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REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Educació en la sessió 12, tinguda el 19.03.2019, 
DSPC-C 217.
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
200-00004/12

ESMENES A L’ARTICULAT

Reg. 29751; 31247; 33164; 33189 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 

19.03.2019

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 29751)

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta, Susanna Segovia Sánchez, portaveu del 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix 
l’article 118 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a l’articu-
lat del Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (tram. 
200-00004/12).

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió i addició als punt 1 i 2 de l’article 1

Article 1. Creació i naturalesa jurídica
1.1 Es crea l’Agència de Salut Pública de Catalunya com a organisme autònom 

administratiu com a entitat de dret públic de la Generalitat adscrit al departament 
competent en matèria de salut a través de la unitat directiva competent en matèria de 
salut pública, amb personalitat jurídica pròpia, autonomia administrativa i financera 
i plena capacitat d’obrar en l’exercici de les seves funcions.

1.2 L’Agència de Salut Pública de Catalunya ajusta la seva activitat al dret públic 
i es regeix per aquesta Llei, el decret que aprovi els seus estatuts i la resta de dispo-
sicions aplicables.

Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació i addició del subpunt c del punt 1 de l’article 3

c) Coordinar les actuacions que en matèria de salut pública es duen a terme als 
centres sanitaris de la xarxa assistencial, especialment a l’Atenció Primària i Comu-
nitària, i donar suport a aquestes actuacions, tenint en compte el marc de relació i 
col·laboració amb el Servei Català de la Salut, especialment en els àmbits de la pro-
moció de la salut, l’educació per a la salut i la prevenció de la malaltia.

Esmena 3
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió i addició del subpunt h del punt 1 de l’article 3

h) Gestionar Assegurar la preparació per a la gestió de les situacions de crisi i 
d’emergència que constitueixen un risc per a la salut de la població, d’una manera 
coordinada, amb els dispositius de les administracions que es mobilitzin en aquestes 
situacions en el marc dels plans de protecció civil.
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Esmena 4
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició del subpunt m bis al punt 1 de l’article 3

m bis) Exercir la potestat sancionadora i d’autoritat sanitària d’acord amb el que 
estableix la Llei de salut pública, la normativa sectorial i la resta de disposicions le-
gals relatives al procediment administratiu i el procediment sancionador.

Esmena 5
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou article 3 bis

Article 3 bis. Formes de gestió
1. L’Agència de Salut Pública de Catalunya pot exercir llurs funcions de les ma-

neres següents: 
a) Per mitjà dels òrgans i les unitats que la integren.
b) Per mitjà de contractes o convenis, subjectant-se a la normativa dels contrac-

tes del sector públic i complint els altres requisits que els són aplicables.
c) Per qualsevol de les altres formes de gestió admeses en dret.
2. el Govern pot delegar en els ajuntaments i els ens supramunicipals, amb ca-

ràcter general o específic, l’exercici de competències que aquesta llei atribueix a 
l’Agència de Salut Pública de Catalunya. Així mateix, per raons d’eficàcia, l’Agèn-
cia pot encarregar la gestió d’activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de 
la seva competència als ajuntaments i als ens supramunicipals. En ambdós supòsits, 
l’acceptació de la delegació o de l’encàrrec de gestió s’ha de formalitzar per mitjà 
d’un conveni entre l’Agència i l’ens local corresponent, en el qual s’han de concretar 
el procediment, les tasques i els mitjans adscrits per a exercir les funcions delega-
des o encarregades, l’import que s’ha d’abonar per a finançar-les i els indicadors de 
control de l’activitat.

Esmena 6
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició al punt 2 de l’article 4

4.2. L’Agència de Salut Pública de Catalunya es dotarà d’òrgans de participació 
comunitària, també territorials i d’òrgans d’assessorament tècnic i científic quina 
creació, funcions, composició i regim de funcionament es disposi en els seus estatuts.

Esmena 7
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un subpunt c bis al punt 2 de l’article 5

c bis) la presidència de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, o la persona en 
qui delegui.

Esmena 8
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un punt 9 bis

Article 9 bis. Els òrgans de participació
1. El Consell de Participació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya i els 

consells de salut dels governs territorials de salut són òrgans de participació activa 
que exerceixen funcions de participació ciutadana, assessorament, consulta i segui-
ment sobre qüestions relacionades amb la salut pública i la salut en general a fi de 
cooperar en la consecució dels objectius que els són propis.

2. El Consell de Participació és format pels membres següents: 
a) El vicepresident primer o vicepresidenta primera del Consell Rector, que el 

presideix.
b) El director o directora de l’Agència de Salut Pública de Catalunya.
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c) Un nombre de vocals designats pel conseller o consellera del departament 
competent en matèria de salut, a proposta del Consell Rector, entre representants 
de l’àmbit acadèmic i educatiu, de les organitzacions de consumidors i usuaris, del 
moviment veïnal, de les entitats de salut pública i de la seguretat alimentària, de les 
corporacions professionals, de les societats científiques, de les organitzacions em-
presarials, sindicals i socials més representatives en qualsevol àmbit d’activitat re-
lacionat amb la salut pública, dels ens locals i de la Generalitat.

3. Els estatuts de l’Agència de Salut Pública de Catalunya han de determinar la 
composició, el sistema de designació dels membres, l’organització, les funcions i les 
normes de funcionament del Consell de Participació.

Esmena 9
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un article 10 bis

Article 10 bis. Les direccions dels serveis regionals
1. Les direccions dels serveis regionals assumeixen la direcció i la gestió del ser-

vei regional respectiu, subjectant-se als criteris d’actuació que estableix el Consell 
Rector i a les directrius del director o directora de l’Agència de Salut Pública de 
Catalunya, i executen els acords que aquests adopten en l’àmbit de competències 
respectiu.

2. El nomenament i la separació dels directors o directores dels serveis regio-
nals corresponen al conseller o consellera del departament competent en matèria 
de salut, a proposta del Consell Rector de l’Agència de Salut Pública de Catalunya.

3. Les direccions dels serveis regionals són els representants del departament 
competent en matèria de salut en els consells rectors dels governs territorials de sa-
lut de llur regió, on defensen les polítiques de salut pública, d’acord amb les direc-
trius del departament competent en matèria de salut.

4. Els estatuts de l’Agència de Salut Pública de Catalunya han d’establir les fun-
cions de les direccions dels serveis regionals.

Esmena 10
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou article 10 ter

Article 10 ter. Els sectors i els equips de salut pública
1. Els serveis regionals s’ordenen en subunitats territorials denominades sectors 

i s’han d’adaptar als àmbits territorials en què s’organitza el Servei Català de la 
Salut.

2. El sector és la unitat territorial elemental on s’acompleixen, amb caràcter pre-
ferent, les activitats de salut pública. En cada sector actua un equip territorial de 
salut pública.

3. L’equip territorial de salut pública és el conjunt de professionals de la salut pú-
blica que fa actuacions relatives a la promoció i la protecció de la salut, la prevenció 
de la malaltia i la vigilància de la salut pública, d’una manera integrada.

4. Pel que fa a l’acompliment de les activitats de promoció i protecció de la salut, 
prevenció de la malaltia i vigilància de la salut pública, l’equip territorial de salut 
pública treballa coordinadament amb els recursos municipals de salut pública, amb 
els equips d’atenció primària de les àrees bàsiques de salut, amb les unitats de me-
dicina preventiva i salut pública dels hospitals on n’hi hagi, i amb els altres serveis 
i entitats relacionats amb la salut pública en aquell territori.

5. L’equip territorial de salut pública és pluridisciplinari i les persones que el 
componen han d’exercir llurs funcions de manera col·laborativa per a assegurar el 
compliment i la continuïtat de les activitats que estableix la cartera de serveis de 
l’àmbit territorial respectiu, sens perjudici de les funcions reservades legalment als 
professionals amb una titulació específica.
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6. Al capdavant de l’equip territorial de salut pública hi ha d’haver un profes-
sional o una professional responsable, que n’ha de dirigir el funcionament i n’ha 
d’assegurar la coordinació amb les altres estructures del sistema sanitari, amb els 
ens locals de l’àmbit respectiu i amb altres serveis i entitats relacionats amb la salut 
pública d’aquell territori.

