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

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP Cs; GP PPC (reg. 69287; 69351).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 19.09.2017; 12:00 h.

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’escola pública a Sant Vicenç dels Horts
250-01072/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 67845 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 15.09.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 67845)

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

1. Continuar realitzant juntament amb l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts 
una adequada i equilibrada escolarització dels alumnes amb necessitats educatives 
específiques de suport educatiu.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació del punt 3

3. Completar les reformes de l’IES Frederic Mompou.

Proposta de resolució sobre les tècniques d’educació infantil al Baix 
Llobregat
250-01091/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 67840 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 15.09.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 67840)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació dels punts 1 i 2

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a continuar priorit-
zant amb transparència els recursos disponibles, distribuint-los segons criteris ho-
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mogenis i objectius, i analitzar sense demores totes les mancances que es produeixin 
i les eventuals necessitats de substitució per poder atendre-les totes, tal com és la 
voluntat del Govern i del Departament.

Proposta de resolució sobre el garantiment que la temperatura de les 
aules s’ajusta a la legislació
250-01092/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 67846 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 15.09.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 67846)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació del punt 2

2. Fer un estudi i un informe de la situació actual d’habitabilitat de les aules dels 
centres educatius, per a saber els centres que tenen una climatització i una ventila-
ció adequades i incorporar en el pla d’actuacions del Departament d’Ensenyament, 
una vegada hagi finalitzat l’estudi les mesures prioritàries amb relació a la climatit-
zació i la ventilació dels centres, atenent a criteris de sostenibilitat.

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 69254 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 15.09.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 69254)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació del punt 2

2. Fer un estudi i un informe de la situació actual d’habitabilitat de les aules dels 
centres educatius, per a saber els centres que tenen una climatització i una ventila-
ció adequades i incorporar en el pla d’actuacions del Departament d’Ensenyament, 
una vegada hagi finalitzat l’estudi les mesures prioritàries amb relació a la climatit-
zació i la ventilació dels centres, atenent a criteris de sostenibilitat.
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Proposta de resolució sobre el manteniment de les línies de P3 a 
Cambrils
250-01103/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 69248 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 15.09.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 69248)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació de refosa dels punts 1 i 2

1. Garantir la continuïtat de tots els projectes educatius i planificar l’oferta for-
mativa curs a curs a la taula mixta de planificació.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació del punt 3

3. Plantejar una oferta inicial de places que asseguri l’harmonització de les ne-
cessitats d’escolarització per a garantir el dret a l’educació de tothom, i els drets 
individuals dels alumnes i de les mares, pares o tutors, tot garantint la qualitat de 
l’educació i una adequada i equilibrada escolarització dels alumnes amb necessitats 
educatives específiques de suport educatiu que propicií la cohesió social, evitant el 
tancament de les escoles menys sol·licitades en entorns desafavorits i l’increment 
d’oportunitats de tot l’alumnat. Vetllar per l’escolarització dels infants en les escoles 
del seu entorn, i evitar la segregació escolar.

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 69252 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 15.09.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 69252)

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

1. Fer un estudi i un informe de la situació actual d’habitabilitat de les aules dels 
centres educatius, per a saber els centres que tenen una climatització i una ventila-
ció adequades i incorporar en el pla d’actuacions del Departament d’Ensenyament, 
una vegada hagi finalitzat l’estudi les mesures prioritàries amb relació a la climatit-
zació i la ventilació dels centres, atenent a criteris de sostenibilitat.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació del punt 2

2. Garantir que els espais escolars a l’aire lliure tenen prou zones d’ombra.



BOPC 519
20 de setembre de 2017

3.10.65. Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts Generals 6

3.10.65. Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts 
Generals

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
270-00001/11

ESMENES A L’ARTICULAT

Reg. 67102; 67871; 67875 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers 

Institucionals, 15.09.2017

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 67102)

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Antonio Espinosa Cerrato, diputado del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 116 del Re-
glamento del Parlamento, presentan las siguientes enmiendas 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 (tram. 270-00001/11).

Enmienda 1
GP de Ciutadans
De adición de un nuevo artículo 15 bis a la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, 
sobre financiación de los partidos políticos

Artículo 15 bis. Órgano de control de cumplimiento normativo 
1. Los partidos políticos deberán contar con un órgano, debidamente dotado de 

recursos materiales y humanos, que vele específicamente por el cumplimiento nor-
mativo en la actividad política e institucional del partido y los grupos institucionales 
en los que sus miembros se integren.

2. El órgano de control de cumplimiento normativo deberá contar con la inde-
pendencia suficiente respecto de los restantes órganos del partido a los efectos de 
desarrollar efectivamente su función. 

