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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 95/XII del Parlament de Catalunya, sobre les vies per a 
ciclistes al delta del Llobregat
250-00202/12

ADOPCIÓ

Comissió de Territori, sessió 5, 17.10.2018, DSPC-C 77

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 17 d’octubre de 2018, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre les vies per a ciclistes al delta del 
Llobregat (tram. 250-00202/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i 
les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar (reg. 
7744) i pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Repu-
blicà (reg. 8463).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Habilitar els accessos per a ciclistes mitjançant carrils bici i vies per a via-

nants a totes les carreteres de competència de la Generalitat, tant a la zona de platja 
com a la zona interior, en els trams de carretera que connecten municipis o que con-
necten amb altres carrils bici, amb l’objectiu de fer una xarxa connectada.

b) Prioritzar en l’habilitació d’aquests accessos: 
– La carretera B-210 entre l’avinguda del Mar (carril bici i eix de vianants de 

l’avinguda del Mar de Gavà) i la carretera B-204 a Viladecans (camí ral de València, 
enllaç amb el camí del Mar).

– La carretera B-204 entre Viladecans (enllaç del camí del Mar) i l’avinguda de 
l’aeroport del Prat (enllaç amb el carril bici de l’aeroport i del Remolar).

– La carretera B-250 entre Sant Boi de Llobregat i el Prat de Llobregat.
c) Fer la correcta senyalització d’aquestes carreteres, o instar l’Administració 

competent en cada cas a fer-ho.
d) Estudiar, dins el programa de senyalització de carreteres compartides, la pos-

sibilitat d’instal·lar semàfors amb polsador o altres alternatives, dins l’àmbit de com-
petències de les carreteres de la seva titularitat.

Palau del Parlament, 17 d’octubre de 2018
La secretària de la Comissió, Eva Baró Ramos; la presidenta de la Comissió, 

Assumpta Escarp Gibert

Resolució 96/XII del Parlament de Catalunya, sobre el manteniment 
de la titularitat pública dels terrenys de l’Incasòl
250-00237/12

ADOPCIÓ

Comissió de Territori, sessió 5, 17.10.2018, DSPC-C 77

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 17 d’octubre de 2018, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre el manteniment de la titularitat pública 
dels terrenys de l’Incasòl (tram. 250-00237/12), presentada pel Grup Parlamentari 
de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem (reg. 11356) i pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup 
Parlamentari Republicà (reg. 15179).
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Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Portar a terme les modificacions normatives necessàries perquè totes les par-

cel·les de propietat de l’Incasòl qualificades d’ús residencial en municipis considerats 
d’alta demanda acreditada segons la Llei 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de 
protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial, mantin-
guin la titularitat pública i només puguin tenir com a destinació la promoció d’habi-
tatge en règim de lloguer assequible o de cessió d’ús, sens perjudici que legalment 
es puguin preveure situacions d’excepcionalitat en l’aplicació d’aquesta obligació, 
per raons de tipologia o d’emplaçament dels habitatges que els facin no idonis com a 
habitatges de lloguer social, cas en el qual s’haurà de tenir en compte que el produc-
te de llur venda s’hagi de reinvertir en l’adquisició de sòls o habitatges en el mateix 
municipi o comarca per a ésser destinats a aquest fi.

b) Revisar i reconsiderar, d’acord amb els objectius de la lletra a, les operacions 
de venda de terrenys urbans de propietat de l’Incasòl que estan actualment en marxa 
o que es tinguin previstes de fer en el futur.

c) Cercar els mecanismes de finançament adequats perquè les promocions d’ha-
bitatges en les parcel·les de propietat de l’Incasòl mantinguin la titularitat pública i 
es gestionin en règim de lloguer assequible o de cessió d’ús.

d) Facilitar els instruments de finançament adequats perquè els ajuntaments i 
altres administracions públiques dependents de la Generalitat que tinguin parcel·les 
qualificades d’ús residencial en zones d’alta demanda acreditada puguin portar a ter-
me promocions d’habitatge públic en règim de lloguer assequible o de cessió d’ús.

