, sobre la 
resposta del Govern al problema de l’ocupació d’habitatges, i a la vegada permeti 
també en aquests casos regularitzar-ne l’accés als serveis bàsics.

Esmena 7
GP de Junts pel Sí
De modificació al punt 16

16. Estudiar la viabilitat tècnica i econòmica de la realització d’un mapa dels 
habitatges buits a Catalunya a partir del creuament de les bases de dades a que té 
accés la Generalitat de Catalunya, que permeti visualitzar de forma actualitzada la 
situació dels habitatges buits, essent de consulta pública en cas que es determini la 
viabilitat tècnica i econòmica de la seva realització.

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

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.25. Grups parlamentaris

Composició del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - 
Crida Constituent
399-00004/11

SUBSTITUCIÓ DE REPRESENTANTS

Reg. 68335 / Coneixement: Mesa del Parlament, 05.09.2017

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta del GP de la Candidatura d’Unitat Popular - 

Crida Constituent, designa Albert Botran i Pahissa com a portaveu adjunt, en subs-
titució de l’Eulàlia Reguant i Cura, que cessa.

Palau del Parlament, 29 d’agost de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta GP CUP-C
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