7. La composició, les funcions i l’organització dels equips territorials de salut pú-
blica s’han de delimitar per reglament.

Esmena 11
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió d’una part de la disposició addicional tercera

Tercera. Agència de Salut Pública i Medi Ambient de Barcelona
L’Agència de Salut Pública i Medi Ambient de Barcelona assumeix les funcions 

de l’Agència de Salut Pública de Catalunya pel que fa a la ciutat de Barcelona.

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2019
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta; Susanna Segovia Sánchez, portaveu, GP 

CatECP

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 31247)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 
118 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a l’articulat del 
Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (tram. 200-
00004/12).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió de part de l’exposició de motius

Exposició de motius
L’article 150 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix que correspon a 

la Generalitat, en matèria d’organització de la seva Administració, la competència 
exclusiva sobre l’estructura, la regulació dels òrgans i directius públics, el funciona-
ment i l’articulació territorial; així com sobre les diverses modalitats organitzatives 
i instrumentals per a l’actuació administrativa.

[...]
En aquesta nova regulació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya s’ha optat 

per constituir-lo com a organisme autònom administratiu, tipologia que encaixa amb 
la naturalesa de les seves funcions, adscrit al departament competent en matèria de 
salut, que du a terme la direcció estratègica de les seves activitats, i n’avalua resul-
tats i el control d’eficàcia.

[...]

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 1 de l’article 1

Article 1. Creació i naturalesa jurídica
1.1 Es crea l’Agència de Salut Pública de Catalunya com una entitat de dret pú-

blic de la Generalitat que ajusta la seva activitat al dret privat, adscrita al depar-
tament competent en matèria de salut a través de la unitat directiva competent en 
matèria de salut pública, amb personalitat jurídica pròpia, autonomia administrativa 
i financera i plena capacitat d’obrar en l’exercici de les seves funcions.
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Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 2 de l’article 1

Article 1. Creació i naturalesa jurídica
[...]
1.2. L’Agència de Salut Pública de Catalunya, com entitat de dret públic de la 

Generalitat que ajusta la seva activitat al dret privat, es regeix per aquesta Llei, el 
decret que aprovi els seus estatuts i la resta de disposicions aplicables.

Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de la lletra h de l’apartat 1 de l’article 3

Article 3. Funcions
3.1. Per assolir els seus objectius, l’Agència de Salut Pública de Catalunya com-

pleix les funcions següents: 
[...]
h) Assegurar la preparació per la prevenció, detecció i gestió de situacions de 

crisi i d’emergència per a la salut de la població, d’una manera coordinada, amb 
els dispositius de les administracions que es mobilitzin en aquestes situacions en el 
marc dels plans de protecció civil.

[...]

Esmena 5
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’una nova lletra a l’apartat 1 de l’article 3

Article 3. Funcions
3.1. Per assolir els seus objectius, l’Agència de Salut Pública de Catalunya com-

pleix les funcions següents: 
[...]
n bis) Exercir la potestat sancionadora i d’autoritat sanitària d’acord amb el que 

estableix la Llei de Salut Pública i tal com ve determinat en l’article 9 l) de la pre-
sent Llei.

[...]

Esmena 6
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’una nova lletra a l’apartat 1 de l’article 3

Article 3. Funcions
3.1. Per assolir els seus objectius, l’Agència de Salut Pública de Catalunya com-

pleix les funcions següents: 
[...]
n ter) Establir mecanismes de col·laboració i coordinació en els sectors territo-

rials com les estructures d’atenció primària i salut comunitària presents en l’àmbit 
territorial.

[...]

Esmena 7
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou apartat a l’article 3

Article 3. Funcions
[...]
3.2 bis. Per tal de fer efectiu el contingut de l’apartat m) de l’article 3.1, s’in-

clourà la participació de l’Agencia de Salut Pública de Catalunya en la formació de 
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post-grau en Salut Pública. També s’inclourà l’Agencia de Salut Pública de Catalu-
nya com un dels centres de formació compresos al Programa MIR de Salut Pública.

Esmena 8
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou article 3 bis

Capítol II. Organització
Article 3 bis. Formes de gestió 
L’Agencia de Salut Pública de Catalunya pot exercir funcions de les maneres se-

güents: 
a) Per mitjà dels òrgans i les unitats que la integren.
b) Per mitjà de contractes o convenis, subjectant-se a la normativa de contractes 

del sector públic i complint els altres requisits que els són aplicables.
c) Per qualsevol de les altres formes de gestió admeses en dret.

Esmena 9
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un incís a la lletra d de l’apartat 2 de l’article 5

Article 5. El Consell Rector
[...]
5.2. El Consell Rector està format pels membres següents: 
[...]
d) Vuit vocals en representació dels ens locals, proposats quatre per l’Associa-

ció Catalana de Municipis i Comarques i quatre per la Federació de Municipis de 
Catalunya. Un dels vuit vocals en representació dels ens locals ha d’exercir les fun-
cions de vicepresident o vicepresidenta segona, proposat de comú acord per aquestes 
dues organitzacions associatives d’ens locals. Un dels vuit vocals als que es refereix 
aquest punt serà un representant de l’Ajuntament de Barcelona.

[...]

Esmena 10
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un incís a la lletra e de l’apartat 2 de l’article 5

Article 5. El Consell Rector
[...]
5.2. El Consell Rector està format pels membres següents: 
[...]
e) Nou vocals en representació i a proposta dels departaments de la Generalitat 

competents en matèries relacionades amb la salut pública, com ara el departament 
d’ensenyament, benestar social, treball, infraestructures, urbanisme i habitatge i 
industria.

[...]

Esmena 11
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’una nova lletra a l’apartat 2 de l’article 5

Article 5. El Consell Rector
[...]
5.2. El Consell Rector està format pels membres següents: 
[...]
e bis) Tres representants de societats científiques i de recerca en Salut Pública i 

atenció primària i comunitària.
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Esmena 12
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’una nova lletra a l’apartat 2 de l’article 5

Article 5. El Consell Rector
[...]
5.2. El Consell Rector està format pels membres següents: 
[...]
f bis) Les entitats municipalistes vetllaran perquè la representació dels ens locals 

en el Consell Rector de l’Agència de Salut Pública de Catalunya reculli la diversitat 
tipològica dels municipis de Catalunya.

Esmena 13
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió a l’apartat 3 de l’article 5

Article 5. El Consell Rector
[...]
5.3. Els vocals del Consell Rector que no ho són per raó del càrrec són nomenats 

i separats del càrrec pel conseller o consellera del departament competent en matè-
ria de salut a proposta de cada una de les representacions que el componen.

El nomenament es fa per un període de quatre anys, sens perjudici que les per-
sones membres puguin ser renovades, sempre que disposin de la representació re-
querida.

Les vacants que es produeixin a les vocalies es cobreixen d’acord amb la forma 
de designació per al temps que resti de mandat.

En la seva composició el Consell Rector s’ha d’atenir al principi de representa-
ció paritària de dones i homes, d’acord amb allò que estableix l’article 12 de la Llei 
17/2015, del. 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.

[...]

Esmena 14
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un incís a l’apartat 2 de l’article 8

Article 8. La Direcció
[...]
8.2. La persona titular de la Direcció té rang orgànic de director o directora ge-

neral i és nomenat pel Govern, a proposta del conseller o consellera competent en 
matèria de salut, havent escoltat el Consell Rector.

[...]

Esmena 15
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de la lletra d de l’article 9

Article 9. Funcions de la Direcció
Corresponen a la persona titular de la Direcció de l’Agència de Salut Pública de 

Catalunya les funcions següents: 
[...]
d) Dirigir i gestionar els recursos humans i els serveis que integren l’Agència 

de Salut Pública de Catalunya en el marc dels paràmetres que determini el Consell 
Rector.