Palau del Parlament, 17 d’octubre de 2018
La secretària en funcions de la Comissió, Assumpció Laïlla i Jou; la presidenta 

de la Comissió, Assumpta Escarp Gibert

Resolució 97/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’aturada del Pla 
director urbanístic de l’aeròdrom de la Cerdanya
250-00262/12

ADOPCIÓ

Comissió de Territori, sessió 5, 17.10.2018, DSPC-C 77

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 17 d’octubre de 2018, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre l’aturada del Pla director urbanístic de 
l’aeròdrom de la Cerdanya (tram. 250-00262/12), presentada pel Grup Parlamentari 
de Catalunya en Comú Podem.

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a obrir un diàleg amb els habitants de 

la Cerdanya sobre el desenvolupament territorial i urbanístic de la comarca i sobre 
les infraestructures necessàries.

Palau del Parlament, 17 d’octubre de 2018
La secretària de la Comissió, Eva Baró Ramos; la presidenta de la Comissió, 

Assumpta Escarp Gibert
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Resolució 115/XII del Parlament de Catalunya, sobre la situació 
penitenciària de les persones empresonades per llur activitat política
250-00213/12

ADOPCIÓ

Comissió de Justícia, sessió 4, 18.10.2018, DSPC-C 82

La Comissió de Justícia, en la sessió tinguda el dia 18 d’octubre de 2018, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre la situació penitenciària de les per-
sones empresonades per la seva activitat política (tram. 250-00213/12), presentada 
pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 
14971).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
1. El Parlament de Catalunya denuncia l’existència a l’Estat espanyol de perso-

nes perseguides judicialment i, fins i tot, empresonades per llur activitat política, i 
en reclama l’alliberament.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
a) Dur a terme les actuacions pertinents davant del Govern espanyol per a fer 

prevaldre els mecanismes de diàleg i acord per sobre dels instruments judicials.
b) Dur a terme les actuacions pertinents davant del Govern espanyol per tal que 

el nou fiscal general de l’Estat retiri les acusacions penals contra els diputats i exdi-
putats d’aquesta cambra i el president d’Òmnium Cultural.

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2018
La secretària de la Comissió, Irene Fornós Curto; el president de la Comissió, 

Joan Josep Nuet i Pujals

Resolució 116/XII del Parlament de Catalunya, sobre la retirada d’un 
monument franquista de Montserrat
250-00292/12

ADOPCIÓ

Comissió de Justícia, sessió 4, 18.10.2018, DSPC-C 82

La Comissió de Justícia, en la sessió tinguda el dia 18 d’octubre de 2018, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre la retirada d’un monument franquista 
de Montserrat (tram. 250-00292/12), presentada pel Grup Parlamentari Socialistes 
i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 16716).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Fer les gestions necessàries per a retirar, en el termini de sis mesos a comptar 

de la publicació d’aquesta resolució, el monument dedicat al Terç de Requetès de la 
Mare de Déu de Montserrat, situat a la plaça dels Apòstols, a prop del monestir de 
Montserrat, dins el terme municipal de Monistrol de Montserrat (Bages).

b) Fer les gestions necessàries per a adequar, en el termini de sis mesos a comp-
tar de la publicació d’aquesta resolució, la cripta dedicada als combatents del Terç de 
Requetès de la Mare de Déu de Montserrat, situada a la plaça dels Apòstols, a prop 
del monestir de Montserrat, dins el terme municipal de Monistrol de Montserrat, a 
la legislació en matèria de memòria històrica.
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c) Conservar i museïtzar tant el monument com altres elements que poguessin 
ésser retirats de l’entorn esmentat per l’adequació d’aquest a la legislació en matèria 
de memòria històrica, si els informes tècnics corresponents n’avalen l’interès histò-
ric o artístic.

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2018
La secretària de la Comissió, Irene Fornós Curto; el president de la Comissió,  

Joan Josep Nuet i Pujals
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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 mesures per a la despolitització dels òrgans de 
govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
202-00027/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 19183).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 2 dies hàbils (del 
24.10.2018 al 25.10.2018).
Finiment del termini: 26.10.2018; 10:30 h.