Palacio del Parlamento, 25 de julio de 2017 
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Antonio Espinosa Cerrato, diputado, GP Cs 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 67871)

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 la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Propo-
sició 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 
(tram. 270-00001/11).
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Esmena 1
GP de Junts pel Sí
D’addició a l’article 1

Article 1. De modificació de la lletra a, de l’apartat dos, de l’article 4 de la Llei 
Orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics, i que passa 
a tenir el següent redactat: 

«Dos. Donaciones privadas a partidos políticos.
»a) Los partidos políticos podrán recibir donaciones no finalistas, nominativas, 

en dinero o en especie, procedentes de personas físicas, dentro de los límites y de 
acuerdo con los requisitos y condiciones establecidas en esta ley.

Las donaciones recibidas conforme a lo dispuesto en esta ley, que tendrán carác-
ter irrevocable, deberán destinarse a la realización de las actividades propias de la 
entidad donataria.

Los partidos políticos no podrán aceptar o recibir, directa o indirectamente, do-
naciones de personas físicas que, en ejercicio de una actividad económica o profe-
sional, hayan sido, en los cuatro años anteriores, o sean parte de un contrato vigente 
de los previstos en la legislación de contratos del sector público, de una adjudicación 
pública, o formen parte de un sector de actividad regulada o beneficiario de subven-
ciones que incidan sustancialmente en su actividad.»

Esmena 2
GP de Junts pel Sí
D’addició d’un nou article 1 bis

Article 1 bis. De adició d’un nou article a la Llei Orgànica 8/2007, de 4 de juliol, 
sobre finançament dels partits polítics: 

«Nou article. Queden prohibides les donacions a partits polítics fetes per perso-
nes jurídiques controlades per l’Administració o que hi estiguin subordinades, o les 
realitzades pels presidents, consellers delegats o altres directius d’aquestes.»

Esmena 3
GP de Junts pel Sí
De modificació i addició de l’article 2

Article 2. De modificació de l’apartat Dos, de l’article 5 de la Llei Orgànica 8/2007, 
de 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics, i que passa a tenir el següent 
redactat: 

«Dos. Todas las donaciones superiores a 25.000 euros y en todo caso, las dona-
ciones de bienes inmuebles, deberán ser objeto de notificación al Tribunal de Cuentas 
por el partido político dentro del ejercicio fiscal en el que se hayan producido y publi-
cadas en las páginas web de los partidos políticos con identificación del donante.»

Esmena 4
GP de Junts pel Sí
D’addició d’un nou article 2 bis

Article 2 bis. S’addiciona un article a la Llei Orgànica 8/2007, de 4 de juliol, so-
bre finançament dels partits polítics: 

«Nou article. La normativa sobre finançament dels partits polítics i les seves li-
mitacions en quan a ajudes o donacions s’aplicarà a les fundacions vinculades que 
estaran obligades a portar la mateixa documentació, a sotmetre’s al mateix règim de 
fiscalització del Tribunal o Sindicatures de Comptes, a publicar els comptes de ma-
nera detallada i a sotmetre’s a la fiscalització d’un òrgan independent.»
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Esmena 5
GP de Junts pel Sí
D’addició d’un nou article 4 bis

Article 4 bis. S’addiciona una nova disposició addicional a la Llei Orgànica 
8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics: 

«Nova disposició addicional. Es crearà un registre públic i unificat de les sub-
vencions i assignacions públiques i dels imports de les donacions que reben els par-
tits polítics i les seves fundacions vinculades.»

Palau del Parlament, 28 de juliol de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 67875)

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu, Esperanza García González, diputada 

del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 116 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Pro-
posta 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 polí-
tics, i de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal (tram. 270-
00001/11).

Esmena 1
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació del 14è paràgraf de l’exposició de motius

Per això, aquesta proposició de llei té per objecte modificar la Llei Orgànica 
8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics, i també la Llei Orgàni-
ca 10/1995, de 23 de noviembre, del Codi Penal, per, primer, prohibir les donacions 
privades de persones jurídiques a les fundacions i les entitats vinculades a partits 
polítics o dependents d’ells, segon, reduir la quantia de les donacions que les perso-
nes físiques poden fer tant als partits polítics como a les fundacions i les entitats vin-
culades a partits polítics o dependents d’ells, i, finalment, preveure que el delicte de 
finançament il·legal dels partits polítics també pot ser comès per qui rebi donacions 
o aportacions, que la Llei Orgànica 8/2007 prohibeix, destinades a fundacions o 
entitats vinculades a partits polítics o dependents d’ells, i reduir la quantia de la do-
nació que s’ha de considerar il·legal als efectes que el delicte pugui ser castigat amb 
pena de presó de sis mesos a quatre anys.

Esmena 2
GP del Partit Popular de Catalunya
De supressió de l’article 1

Article 1. De modificació de la lletra a, de l’apartat dos, de l’article 4 de la Llei 
Orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics, i que passa 
a tenir el següent redactat: 

«Dos. Donaciones privadas a partidos políticos.
a) Los partidos políticos podrán recibir donaciones no finalistas, nominativas, 

en dinero o en especie, procedentes de personas físicas, dentro de los límites y de 
acuerdo con los requisitos y condiciones establecidas en esta ley.