[...]
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Esmena 16
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’una nova lletra a l’article 9

Article 9. Funcions de la Direcció
Corresponen a la persona titular de la Direcció de l’Agència de Salut Pública de 

Catalunya les funcions següents: 
[...]
m bis) Supervisar el procés de selecció de personal i elevar al Consell Rector les 

propostes de nomenament i, si s’escau, de separació dels professionals de l’Agència 
de Salut Pública de Catalunya.

Esmena 17
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou article 9 bis

9 bis. Consell Assessor de Salut Publica
1. D’acord amb l’establert en l’article 4.2 es crea un Consell Assessor de Salut 

Publica com a òrgan consultor sobre els aspectes tècnics i científics de la salut pu-
blica.

2. Sens perjudici del que disposin el Estatuts de l’Agencia de Salut Publica de 
Catalunya sobre les funcions, composició i regim de funcionament del Consell As-
sessor, el mateix estarà format per persones expertes i de reconeguda solvència en 
l’àmbit de la salut pública, nomenades pel conseller o consellera del Departament 
competent en matèria de salut. Escoltat el Consell Rector haurà de: 

a) Assessorar als òrgans de govern de l’Agència de Salut Pública de Catalunya 
en les qüestions relacionades amb la salut pública.

b) Emetre dictàmens sobre aspectes relacionats amb la salut pública que li enco-
mani el Consell rector.

Esmena 18
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou article 10 bis

10 bis. Els sectors i els equips de salut pública
1. Els serveis regionals s’ordenen en subunitats territorials denominades sectors 

i s’han d’adaptar als àmbits territorials en que s’organitza el Servei Català de la 
Salut.

2. El sector és la unitat territorial elemental on s’acompleixen, amb caràcter pre-
ferent, les activitats de salut pública. En cada sector actua un equip territorial de 
salut pública.

3. L’equip territorial de salut pública és el conjunt de professionals de la salut 
pública que fa actuacions relatives a la promoció i la protecció de la salut, la pre-
venció de la malaltia i la vigilància de la salut pública d’una manera integrada, en 
la xarxa de serveis atenció sanitària i comunitària del territori.

4. Pel que fa a l’acompliment de les activitats de promoció i protecció de la salut, 
prevenció de la malaltia i vigilància de la salut pública, l’equip territorial de salut 
pública treballa coordinadament amb els recursos municipals de salut pública, amb 
els equips d’atenció primària de les àrees bàsiques de salut, i amb la resta de serveis 
relacionats amb la salut pública.

5. La composició, les funcions i l’organització dels equips territorial de salut pu-
blica s’han de delimitar per reglament.
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Esmena 19
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió a la disposició addicional tercera

Tercera. Agència de Salut Pública i Medi Ambient de Barcelona
L’Agència de Salut Pública i Medi Ambient de Barcelona assumeix les funcions 

de l’Agència de Salut Pública de Catalunya pel que fa a la ciutat de Barcelona.

Esmena 20
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’una nova disposició addicional sisena bis

Sisena bis 
En la composició dels òrgans de govern, així com dels òrgans de participació co-

munitària i d’assessorament tècnic i científic, determinats en l’article 4 apartats 1 i 
2, s’aplicaran els criteris de paritat de dones i homes, d’acord amb allò que estableix 
l’article 12 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP PSC-

Units

SUBGRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 33164)

A la Mesa del Parlament
Carles Riera Albert, representant, Vidal Aragonés Chicharro, diputat del Sub-

grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord 
amb el que estableix l’article 118 del Reglament del Parlament, presenten les se-
güents esmenes a l’articulat del Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pú-
blica de Catalunya (tram. 200-00004/12).

Esmena 1
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió de l’exposició de motius 

Exposició de motius
L’article 150 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix que correspon a 

la Generalitat, en matèria d’organització de la seva Administració, la competència 
exclusiva sobre l’estructura, la regulació dels òrgans i directius públics, el funciona-
ment i l’articulació territorial; així com sobre les diverses modalitats organitzatives 
i instrumentals per a l’actuació administrativa.

D’altra banda, d’acord amb l’article 162.3 b de l’Estatut d’autonomia de Catalu-
nya, la Generalitat té la competència compartida en matèria d’ordenació, planifica-
ció, determinació, regulació i execució de les mesures i les actuacions destinades a 
preservar, protegir i promoure la salut pública en tots els àmbits, incloent-hi la salut 
laboral, la sanitat animal amb efectes sobre la salut humana, la sanitat alimentària, 
la sanitat ambiental i la vigilància epidemiològica.

La Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública, va completar la integració i 
la reforma dels serveis de salut pública a Catalunya i va configurar un nou marc or-
ganitzatiu de la salut pública per tal de garantir el màxim grau de vigilància de la 
salut, de promoció de la salut individual i col·lectiva, de prevenció de la malaltia i la 
protecció de la salut; tot impulsant la coordinació i la col·laboració dels organismes 
i les administracions públiques implicades.

Aquesta Llei preconitzava que la integració dels diferents serveis de salut pública 
es fes dins d’organitzacions executives, àgils i flexibles amb capacitat per a mobilit-
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zar la cooperació intersectorial i interadministrativa i alhora fomentar al màxim les 
aliances comunitàries.

Per aquest motiu es va optar pel model d’agència –l’anomenada Agència de Salut 
Pública de Catalunya (ASPCAT)–, dotada de personalitat jurídica pròpia, autono-
mia de gestió i amb una cartera de serveis clarament definida.

Un altre element bàsic configurat a la precitada llei, va ser la desconcentració de 
l’Agència de Salut Pública de Catalunya per mitjà de la seva estructura regional i 
territorial, amb l’objectiu de garantir l’equitat en la gestió dels riscos per a la salut, 
amb una atenció especial al territori i a l’àmbit local. Aquest nivell regional tenia 
com a objectiu garantir l’enllaç de l’estructura central i els equips territorials de sa-
lut pública, essent alhora un facilitador i coordinador a nivell territorial.

Tanmateix, mitjançant la Llei 2/2014, 27 de gener, de mesures fiscals, adminis-
tratives, financeres i del sector públic, es va extingir, amb efectes de l’1 de febrer 
de 2014, la personalitat jurídica de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, i es va 
atribuir a l’estructura del departament competent en matèria de salut els objectius 
i les funcions assignades a l’ens suprimit, tot preveient la integració en l’estructu-
ra departamental del personal, del patrimoni i del pressupost de l’ens extingit. En 
conseqüència es derogà tota la regulació de la Llei concernent les característiques 
de l’Agència de Salut Pública de Catalunya com a ens (naturalesa jurídica, objecte, 
funcions, formes de gestió, estructura orgànica i territorial, règim jurídic, recursos 
humans, règim econòmic patrimoni i comptabilitat).

Durant aquests darrers anys, d’ençà de la modificació parcial de la Llei de salut 
pública, s’han produït diverses crisis de salut pública en l’àmbit nacional i interna-
cional derivades en part a l’evolució social i tecnològica i al continu increment de 
mobilitat de les persones, béns i mercaderies, dels moviments migratoris i la mul-
ticulturalitat associada. La resposta a aquestes crisis s’ha de fer de manera eficaç i 
àgil tant pel que fa a nivell central, com regional i local, tot impulsant de manera 
efectiva la coordinació intersectorial i interadministrativa. Aquest context ha fet 
evident la necessitat de recuperar l’Agència de Salut Pública de Catalunya, com a 
organització instrumental diferenciada de l’Administració de la Generalitat per tal 
de dotar d’eficàcia, agilitat i flexibilitat la resposta davant els reptes actuals i els del 
futur de la salut pública. Alhora cal dotar l’estructura territorial d’elements de des-
centralització territorial com els serveis regionals.

En aquesta nova regulació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya s’ha optat 
per constituir-lo com a organisme autònom administratiu, tipologia que encaixa amb 
la naturalesa de les seves funcions, adscrit al departament competent en matèria de 
salut, que du a terme la direcció estratègica de les seves activitats, i n’avalua resul-
tats i el control d’eficàcia.

Tanmateix, la composició del Consell Rector de l’Agència de Salut Pública de 
Catalunya, màxim òrgan de govern de l’Agència, permet garantir una major acció 
intersectorial i interadministrativa per assolir els objectius actuals i futurs de pro-
moció de la salut i prevenció de la malaltia, de vigilància de la salut i de protecció 
de la salut.