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la convocatòria del Consell Social de la 
Llengua de Signes Catalana
250-00364/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 19238; 19296).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 26.10.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la devolució de les pagues extres dels 
treballadors públics
250-00365/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 19239; 19297).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 26.10.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre els riscos per a la salut per les antenes 
de telefonia mòbil a Cerdanyola del Vallès
250-00366/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 19240; 19298).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 26.10.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el projecte de construcció del nou 
edifici de l’Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona
250-00367/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 19244; 19299).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 26.10.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre els serveis d’atenció primària a Gavà
250-00368/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 19241; 19300).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 26.10.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció del CAP Gavà 3
250-00369/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 19242; 19301).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 26.10.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció del nou edifici de l’Institut 
Bruguers, a Gavà
250-00370/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 19243; 19302).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 26.10.2018; 10:30 h.

3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la 
Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 16/2018, sobre 
l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya, corresponent a 
l’exercici del 2016
256-00012/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 19195).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 19.10.2018 al 22.10.2018).
Finiment del termini: 23.10.2018; 10:30 h.



BOPC 183
25 d’octubre de 2018

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions 9 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 17/2018, sobre la 
reestructuració del sector públic de la Generalitat, corresponent als 
exercicis del 2010 al 2016
256-00013/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 19196).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 19.10.2018 al 22.10.2018).
Finiment del termini: 23.10.2018; 10:30 h.

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de 
suport a l’empresa
302-00012/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 19507; 19511; 19516 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 23.10.2018

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 19507)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenta les se-
güents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les políti-
ques de suport a l’empresa (tram. 302-00012/12).

Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició al punt 1, que quedaria redactat de la següent manera

1. Presentar, en el termini de 3 mesos, un Acord per a la recuperació de la con-
fiança i el crèdit reputacional en el que es restableixi i garanteixi la seguretat jurídi-
ca, l’estabilitat política, les infraestructures, la generació de coneixement, la recerca, 
l’atracció de talent i d’empreses, i la dinamització del teixit actual, per tal que Cata-
lunya sigui una regió de referència a Europa.

Esmena 2
GP de Ciutadans
D’addició al punt 2, que quedaria redactat de la següent manera

2. Presentar, en el termini de 3 mesos, la seva estratègia per a l’atracció d’inver-
sions i els seus objectius per tal d’afavorir que les inversions que arriben a Catalunya 
ho facin de forma equilibrada per tot el territori, donant prioritat a aquelles inver-
sions que generin llocs de treball, directes i indirectes, estables i de qualitat.

Palau del Parlament, 19 d’octubre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 19511)

A la Mesa del Parlament
Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalu-

nya, Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb 
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el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de 
suport a l’empresa (tram. 302-00012/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació de refosa dels punts 1, 2 i 3 en un únic punt

El Parlament insta el Govern a: 
1. Presentar, en el termini de 3 mesos, la seva estratègia per a l’atracció d’inver-

sions i els seus objectius per tal d’afavorir que les inversions que arriben a Catalu-
nya ho facin de forma equilibrada per tot el territori.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i supressió 

4. Presentar a la comissió d’Empresa i Coneixement, en el termini d’un mes des 
de l’aprovació d’aquesta Moció, l’informe realitzat pel Departament d’Empresa i 
Coneixement sobre els efectes dels trasllats d’empreses en l’economia productiva, 
presentat públicament el passat 19 de setembre.

a) l’informe realitzat per la Direcció General d’Indústria i ACC10 i presentat a 
l’anterior Conseller del Govern, en el que s’evidencia la preocupació per la marxa 
d’empreses i la paralització d’inversions provocada per la situació política catalana 
des del setembre del 2017.

b) l’informe realitzat pel Departament d’Empresa i Coneixement sobre els efec-
tes dels trasllats d’empreses en l’economia productiva, presentat públicament el pas-
sat 19 de setembre.

c) un informe sobre les trobades i reunions que ha realitzat amb algunes de les 
empreses que van canviar la seva seu social de Catalunya a altres comunitats autò-
nomes, per tal de presentar-nos els objectius de les trobades i la posició de les em-
preses.

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2018
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 19516)

A la Mesa del Parlament
Xavier García Albiol, representant, Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 
161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció sub-
següent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de suport a l’empresa (tram. 
302-00012/12).

Esmena 1
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou punt 2 bis

2 bis. Fer un seguiment de les recomanacions que s’emeten des de països emis-
sors de turisme en relació a la destinació Catalunya, duent a terme les accions ne-
cessàries per oferir garanties de seguretat al turisme i aixecar qualsevol recomana-
ció negativa.