Las donaciones recibidas conforme a lo dispuesto en esta ley, que tendrán carác-
ter irrevocable, deberán destinarse a la realización de las actividades propias de la 
entidad donataria.
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Los partidos políticos no podrán aceptar o recibir, directa o indirectamente, do-
naciones de personas físicas que, en ejercicio de una actividad económica o profe-
sional, hayan sido, en los cuatro años anteriores, o sean parte de un contrato vigente 
de los previstos en la legislación de contratos del sector público.»

Esmena 3
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació i addició a l’article 2

Article 2. De modificació de l’apartat Dos, de l’article 5 de la Llei Orgànica 8/2007, 
de 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics, i que passa a tenir el següent 
redactat: 

«Dos. Todas las donaciones superiores a 50.000 €, y en todo caso, las donacio-
nes de bienes inmuebles, deberán ser objeto de notificación al Tribunal de Cuentas 
por parte del partido político en el plazo de tres meses desde su aceptación.

Asimismo, los partidos también tendrán la obligación de comunicar al referido 
Tribunal las donaciones superiores a 5.000 €, en período coincidente con el ejerci-
cio fiscal en que se hubieran producido.»

Esmena 4
GP del Partit Popular de Catalunya
De supressió de tot l’article 3

Article 3. De modificació de l’apartat Quatre de la Disposició Addicional setena 
de la Llei Orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics, i 
que passa a tenir el següent redactat: 

«Cuatro. En el caso de las donaciones, estarán sometidas a los límites y requisi-
tos previstos en el capítulo segundo del título II.» 

Esmena 5
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de l’article 4

Article 4. De modificació de l’apartat cinquè de la Disposició Addicional setena 
de la Llei Orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics, i 
que passa a tenir el següent redactat: 

«Cinco. No tendrán la consideración de donaciones, a los solos efectos de esta 
disposición adicional, las entregas monetarias o patrimoniales llevadas a cabo por 
una persona física o jurídica pública para financiar una actividad o un proyecto con-
creto de la fundación o entidad, en cuanto tal actividad o proyecto se realice como 
consecuencia de un interés común personal o derivado de las actividades propias del 
objeto societario o estatutario de ambas entidades.

Las entregas realizadas al amparo de lo previsto en este apartado deberán, en 
todo caso, realizarse mediante transferencia bancaria junto al apunte contable cor-
respondiente que deberá comunicarse al Tribunal de Cuentas dentro del ejercicio 
fiscal de su aceptación y hacerse públicas a través de la página web de la fundación 
o entidad vinculada.»

Esmena 6
GP del Partit Popular de Catalunya
De supressió de tot l’article 6

Article 6. De modificació de la lletra a), de l’apartat 2, de l’article 304 bis de la 
Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal, i que passa a tenir el 
següent redactat: 

«Artículo 304 bis 
2. Los hechos anteriores serán castigados con una pena de prisión de seis meses 

a cuatro años y multa del triplo al quíntuplo de su valor o del exceso cuando: 
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a) Se trate de donaciones recogidas en el artículo 5.Uno, letras a) o c) de la Ley 
Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos, de im-
porte superior a 100.000 euros, o que superen en esta cifra el límite fijado en la letra 
b) del aquel precepto, cuando sea ésta el infringido.»

Esmena 7
GP del Partit Popular de Catalunya
De supressió de tot l’article 7

Article 7. De modificació de l’apartat 4, de l’article 304 bis de la Llei Orgànica 
10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal, i que passa a tenir el següent redactat: 

«Artículo 304 bis
»4. Las mismas penas se impondrán, en sus respectivos casos, a quien entregare 

donaciones o aportaciones destinadas a un partido político, federación, coalición o 
agrupación de electores o a fundaciones y entidades vinculadas o dependientes de 
ellos, por sí o por persona interpuesta, en alguno de los supuestos de los números 
anteriores.»

Palau del Parlament, 28 de juliol de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu; Esperanza García González, diputada, 

GP PPC 
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament amb 
la consellera d’Ensenyament sobre els objectius i les actuacions que 
preveu dur a terme al capdavant del Departament d’Ensenyament
354-00202/11

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC (reg. 66250).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Ensenyament, 15.09.2017.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb 
el conseller de Salut sobre la temporada estival i l’estat de les 
substitucions de professionals sanitaris a l’atenció primària i als 
hospitals
354-00208/11

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Jorge Soler González, del GP Cs (reg. 68051).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Salut, 14.09.2017.

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

Sol·licitud de compareixença d’Eduard Serrano, president de la Junta 
Provincial de Lleida de l’Associació Espanyola contra el Càncer
356-00753/11

SOL·LICITUD

Presentació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP SOC 
(reg. 67571).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 14.09.2017.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la plataforma 
d’afectats del grup DIA davant la Comissió de Salut perquè informi 
sobre els efectes en la salut del sistema de gestió empresarial 
d’aquesta cadena de supermercats
356-00756/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 68128).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 14.09.2017.
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