Finalment, escau assenyalar que en l’elaboració i tramitació d’aquesta iniciativa 
legislativa pel Govern, s’han tingut en compte els principis de bona regulació que 
han d’informar l’exercici de la iniciativa legislativa, com ara els principis de neces-
sitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència, cercant 
la racionalització i optimització de l’exercici de les competències que ostenta la Ge-
neralitat de Catalunya en matèria de salut pública, i dels recursos públics correspo-
nents, la transparència en totes les fases de tramitació de la norma, la valoració de 
cada una de les aportacions rebudes i la seguretat jurídica i proporcionalitat en les 
solucions adoptades.
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Esmena 2
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició a l’article 3.1 apartat a

Article 3. Funcions
3.1 Per assolir els seus objectius, l’Agència de Salut Pública de Catalunya com-

pleix les funcions següents: 
a) Executar les actuacions i polítiques de salut pública que corresponen al de-

partament competent en matèria de salut d’acord amb els criteris, les directrius i les 
prioritats de les polítiques de salut pública que fixi el Pla Interdepartamental i Inter-
sectorial de Salut Pública, per mitjà d’un contracte programa aprovat pel Govern i 
formalitzat amb el departament competent en matèria de salut i amb el Servei Cata-
là de la Salut. El contracte programa ha de tenir una durada màxima de cinc anys.

L’execució de les actuacions de salut pública fixades en el Pla Interdepartamen-
tal i Intersectorial tindrà com a contingut mínim: 

– Identificar problemes de salut comunitaris.
– Diagnosticar i investigar els problemes de salut i els perills per a la salut a la 

comunitat.
– Informar, educar i empoderar a les persones sobre problemes de salut.
– Establir mecanismes de participació de la comunitat en els plans, la implemen-

tació i avaluació de les polítiques de Salut Pública, en la forma que es pugui desen-
volupar reglamentàriament.

– Desenvolupar polítiques i plans que doni suport als esforços sanitaris de l’aten-
ció primària i comunitària.

– Polítiques i anàlisi feminista sobre la Salut Pública.

Esmena 3
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició a l’article 3.1 apartat e

e) Donar suport tècnic per a formular, implantar, implementar i avaluar el Pla 
Interdepartamental i Intersectorial de Salut Pública.

Esmena 4
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició a l’article 3.1 apartat l

l) Elaborar els estudis d’impacte en la salut de les intervencions sobre els deter-
minants de la salut de la població.

Avaluar l’efectivitat, l’accessibilitat i la qualitat dels serveis de salut personals.

Esmena 5
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició a l’article 3.1 apartat m

m) Coordinar el Sistema de Formació i Recerca en Salut Pública en col·laboració 
amb els altres organismes competents.

La Formació i Recerca incorporarà sempre una perspectiva innovadora i de tro-
bada de noves solucions als problemes de salut.

Esmena 6
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició a l’article 2 de la disposició addicional sisena 

2. El personal funcionari, de carrera i interí, i laboral que a la data d’entrada en 
funcionament l’Agència de Salut Pública de Catalunya presti serveis en el departa-
ment competent en matèria de salut i porti a terme funcions coincidents o vincula-
des a les que d’acord amb aquesta Llei assumeix l’Agència s’integrarà en l’Agència 
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de Salut Pública mantenint la seva condició originària i en les mateixes condicions 
que els són aplicables en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta Llei.

Tot el personal que desenvolupi activitats als Departaments o qualsevol altra 
unitat administrativa on presti serveis el personal que porti a terme funcions coin-
cidents o vinculades a les que d’acord a aquesta Llei assumeix l’Agència s’integrarà 
a l’Agència de Salut Pública.

La forma d’integració del personal d’aquest article significa el reconeixement de 
successió o subrogació amb tots els efectes jurídics que es puguin derivar.

Esmena 7
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’una nova disposició addicional Setena 

Setena
Els òrgans que es derivin de la present norma no es podran constituir fins donar 

compliment a la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes 
pel que fa a la paritat mínima.

Palau del Parlament, 15 de març de 2019
Carles Riera Albert, representant; Vidal Aragonés Chicharro, diputat, SP CUP-CC

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 33189)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Jorge Soler González, diputat del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 118 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a l’articulat del Projecte de llei de creació 
de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (tram. 200-00004/12).

Esmena 1
GP de Ciutadans
De modificació del punt 2.3, que quedaria redactat de la següent manera 

2.3) L’Agència de Salut Pública de Catalunya exerceix les seves competències de 
conformitat amb la Constitució Espanyola, l’Estatut d’Autonomia i les lleis vigents i 
amb ple respecte a la competència de coordinació general que, conforme a la Cons-
titució, exerceix l’Estat.

Esmena 2
GP de Ciutadans
De modificació de la lletra h del punt 3.1, que quedaria redactat de la següent 
manera 

h) Assegurar la preparació per a la prevenció, detecció i gestió de situacions de 
crisi i d’emergència per a la salut de la població, i participar de la gestió coordinada 
amb els diferents dispositius de l’administració que es mobilitzin en aquestes situa-
cions en el marc dels plans de protecció civil.

Esmena 3
GP de Ciutadans
D’addició d’una nova lletra o al punt 3.1, que quedaria redactat de la següent 
manera 

o) Fer un mapa d’actius de salut comunitària que faciliti el treball de prescripció 
de recursos als professionals.
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Esmena 4
GP de Ciutadans
D’addició d’una nova lletra p al punt 3.1, que quedaria redactat de la següent 
manera 

p) Establir instruments de monitorització de la contaminació ambiental i alimen-
tària mitjançant la determinació periòdica en la població de biomarcadors en orina 
i sang. Aquesta eina permetrà millorar l’avaluació de l’efectivitat de les polítiques 
de salut pública i avançar cap a les bones pràctiques en transparència i avaluació 
de l’estat de la Salut de la Població.

Esmena 5
GP de Ciutadans
D’addició d’una nova lletra q al punt 3.1, que quedaria redactat de la següent 
manera 

q) Col·laborar amb l’Atenció Primària i la salut comunitària per a coordinar to-
tes les polítiques.

Esmena 6
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 3 a l’article 3, que quedaria redactat de la següent 
manera 

3.3) L’Agència de Salut Pública establirà mecanismes mitjançant els quals pugui 
reconèixer positivament les polítiques que es duen a terme en altres departaments 
per a seguir impulsant la Salut a totes les polítiques i garantirà que totes estiguin 
alineades amb els objectius de salut pública i, alhora, podrà introduir elements en 
aquestes polítiques que millorin els determinants de salut a la població.

Esmena 7
GP de Ciutadans
De supressió i addició a la lletra d del punt 5.2, que quedaria redactat de la 
següent manera 

d) Vuit vocals en representació dels ens locals, proposats quatre per l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques i quatre per la Federació de Municipis de Ca-
talunya. que representin els drets i interessos dels pacients i usuaris i les diferents 
zones territorials, a efectes de garantir l’equitat entre els ciutadans dels diferents 
territoris. Un dels vuit vocals en representació dels ens locals ha d’exercir les fun-
cions de vicepresident o vicepresidenta segona, proposat de comú acord per aques-
tes dues organitzacions associatives d’ens locals, i que han de ser càrrecs electes.

Esmena 8
GP de Ciutadans
D’addició a la lletra e del punt 5.2, que quedaria redactat de la següent manera 

e) Nou vocals en representació i a proposta dels departaments de la Generalitat 
competents en matèries relacionades amb la salut pública, que representin totes les 
àrees de coneixement implicades a la salut pública.

Esmena 9
GP de Ciutadans
D’addició d’una nova lletra g al punt 5.2, que quedaria redactat de la següent 
manera 

g) L’Ajuntament de Barcelona estarà representat com a membre independent del 
Consell Rector.
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Esmena 10
GP de Ciutadans
D’addició d’una nova lletra h al punt 5.2, que quedaria redactat de la següent 
manera 

h) El Consell Rector comptarà amb un membre representant de les Societats Ci-
entífiques d’Atenció Primària.