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2018
Xavier García Albiol, representant; Santi Rodríguez i Serra, diputat, SP PPC
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la pobresa 
infantil
302-00013/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 19508; 19509 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 23.10.2018

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 19508)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenta les se-
güents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la pobresa 
infantil (tram. 302-00013/12).

Esmena 1
GP de Ciutadans
De modificació del punt 3, que quedaria redactat de la següent manera

3. Crear una prestació econòmica per a famílies amb menors a càrrec que esta-
rà condicionada al nivell de renda de la unitat familiar. L’objectiu de dita prestació 
serà garantir uns ingressos suficients per a fer efectiu el dret dels infants a un nivell 
de vida adequat i la seva cobertura s’estendrà, com a mínim, a aquells que estiguin 
en situació de risc d’exclusió social.

Esmena 2
GP de Ciutadans
De modificació del punt 4.b, que quedaria redactat de la següent manera

b) Blindar via reglament la prestació de la Renda Garantida de Ciutadania per 
a les famílies amb risc de pobresa i amb fills menors d’edat a càrrec, entenent que 
s’adeqüen als casos de circumstàncies extraordinàries que comporten una situació 
d’especial necessitat que estan previstes a l’article 7.3 de la Llei 14/2017, del 20 de 
juliol, de la renda garantida de ciutadania. Aquesta excepcionalitat s’aplicarà tant 
per a la concessió de la prestació com per al seu manteniment en cas que es doni 
un incompliment posterior d’alguna condició per a ser-ne beneficiari. com durant el 
temps complet en què concorrin les circumstàncies extraordinàries que comporten 
aquesta situació d’especial necessitat.

Esmena 3
GP de Ciutadans
D’addició al punt 8, que quedaria redactat de la següent manera

8. Ampliar la cobertura de pròtesis, audiòfons, ulleres, serveis integrals de salut 
bucodental i d’oftalmologia, i serveis psicològics i psicosocials per a nens i nenes 
fins als 18 anys en situació de pobresa, incloent el seu cost total en la cartera de ser-
veis del sistema públic de salut.

Palau del Parlament, 19 d’octubre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 19509)

A la Mesa del Parlament
Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
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menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la pobresa infantil 
(tram. 302-00013/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació, supressió i addició 

1. Amb l’objectiu d’apropar-nos progressivament a la despesa mitjana de l’en-
torn europeu en polítiques d’infància, i revertir la desinversió dels últims anys, als 
pressupostos de 2019 augmentar segons la projecció de pobresa infantil la inversió 
directa en polítiques d’infància i famílies respecte allò pressupostat el 2018, creant 
un instrument d’avaluació de la inversió pública en infància.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

3. Dins aquesta estratègia integral contra la pobresa i l’exclusió social infantil, 
entenent que la pobresa infantil és conseqüència de la pobresa familiar, vehicular 
les prestacions d’ajuda amb la Renda Garantida de Ciutadania.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

4.a) Seguir treballant per la creació d’un instrument d’avaluació de la inversió 
pública en infància que reculli totes les prestacions econòmiques per combatre la 
pobresa infantil, tot identificant les prestacions existents i les possibles millores.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

b) Blindar via reglament la prestació de la Renda Garantida de Ciutadania per a 
les famílies amb risc de pobresa i amb fills menors d’edat a càrrec, en els casos que 
s’adeqüen, i que tenen l’informe d’especial necessitat dels Serveis Socials i el vist-i-
plau de l’òrgan tècnic, a les circumstàncies extraordinàries que comporten una si-
tuació d’especial necessitat que estan previstes a l’article 7.3 de la Llei 14/2017, del 
20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania. Aquesta excepcionalitat s’aplicarà 
tant per a la concessió de la prestació com per al seu manteniment en cas que es doni 
un incompliment posterior d’alguna condició per a ser-ne beneficiari.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació, addició i supressió

5. Mantenir (i reforçar, en la mesura que la disponibilitat financera ho faci pos-
sible) les dotacions pressupostàries per garantir suficients places becades o gratuïtes 
en casals, colònies i altres activitats d’educació en el lleure en tots els períodes no 
lectius/escolars a tot Catalunya per garantir que tots els infants en situació de po-
bresa puguin participar en aquestes activitats de lleure i tenir garantir, com a mínim, 
un àpat diari complert i equilibrat.

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació 

7. Garantir suficient dotació pressupostària per a cobrir, en nombre i cobertura, 
totes les beques menjador necessàries, incloent també l’alumnat d’educació secun-
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dària obligatòria que estudia en centres amb horari compactat que disposen de ser-
vei escolar de menjador.

Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i addició 

8. Seguir ampliant la cobertura de pròtesis, audiòfons, ulleres, serveis integrals 
de salut bucodental i d’oftalmologia, i serveis psicològics i psicosocials per a nens i 
nenes fins als 18 anys, incloent el seu cost total en la cartera de serveis del sistema 
públic de salut, com a dret de concurrència sotmès a disponibilitat pressupostària.

Esmena 8
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i addició 

9. Seguir incrementant la dotació de recursos humans, materials i econòmics als 
centres de salut mental infantil i juvenil i altres recursos específics en salut mental 
de la xarxa de salut mental infantil i juvenil, per afavorir-ne l’accés i augmentar la 
intensitat que exigeixen les necessitats reals de la població infantil actual, en la línia 
del que s’estipula a les Estratègies de salut mental i addiccions 2017-2020.

Esmena 9
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i addició 

10. Vetllar pel desplegament del dret a la prestació de farmàcia gratuïta per a 
tots els infants en situació de pobresa, a partir del reglament que desplegarà la Llei 
9/2017, del 27 de juny, d’universalització de l’assistència sanitària amb càrrec a 
fons públics per mitjà del Servei Català de la Salut.

Esmena 10
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i addició 

11. Incrementar el parc d’habitatges d’emergència social, mitjançant la poten-
ciació de l’exercici del tanteig i retracte per part de la Generalitat de Catalunya i 
els ajuntaments, per a reduir, durant l’any 2019, el temps d’espera en l’assignació 
dels habitatges d’emergència social en cas de famílies amb infants a càrrec, donant 
compliment a la priorització que aquest col·lectiu té en el reglament de la mesa 
d’emergències.

Esmena 11
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

12. Treballar des de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i conjuntament amb 
els ajuntaments perquè les convocatòries d’ajuts al lloguer continuïn garantint la co-
bertura a les famílies amb infants a càrrec en risc de pobresa.

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2018
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’aniversari del 
cop a la democràcia dels mesos de setembre i octubre del 2017
302-00014/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 19252; 19506; 19515 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 23.10.2018

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 19252)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’aniversari del cop a la democràcia 
dels mesos de setembre i octubre del 2017 (tram. 302-00014/12).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició al punt c

c) Se compromete a respetar las normas democráticas que rigen nuestra convi-
vencia (de modo particular la Constitución, el bloque constitucional, el Estatuto, las 
leyes de desarrollo estatutario y el Reglamento del Parlamento) y las sentencias de 
los tribunales. Així mateix, es compromet a respectar els procediments, mecanismes 
i majories previstos per a la reforma de les lleis, de l’Estatut i de la Constitució, com 
a millor garantia de l’acompliment del principi democràtic.

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt d

d) Exigeix el respecte al lloc institucional que ocupa el Parlament de Catalunya 
dins el sistema institucional de la Generalitat de Catalunya, i reclama el paper cen-
tral d’aquest, com a òrgan que representa la ciutadania de Catalunya de conformitat 
a l’article 55.1 de l’EAC. Per això, insta al Govern de la Generalitat de Catalunya a 
no permetre cap intent d’usurpació de tot o part de les funcions o de la representa-
ció de la ciutadania de Catalunya que corresponen al Parlament per part de cap al-
tre òrgan, institució, associació o grup informal de cap mena, es faci dir Assemblea 
d’Electes o de qualsevol altra manera, i l’insta també a no promoure, ni directament 
ni indirecta, la creació o el sosteniment del funcionament de cap òrgan, institució, 
associació o grup informal que pretengui tal cosa. Així mateix, insta al Govern de la 
Generalitat a no permetre la usurpació de tot o part de les funcions que li correspo-
nen per part de cap altre òrgan, institució, associació o grup informal de cap mena, 
es faci dir Consell de la República o de qualsevol altra manera, i l’insta també a no 
promoure, ni directament ni indirecta, la creació o el sosteniment del funcionament 
de cap òrgan, institució, associació o grup informal que pretengui tal cosa.