Esmena 11
GP de Ciutadans
D’addició d’una nova lletra i al punt 5.2, que quedaria redactat de la següent 
manera 

i) Al Consell s’incorporaran al menys dos representants de xarxes i entitats ciu-
tadanes i d’entitats vinculades a la SP a proposta dels representants dels ens locals, 
i que hauran de ser renovats cada tres anys per a donar noves veus al Consell.

Esmena 12
GP de Ciutadans
D’addició d’una nova lletra r al punt 6.2, que quedaria redactat de la següent 
manera 

r) Garantir la igualtat i l’equitat entre els ciutadans de diferents territoris.

Esmena 13
GP de Ciutadans
De supressió parcial de la disposició addicional tercera, que quedaria redactada 
de la següent manera 

Tercera. Agència de Salut Pública i Medi Ambient de Barcelona
L’Agència de Salut Pública i Medi Ambient de Barcelona assumeix les funcions 

de l’Agència de Salut Pública de Catalunya pel que fa a la ciutat de Barcelona.

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jorge Soler González, diputat, GP Cs

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de garantia de l’ensenyament efectivament trilingüe
202-00046/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 33547; 33751).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 25.03.2019; 10:30 h.

Proposició de llei de redacció d’un text refós de les disposicions 
legals en matèria de tributs propis de la Generalitat de Catalunya
202-00048/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 33548; 33752).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 25.03.2019; 10:30 h.
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre els habitatges amb protecció oficial
250-00632/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 32138 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 19.03.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 32138)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De supressió i addició al punt 1

1. Realitzar abans de tres mesos, Reforçar els mecanismes de control que es rea-
litzen mitjançant l’Agència Catalana d’Habitatge, una inspecció periòdica de tots 
els pisos en règim d’HPO vigent per a comprovar que el seu ús no infringeix l’ús 
dels Habitatges amb Protecció Oficial vigent s’ajusta a la normativa i, en cas que es 
detecti infracció, obrir expedient sancionador i aplicar la sanció que correspongui, 
aplicant el principi de subsidiarietat de l’administració municipal previst a l’article 
7 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De supressió i addició al punt 2

2. Modificar, tal i com està previst en el marc del Decret Llei de mesures urgents 
per millorar l’accés a l’habitatge que el Govern ha aprovat, la Llei pel Dret a l’Ha-
bitatge de 2007 per fer permanent el règim HPO dels habitatges tant pels previstos 
o en nova construcció com pels que actualment pertanyen a aquesta categoria que 
a partir de l’entrada en vigor de la norma s’estiguin construint o es construeixin.

Proposta de resolució sobre el perllongament de la línia del Vallès 
fins a Castellar del Vallès
250-00633/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 32139 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 19.03.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 32139)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació de la proposta

Estudiar, en el marc de la revisió del Pla Director d’Infraestructures del trans-
port públic col·lectiu de la regió metropolitana de Barcelona 2011-2020 (PDI), la 
incorporació del perllongament de la línia d’FGC a Castellar del Vallès.
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Proposta de resolució sobre la dotació d’una grua de trasllat per a 
pacients amb gran discapacitat als centres d’atenció primària
250-00654/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 33082 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 19.03.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 33082)

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

1) Garantir que el Centre d’Atenció Primària (CAP) de Calafell disposa dels re-
cursos adequats per atendre els pacients amb gran discapacitat i molt reduïda per 
tal de poder realitzar-los les proves diagnòstiques ordinàries a pacients amb mobi-
litat reduïda i grans discapacitats.

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

2) Garantir que els centres d’atenció primària disposen dels recursos adequats 
per atendre els pacients amb gran discapacitat.

Proposta de resolució sobre les actuacions de les empreses de 
desallotjaments extrajudicials i la col·laboració d’aquestes empreses 
amb els Mossos d’Esquadra
250-00655/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 32221; 33088 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 18.03.2019

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 32221)

Enmienda 1
GP de Ciutadans (1)
De modificació del punt 1

1. Insta al Govern de la Generalitat de Catalunya a efectuar les gestions neces-
sàries per tal d’assegurar que les accions dutes a terme per aquestes empreses que 
ofereixen serveis de desallotjament extrajudicial s’ajusten a dret incloent-hi l’exercici 
de la potestat inspectora i sancionadora del Govern si així ho preveu la normativa 
aplicable.

Enmienda 2
GP de Ciutadans (2)
De modificació del punt 2

2. Insta a qualsevol persona que tingui coneixement de la comissió d’algun il·lícit 
penal a posar-ho en coneixement de les autoritats competents.

Enmienda 3
GP de Ciutadans (3)
De supressió del punt 3

De tot el text de l’apartat.
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 33088)

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

Continuar efectuant les gestions necessàries per tal d’assegurar que les accions 
dutes a terme per aquestes empreses que ofereixen serveis de desallotjament extra-
judicial s’ajusten a dret, podent incloure-hi l’exercici de la potestat inspectora i san-
cionadora del Govern si així es requereix.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació del punt 2

Posar en coneixement de les autoritats competents la intervenció de la PG-ME en 
l’actuació en un bloc de pisos del barri de Poble-sec de Barcelona i la identificació 
de les persones de Desokupa el passat 15 de gener.

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

Insta el Govern de la Generalitat a garantir que els Mossos d’Esquadra, en qua-
litat de Policia Administrativa, segueixen assegurant el compliment de la legalitat, 
en particular l’existència d’ordre judicial en el marc dels procediments de desallot-
jament i l’adequació a la normativa de seguretat privada en els serveis de vigilàn-
cia, per tal de detectar i denunciar les empreses i el personal que realitzen tasques 
de vigilància sense tenir l’autorització o l’habilitació professional corresponent, així 
com la possible comissió d’irregularitats.

Proposta de resolució sobre l’increment de mitjans a l’àrea bàsica 
policial de Gavà per a garantir la seguretat ciutadana
250-00656/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 33089 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 18.03.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 33089)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
D’addició al punt 1 

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a destinar els recur-
sos necessaris, inclosos els pressupostaris, amb l’objectiu d’ampliar la plantilla de 
Mossos d’Esquadra de l’Àrea Bàsica Policial (ABP) de Gavà, d’acord amb la distri-
bució d’efectius que, per a tot el territori català, permetin les noves convocatòries 
d’accés al cos de Mossos d’Esquadra que actualment s’estan celebrant.
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Proposta de resolució sobre la recuperació del servei de tren de la 
línia S7 de Ferrocarrils de la Generalitat
250-00657/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 33071 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 19.03.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 33071)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació dels punts 1 i 2 de la proposta

1. Incrementar la freqüència de trens de l’antiga línia S5, actual línia S7 a partir 
de la incorporació progressiva de les noves unitats de trens previst per l’any 2020 i 
que entraran en servei a mitjans de l’any 2021.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació del punt 3 de la proposta

3. A partir de l’entrada en servei de les noves unitats de tren que tindran el seu 
origen a Terrassa, remodelar la platja de vies de l’estació, i projectar una millora 
dels accessos.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació del punt 4 de la proposta

4. Continuar amb la monitorització permanent a l’estació de Rubí per detectar 
les possibles afluències elevades de persones amb motiu d’esdeveniments o succes-
sos extraordinaris, per tal d’adoptar les mesures de control de fluxos apropiades per 
garantir la seguretat dels viatgers.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (4)
De supressió i addició del punt 5 de la proposta

5. Continuar amb Prioritzar la interlocució amb l’Ajuntament de Rubí per tal de 
donar resposta als suggeriments i peticions pel que en tot el que fa a la planificació 
i/o execució de projectes relatius al servei de transports en aquest municipi.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (5)
De modificació del punt 6 de la proposta

6. Revisar en el marc del desenvolupament del projecte T-Mobilitat el sistema ta-
rifari d’aplicació a Rubí.
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Proposta de resolució sobre el canal industrial de Seròs
250-00658/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 33057 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 19.03.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 33057)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya (1)
D’addició al punt 1 del text

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Instar el Govern de l’Estat i la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre a iniciar 

un estudi d’avaluació de la perillositat del Canal de Seròs a dia d’avui i una estadís-
tica sobre els accidents, ja siguin mortals o no, ocorreguts a conseqüència de la falta 
de seguretat de la infraestructura.