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt,  

GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 19506)

A la Mesa del Parlament
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu, David Cid Colomer, diputat del Grup 

Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 
161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció sub-



BOPC 183
25 d’octubre de 2018

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions 15 

següent a la interpel·lació al Govern sobre l’aniversari del cop a la democràcia dels 
mesos de setembre i octubre del 2017 (tram. 302-00014/12).

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’una lletra e

e) El Parlament de Catalunya es compromet a analitzar l’impacte i la vulneració 
de drets democràcies i civils que es van produir en els debats parlamentaris del dies 
6 i 7 de setembre, en l’actuació policial de l’1 d’octubre, en la declaració unilateral 
d’independència del 27 octubre, amb l’aplicació de l’article 155 de la Constitució i 
amb l’empresonament d’exconsellers i exconselleres, de l’expresidenta del Parlament 
i de líders de la societat civil com Jordi Cuixart i Jordi Sánchez.

Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’una lletra f

f) El Parlament de Catalunya es compromet a treballar a favor de la convivèn-
cia, el diàleg i de solucions polítiques i no judicials a un conflicte que és polític. Per 
aquest motiu aposta per la creació d’un espai de diàleg compartit, restablir ponts i 
cercar solucions polítiques.

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 19515)

A la Mesa del Parlament
Xavier García Albiol, representant del Subgrup Parlamentari del Partit Popular 

de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parla-
ment, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’aniversari del cop a la democràcia dels mesos de setembre i octubre del 
2017 (tram. 302-00014/12).

Esmena 1
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’una nova lletra f

f) Expresa su preocupación por la constante y reiterada vulneración de los de-
rechos de los diputados de esta Cámara por parte de la mayoría independentista en 
las últimas legislaturas y exige que esta práctica antidemocrática no vuelva a pro-
ducirse, respetando las normas reguladoras de la actividad parlamentaria, que son 
la expresión de la democracia.

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2018
Xavier García Albiol, representant SP PPC
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’inici del curs 
escolar 2018-2019
302-00015/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 19251; 19510 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 23.10.2018

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 19251)

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

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 
161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció sub-
següent a la Interpel·lació al Govern sobre l’inici del curs escolar 2018-2019 (tram. 
302-00015/12).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 4

4. Acordar, en el marc de la Comissió Mixta, una davallada de les ràtios a totes 
les etapes educatives i, en qualsevol cas, garantir que al curs vinent les ràtios alum-
nes/unitat seran com a màxim de 25 alumnes a l’educació infantil de segon cicle i 
l’educació primària, de 30 alumnes a l’educació secundària obligatòria, i de 35 
alumnes al batxillerat.

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició en el punt 5

5. Garantir que tots els alumnes diagnosticats amb el Trastorn de l’Espectre Au-
tista (TEA) puguin quedar-se a dinar als menjadors escolars si així ho decideixen 
les seves famílies, amb una adequada atenció i suport.

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, diputada, GP PSC-

Units

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 19510)

A la Mesa del Parlament
Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’inici del curs esco-
lar 2018-2019 (tram. 302-00015/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i supressió

1. Seguir elaborant de forma anual un informe detallat dels mòduls prefabricats 
instal·lats on consti, per a cada centre docent en concret, el nombre de mòduls ins-
tal·lats, la quantitat d’alumnes afectats i el temps que porten en funcionament. L’in-
forme corresponent al curs 2018-2019 haurà de ser presentat en seu parlamentària 
abans del 31 de desembre de 2018.
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Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

2. Elaborar un pla de construccions per als propers anys que contempli noves 
edificacions, rehabilitació d’edificis i una retirada gradual de mòduls, a excepció 
dels mòduls que són provisionals i acotats en el temps.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació de refosa dels punts 3 i 4 en un únic punt

Vetllar pel compliment de la normativa respecte les ràtios alumnes/unitat que 
estableixen els màxims de 25 alumnes/grup a l’educació infantil de segon cicle i 
l’educació primària, de 30 alumnes/grup a l’educació secundària obligatòria, i de 
35 alumnes/grup al batxillerat i elaborar un informe anual al respecte.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

5. Garantir que tots els alumnes diagnosticats amb el Trastorn de l’Espectre Au-
tista (TEA), si així ho decideixen les seves famílies, puguin fer ús del servei escolar 
de menjador en els centres i nivells educatius en què aquest servei estigui en funcio-
nament.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

6. Dotar els centres que ho necessitin de monitors de suport per a l’alumnat amb 
necessitats educatives especials associades a l’autonomia i a la regulació de la con-
ducta, escolaritzat en centres educatius dependents del Departament d’Ensenya-
ment.

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

7. Garantir els recursos necessaris perquè l’alumnat amb necessitats educati-
ves especials derivades d’una discapacitat auditiva continuï rebent una educació de 
qualitat i en igualtat de condicions.

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2018
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les 
conseqüències socials, ecològiques i laborals del model turístic
302-00016/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 19517 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 23.10.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 19517)

A la Mesa del Parlament
Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les conseqüències 
socials, ecològiques i laborals del model turístic (tram. 302-00016/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 3

3. Avaluar si la Costa Brava ha traspassat els límits de capacitat de càrrega del 
territori, trobant-se en l’actualitat en una situació de risc pel que fa als impactes am-
bientals, paisatgístics, als recursos hídrics, la densitat, la mobilitat, la sostenibilitat 
ambiental i l’equilibri del territori. Extrems que, en cas de concórrer, han de com-
portar un canvi radical i immediat en totes les Polítiques públiques que afecten a 
la Costa Brava i en particular les polítiques d’ordenació del territori i l’urbanisme.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió del punt 4

4. Aprovació i dotació d’un règim efectiu de protecció de les zones forestals i 
dels espais d’interès natural i paisatgístic del litoral gironí, que asseguri l’adequada 
preservació dels seus valors i que impedeixi la seva destrucció. Desclassificació dels 
boscos, espais forestals i dels connectors naturals així com la prohibició d’urbanit-
zar i edificar en terrenys amb pendents superiors al 20%.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 5

5. Recomanar a tots els Ajuntaments de la Costa Brava, que procedeixin a iniciar 
processos de revisió dels seus planejaments urbanístics o expedients de modificació 
puntual, per a la desclassificació de sòls urbanitzables no desenvolupats i per la des-
classificació d’aquells que la legislació ho permet, en terrenys amb massa forestal, 
forta pendent o amb impacte visual i paisatgístic.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 6

6. Redactar, tramitar i aprovar un Pla Director del Sistema Urbanístic Costaner 
(el PDUSC-3), o altres figures jurídiques equivalents per permetre la desclassificació 
dels sòls urbanitzables no desenvolupats i desclassificar aquells que la legislació ja 
ho permet en tot el litoral gironí.
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Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 7

7. Estudiar, en el si de la Llei del Litoral en tràmit, la creació del Conservatori 
del Litoral de Catalunya, per salvaguardar i recuperar la part del litoral més amena-
çada per la urbanització i l’artificialització, a partir de l’adquisició pública de sòl i 
transferència de la seva gestió als ajuntaments o entitats locals, tot destinant recur-
sos públics i ingressos de la taxa turística a aquesta finalitat.

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició del punt 11

11. Garantir que, mitjançant la incorporació en els plecs de clàusules, en les 
empreses públiques i en aquelles on l’administració hi participa directament o mit-
jançant concurs públic s’asseguri el compliment que els treballadors i treballadores 
estiguin adscrites al conveni al qual correspon l’activitat que efectivament realitzen 
si no disposen de conveni d’empresa propi.

Esmena 7
GP de Junts per Catalunya GP Republicà
De modificació del punt 15

15. Elaborar i implementar dins el nou Sistema d’Informació i intel·ligència Tu-
rística de Catalunya (SIITCAT), format per Universitats, Entitats del Sector turístic 
i Generalitat, una plataforma de dades que recollirà part de la recerca turística que 
es fa al país. Aquests sistema permetrà conèixer millor el nostre turisme i poder ob-
tenir uns indicadors. A partir d’aquestes dades obtingudes, i dins el Pla Estratègic 
Turístic es podran determinar les mesures d’actuació per minimitzar els impactes 
negatius de l’activitat turística.

Esmena 8
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 16

16. Realitzar auditories financeres de les estacions d’esquí rescatades per la Ge-
neralitat de Catalunya, des de la situació anterior a l’adquisició pública fins l’actuali-
tat, amb especial èmfasi en els diferents processos de compravenda en les que s’han 
vist implicades, tot establint els mecanismes adients per a la depuració de respon-
sabilitats, si escau.

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2018
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus
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