Proposta de resolució sobre l’adopció de decisions i mesures 
necessàries contra els atacs que pateixen els edificis judicials per 
part de grups separatistes radicals
250-00661/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 33090 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 18.03.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 33090)

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

Continuar duent a terme les mesures necessàries per protegir els edificis judi-
cials, investigar els delictes contra la institució del Poder Judicial i les persones que 
el composen, així como, contra els fiscals i la resta de personal al servei de l’Admi-
nistració de Justícia.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació del punt 2

Continuar adoptant les mesures necessàries que garanteixin la seguretat dels 
edificis judicials, així com als jutges, magistrats, fiscals i la resta de personal al ser-
vei de l’Administració de Justícia, per a que puguin dur a terme les seves funcions 
amb llibertat i seguretat.
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Proposta de resolució sobre la situació precària del parc de bombers 
de Girona
250-00662/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 33091 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 18.03.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 33091)

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

Incrementar la plantilla del parc bombers de Girona abans de l’any 2024.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació del punt 2

Garantir el personal de guàrdia als parcs de bombers en cas que aquests hagin 
de reforçar un altre parc.

Proposta de resolució sobre el control ambiental de les activitats a la 
zona nord de Girona
250-00663/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 33058 / Admissió a tràmit: Mesa de la CMAS, 18.03.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 33058)

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

1. Posar a disposició de l’Ajuntament de Girona, si l’Ajuntament ho sol·licités, 
l’assistència tècnica necessària per part de la Direcció General de Qualitat Ambi-
ental i Canvi Climàtic per tal d’elaborar una campanya de mesuraments d’immissió 
sonora per avaluar un possible impacte acústic de la pedrera de Can Rubau.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació del punt 2

2. Planificar la realització d’una campanya d’avaluació de la qualitat de l’aire, 
de dos mesos de durada, amb una unitat mòbil de vigilància de la contaminació at-
mosfèrica que s’instal·larà en un punt representatiu d’aquesta àrea.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya GP Republicà (3)
De modificació del punt 3

3. Donar suport a l’elaboració d’un pla supramunicipal per a la millora de la 
qualitat de l’aire impulsat pels municipis interessats, que tingui en consideració la 
contribució de tots els sectors presents a la zona.
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Proposta de resolució sobre el servei de pediatria del centre 
d’atenció primària del barri de Cappont, de Lleida
250-00665/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 33083 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 19.03.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ, (REG. 33083)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a continuar treba-
llant per cobrir les necessitats de pediatria del centre d’atenció primària del barri de 
Cappont de Lleida.

Proposta de resolució sobre l’obertura del servei de pediatria al 
centre d’atenció primària d’Olivella
250-00666/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 33084 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 19.03.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 33084)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a assegurar la co-
bertura pediàtrica a la població d’Olivella.

Proposta de resolució sobre l’obertura del servei de pediatria del 
CAP Olivella
250-00673/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 33085 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 19.03.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 33085)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a assegurar la co-
bertura pediàtrica a la població d’Olivella.
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Proposta de resolució sobre el deteriorament cognitiu lleu
250-00674/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 33086 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 19.03.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 33086)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació

1) Continuar garantint l’atenció al deteriorament cognitiu lleu en tots els terri-
toris de Catalunya, incloent-la en la cartera de serveis del Servei Català de la Salut.

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

2) Elaborar el Pla de Demències de Catalunya com a instrument dirigit a seguir 
millorant l’atenció a les persones amb demència i al seu entorn familiar.

Proposta de resolució sobre l’adaptació dels operatius policials per a 
vetllar per la seguretat ciutadana a Girona
250-00676/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 33092 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 18.03.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 33092)

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

Perllongar en el temps els dispositius i altres actuacions policials que recolzin les 
tasques dels vigilants jurats de l’estació de Renfe de Girona i dels seus voltants, on 
s’està detectant un major nombre d’activitats delictives. Aquest dispositiu i la resta 
d’actuacions policials hauran de funcionar fins que el problema d’inseguretat de la 
zona s’eradiqui.
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Proposta de resolució sobre el servei d’urgències en horari nocturn 
al CAP Muralles, de Tarragona
250-00685/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 33087 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 19.03.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 33087)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a adoptar les mesu-
res necessàries, d’acord amb els criteris marcats pel Pla Nacional d’Urgències de 
Catalunya (PLANUC), perquè la població de l’àrea del CAP Muralles, de Tarrago-
na tingui garantida l’atenció d’urgències d’atenció primària i presti, per tant, serveis 
d’urgències també en horari nocturn.

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el Sistema 
d’Arxius de Catalunya
302-00073/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 33611; 33625 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 19.03.2019

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 33611)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Héctor Amelló Montiu, diputat del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament 
del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·la-
ció al Govern sobre el Sistema d’Arxius de Catalunya (tram. 302-00073/12).

Esmena 1
GP de Ciutadans
De modificació i supressió del punt a de l’article 4

a) Dotar l’ANC de serveis autonòmics nacionals de suport als arxius del SAC, en 
matèria de restauració, digitalització, formació, recerca i recursos educatius.

Esmena 2
GP de Ciutadans
De supressió i modificació del punt c de l’article 4

c) Dotar l’ANC de recursos suficients i de personalitat jurídica pròpia que li per-
metin una àmplia autonomia de gestió i el seu desenvolupament com a equipament 
de nivell nacional i internacional.
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Esmena 3
GP de Ciutadans
De supressió dels punt c de l’article 12

c) Abordar, conjuntament amb la resta de comunitats autònomes afectades, la 
gestió de l’Arxiu de la Corona d’Aragó.

Esmena 4
GP de Ciutadans
De supressió i addició del punt e de l’article 12

e) Proposar i negociar una iniciativa legislativa que possibiliti el retorn dels do-
cuments catalans ubicats en altres arxius estatals i, en general, els confiscats il·legal-
ment als municipis de Catalunya.

Palau del Parlament, 18 de març de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Héctor Amelló Montiu, diputat, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 33625)

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 el Sistema d’Arxius 
de Catalunya (tram. 302-00073/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació de l’enunciat del punt 1

1. Continuar amb el desenvolupament del Sistema d’Arxius de Catalunya (SAC) 
d’acord amb les previsions de la Llei 10/2001 d’Arxius i Gestió de Documents (mo-
dificada per la llei 20/2015), en els següents aspectes: 

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 1.a

1.a.) Continuar amb el desplegament el Sistema d’Arxius de Catalunya (SAC) 
com un conjunt integrat i coordinat dels principals centres de gestió documental 
del país, d’acord amb els principis de coordinació interadministrativa i cooperació 
institucional.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició del punt 1.b

1.b.) Finalitzar el Cens d’Arxius i del Patrimoni Documental de Catalunya abans 
d’acabar la legislatura.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició del punt 1.c

1.c.) Crear el Registre d’Arxius de Catalunya com a repertori formal i oficial dels 
arxius del SAC, tal com preveu la llei abans d’acabar la legislatura.
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Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació de l’enunciat del punt 2

2. Potenciar els arxius municipals en el marc del Sistema d’Arxius de Catalunya 
(SAC), sota el principi que tot municipi rep i genera documentació i té dret a man-
tenir el seu propi arxiu. En aquest sentit, el Departament de Cultura, amb la coope-
ració de les Diputacions, ha de: 

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició del punt 2.c

2.c.) Estudiar en el marc del pla d’arxius i gestió documental la possibilitat de 
crear la Xarxa d’Arxius Municipals com a instrument de coordinació i cooperació 
dels arxius dels municipis de més de 10.000 habitants i/o que mantinguin un servei 
d’arxiu, en el marc del Sistema d’Arxius de Catalunya.

Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació de l’enunciat del punt 3

3. Reforçar, en el marc de la Llei 10/2001 d arxius i gestió documental, la Xarxa 
d’Arxius Comarcals i les seves funcions. En aquest sentit, el Departament de Cul-
tura ha de: 

Esmena 8
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 3.a

3.a.) Continuar donant i ampliant, si s’escau, les funcions de suport adreçades 
als municipis de menys de 10.000 habitants de la seva comarca en matèria d’arxius.

Esmena 9
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 3.b

3.b.) Tal com ho expressa la Llei 10/2001, continuar gestionant els arxius comar-
cals assegurant-ne la unitat i la coherència de gestió dels centres entre la Genera-
litat i els arxius municipals de les capitals de comarca, així com amb els consells 
comarcals respectius.

Esmena 10
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 3.c

3.c.) Finalitzar el mapa dels arxius comarcals al territori.

Esmena 11
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió del punt 4.b

4.b.) Prestigiar l’ANC com a destí inequívoc dels fons i col·leccions documentals 
dels personatges, institucions, empreses i entitats d’abast nacional.

Esmena 12
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió del punt 4.c

4.c.) Dotar l’ANC de recursos suficients i de personalitat jurídica pròpia que li 
permetin una àmplia autonomia de gestió i el seu desenvolupament com a equipa-
ment de nivell nacional i internacional.
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Esmena 13
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició de l’enunciat del punt 5

5. Dotar el Sistema d’Arxius de Catalunya (SAC) d’una estructura orgànica espe-
cífica que encapçali i doni més visibilitat, rigor i potencia a les polítiques de gestió 
documental de la Generalitat de Catalunya, en dues fases: 

Esmena 14
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició al punt 5.b

5.b.) Estudiar, en el marc del Pla d’Arxius i Gestió Documental, a més llarg ter-
mini, l’encaix orgànic de les polítiques d’arxius i gestió documental del Govern de 
Catalunya des d’una perspectiva transversal i interdepartamental, que pugui garan-
tir la gestió única del sistema documental de la Generalitat, desplegar polítiques al 
territori amb la resta d’administracions i agents, i encarar els nous reptes de la nova 
legislació de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern.

Esmena 15
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 9

9. Promoure la Implantació d’un protocol de gestió de la documentació electrò-
nica de la Generalitat de Catalunya i l’elaboració d’una Estratègia global de país 
que preservi el patrimoni documental del present i del futur del país de forma digi-
talitzada.

Esmena 16
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió del punt 11

11. Revisar l’actual Pla Nacional de Fotografia i la proposta de Centre Nacional 
de Fotografia incorporant al projecte la realitat dels arxius com a responsables de la 
gran majoria del patrimoni fotogràfic del país.

Esmena 17
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició al punt 12.c

12.c.) Abordar, conjuntament amb la resta de comunitats autònomes afectades, 
la gestió de l’Arxiu de la Corona d’Aragó, previ a la identificació i traspàs dels fons 
propis de la Generalitat de Catalunya amb el fonament legal en l’Estatut d’autono-
mia vigent i en les sentències del Tribunal Constitucional.

Esmena 18
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició d’un nou punt 12.f

12.f.) Instar a l’Administració de l’Estat que doti de mitjans tècnics i infraestruc-
turals que facilitin la consulta pública dels fons documentals del Govern Civil de 
Barcelona.

Palau del Parlament, 18 de març de 2019
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 la política 
industrial
302-00074/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 33601; 33610; 33626 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 19.03.2019

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 33601)

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Lucas Silvano Ferro Solé, 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-
següent a la interpel·lació al Govern sobre la política industrial (tram. 302-00074/12).

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou article 6 bis

6 bis. Insta al Govern de la Generalitat a presentar en el termini màxim de dos 
mesos un Informe de seguiment del Pla de l’Energia i Canvi climàtic de Catalunya 
2012-2020 (Pecac) davant la Comissió d’Empresa i Coneixement per tal de rendir 
comptes sobre el seu grau de compliment.

Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou article 6 ter

6 ter. Insta a la compareixença del director de l’Institut Català de l’Energia (Ica-
en) davant la Comissió d’Empresa i Coneixement per a presentar la memòria d’acti-
vitat de l’any 2018 i el balanç d’energia elèctrica a Catalunya de l’any 2018.

Palau del Parlament, 18 de març de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Lucas Silvano Ferro Solé, diputat, GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 33610)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, María Luz Guilarte Sánchez, diputada del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Re-
glament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre la política industrial (tram. 302-00074/12).

Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició a la lletra a del punt 2, que quedaria redactat de la següent manera

a) Una avaluació completa i anualitzada del grau de compliment (accions-pres-
supost-indicadors) del Pacte Nacional per a la Indústria que es va aprovar al juliol 
del 2017.

Esmena 2
GP de Ciutadans
D’addició d’una nova lletra c al punt 2, que quedaria redactat de la següent 
manera

2.c) Les perspectives i estratègies del Govern, en relació a l’estratègia europea 
«Horizon Europe 2027».
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Esmena 3
GP de Ciutadans
De modificació del punt 3, que quedaria redactat de la següent manera

3. Insta el Govern de la Generalitat a complir el seu compromís de despesa al 
Pacte per la Indústria fins a 2020, i augmentar-lo cada exercici segons les recoma-
nacions de la Unió Europea durant el període 2021-2027.

Esmena 4
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 6 bis, que quedaria redactat de la següent manera

6 bis) Insta el Govern de la Generalitat a dotar d’una partida pressupostària per 
a la subvenció de la instal·lació de panells fotovoltaics que afavoreixin la reducció 
del consum d’energies no renovables. L’import de la subvenció atorgada dependrà 
gradualment de la renda del beneficiari.

Esmena 5
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 7 bis, que quedaria redactat de la següent manera

7 bis) Insta el Govern de la Generalitat a que els vehicles que es renovin anual-
ment del seu parc mòbil siguin vehicles impulsats per energies no contaminants, i 
a adequar les instal·lacions de l’Administració perquè disposin dels mitjans neces-
saris per a la recàrrega en cas de vehicles híbrids i elèctrics.

Esmena 6
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 7 ter, que quedaria redactat de la següent manera

7 ter) Establir un pla específic anual d’ajuts i incentius a l’adquisició de vehicles 
elèctrics.

Esmena 7
GP de Ciutadans
De modificació del punt 8, que quedaria redactat de la següent manera

8) Insta el Govern de la Generalitat a presentar, abans de la finalització de l’any 
2019, un pla per al desenvolupament de la Intel·ligència Artificial a Catalunya se-
guint els eixos estratègics del Pla de Coordinació per a la Intel·ligència Artificial de 
la Comissió Europea, amb l’objectiu de maximitzar l’impacte de les inversions, fo-
mentar les sinèrgies i la cooperació a tota la Unió Europea i intercanviar les millors 
pràctiques.

Palau del Parlament, 18 de març de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; María Luz Guilarte Sánchez, diputada, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 33626)

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 la política industrial 
(tram. 302-00074/12).
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Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 4

4. Insta al Govern de la Generalitat a desplegar programes d’estalvi i eficiència 
energètics en l’àmbit industrial, de la mobilitat i dels edificis, i plantejar un millora-
ment de l’eficiència de, com a mínim el 2% anual, per tal d’assolir una disminució 
del 32,5% del consum final d’energia el 2030, i aconseguir un teixit econòmic més 
competitiu.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 5

5. Insta al Govern de la Generalitat a desenvolupar el màxim potencial de les 
energies renovables per a tal que el 2030 s’assoleixi el 50% de participació de les 
energies renovables en el combinat elèctric català i s’arribi al 100% el 2050 en totes 
les energies, tal com estableix la Llei 16/2017 del Canvi Climàtic. Així com, a exi-
gir-li al Govern de l’Estat el compliment de la Llei 16/2017 de Canvi Climàtic que 
estableix el 2027 com a data límit pel tancament de les centrals nuclears i que per-
metria fer possible el 70% de participació de les energies renovables en el combinat 
elèctric català el 2030.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 6

6. Insta al Govern de la Generalitat a finalitzar els treballs del Projecte de Llei de 
Transició Energètica i presentar-lo al Parlament de Catalunya.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 7

7. Insta al Govern a treballar en el marc del Pacte Nacional per la Indústria per 
facilitar la transformació del sector de l’automoció, adaptant-lo a la digitalització i 
a la transició ecològica, els dos grans reptes que té aquest sector tan estratègic pel 
país i així facilitar el camí cap a un nou model de mobilitat sostenible, connectada 
i intel·ligent.

Palau del Parlament, 18 de març de 2019
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els conflictes 
ambientals a Catalunya
302-00075/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 33609; 33623 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 19.03.2019

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 33609)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Javier Rivas Escamilla, diputat del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb 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 els conflictes ambientals a Catalunya (tram. 302-00075/12).
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Esmena 1
GP de Ciutadans
De supressió i addició de l’article 1

1. Aplicar les conclusions dels estudis realitzats Aturar les obres dels projectes 
urbanístics de les zones afectades per la moratòria decretada de la Generalitat a la 
Costa Brava, especialment a Sa Guarda a Cadaqués i Sa Riera a Begur.

Esmena 2
GP de Ciutadans
De supressió i addició de l’article 2

2. Posar en marxa el PDU de sols no sostenibles, un cop acabat el període d’in-
formació pública i la resta de tràmits necessaris per a la seva aprovació definitiva, 
abans de que acabi el més d’abril.

Esmena 3
GP de Ciutadans
De modificació i supressió de l’article 5

5. Garantir el cabal ecològic del riu Siurana. Iniciar els passos necessaris per tal 
de revertir el Transvasament del Siurana - Riudecanyes.

Esmena 4
GP de Ciutadans
De modificació i supressió de l’article 8

8. Analitzar Implementar les propostes que la Taula de Consens del Delta està 
proposant per la protecció del Delta de l’Ebre i que són competència de la Genera-
litat.

Palau del Parlament, 18 de març de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Javier Rivas Escamilla, diputat, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 33623)

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 els conflictes am-
bientals a Catalunya (Tram. 302-00075/12) del Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem.

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 2

2. Actuar amb la màxima celeritat pel que fa a la redacció i tramitació del PDU de 
sòls no sostenibles, d’acord amb la legislació vigent sobre la matèria.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 3

3. Introduir millores ambientals i paisatgístiques en el projecte d’ampliació de la 
C-32 entre Blanes i Lloret de Mar.
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Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició del punt 5 

5. Iniciar els passos necessaris per tal de revertir el Transvasament del Siurana - 
Riudecanyes per atendre les necessitats hídriques, tant ambientals com econòmi-
ques, de les conques del Siurana i Riudecanyes.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició del punt 9

9. Posar en marxa un pla de xoc d’energies renovables a Catalunya mitjançant la 
derogació del Decret 147/2009 de 22 de setembre, pel qual es regulen els procedi-
ments administratius aplicables per a la implantació de parcs eòlics i instal·lacions 
fotovoltaiques a Catalunya, per tal de fer possible avançar de manera decidida en els 
objectius de generació d’Energies Renovables l’any 2030.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 10

10. Convocar la Taula Social del Canvi Climàtic, tan aviat com s’aprovi el decret 
que ha de regular la seva composició i el seu funcionament. Aquesta Taula, serà 
espai de debat amb tots els agents socials, econòmics, entitats ecologistes i partits 
polítics per tractar les polítiques i actuacions necessàries que cal desenvolupar a 
Catalunya per fer front al repte del canvi climàtic i complir amb els objectius esta-
blerts a la Llei 16/2017.

Palau del Parlament, 18 de març de 2019 
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació dels 
serveis sanitaris
302-00076/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 33599; 33624 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 19.03.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, EL GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 33599)

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 la situació dels ser-
veis sanitaris (tram. 302-00076/12).

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

1. Dur a terme les mesures necessàries per tal que cada infant i adolescent me-
nor de 15 anys tingui assignat un pediatra de referència, imprescindible, no només 
pel tractament de malalties, si no també per a la prevenció i promoció de la salut de 
forma continuada entre els infants.
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Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i addició 

3. Reconèixer la professionalitat de la tasca dels metges de família amb especia-
litat en pediatria que desenvolupen tasques de pediatria sempre treballant perquè 
l’atenció pediàtrica liderada per pediatres.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació, supressió i addició 

4. Garantir que la totalitat dels infants i adolescents menors de 15 anys disposin 
almenys d’un especialista en pediatria de referència.

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

6. Adoptar les mesures necessàries que incrementin l’interès dels professionals 
de pediatria en la atenció primària com a destinació, i en particular: 

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

7. Garantir que l’atenció pediàtrica a l’atenció primària, per tal que sigui el més 
resolutiva possible i disposi dels mecanismes de coordinació necessaris amb els 
equips de pediatria hospitalària.

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

8. Promoure la creació d’equips multidisciplinaris en l’àmbit de la pediatria, re-
forçant els equips d’infermeria especialistes.

Palau del Parlament, 18 de març de 2019
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 33624)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, María del Camino Fernández Riol, diputada 

del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 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 la situació dels serveis sanitaris (tram. 300-00096/12).

Esmena 1
GP de Ciutadans
De modificació i addició del punt 6

6. Adoptar les mesures necessàries que potencien l’interès dels professionals de 
pediatria en la atenció primària com a destinació, i en particular: 

a. les possibilitats de desenvolupament professional, tot reforçant les eines de 
formació continuada, 

b. les condicions laborals i retributives de docència i d’investigació.
c. les condicions de conciliació familiar.
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Esmena 2
GP de Ciutadans
De modificació del punt 8

8. Promoure la creació d’equips multidisciplinaris en l’àmbit de la pediatria, re-
forçant els equips d’infermeria específics dotant-los de formació continuada que as-
segurin l’actualització de coneixements de manera permanent.

Palau del Parlament, 18 de març de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; María del Camino Fernández Riol, diputa-

da, GP Cs

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la protecció dels 
infants i els adolescents als centres escolars
302-00077/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 33549; 33596 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 19.03.2019

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 33549)

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, 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 la protecció dels infants i els adoles-
cents als centres escolars (tram. 302-00077/12).

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició al punt 1

1. Presentar, en un termini no superior a 3 mesos, un Pla per combatre les violèn-
cies en l’àmbit educatiu que inclogui una avaluació objectiva de la realitat d’aques-
tes violències, compartida amb entitats del sector i la comunitat educativa.

Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició al punt 4

4. Si a partir de l’avaluació esmentada al punt 1 es considera convenient, crear 
una estructura territorialitzada formada per professionals especialitzats que doni 
suport als centres educatius, els docents i la comunitat educativa de cada territori 
en el disseny de plans de prevenció, en la formació dels professorat i en l’actuació, 
seguiment, resolució i reparació dels conflictes produïts per situacions de violència.

Esmena 3
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió i addició al punt 5

5. Introduir de manera curricular l’educació sexual i afectiva des de Primària 
l’etapa Infantil amb una perspectiva transversal i amb perspectiva de gènere, per 
poder abordar la prevenció de qualsevol tipus d’assetjament, abús o violència mas-
clista, així com promoure l’educació sexual des d’una visió saludable i plaent.
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Esmena 4
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició nou punt 6

6. Personar el Govern de la Generalitat en qualsevol denúncia per violències se-
xuals en l’àmbit educatiu o escolar.

Palau del Parlament, 18 de març de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Marta Ribas Frías, portaveu adjunta, GP 

CatECP

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 33596)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Martín Eusebio Barra López, diputat del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Re-
glament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre la protecció dels infants i els adolescents als centres 
escolars (tram. 302-00093/12).

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

1. Presentar, en un termini no superior a 3 mesos, un pla per combatre les violèn-
cies en l’àmbit educatiu un Pla de Tolerància Zero de qualsevol forma de violència 
en l’àmbit educatiu, que contempli mesures de prevenció, de garantia de convivència 
i de gestió de les situacions de violència.

Esmena 2
GP de Ciutadans
D’addició al punt 3

3. Revisar, simplificar i unificar criteris dels diferents protocols existents conjun-
tament amb les associacions i entitats especialitzades per tal de millorar la resposta 
davant possibles situacions de violència, en un termini no superior 3 mesos.

Esmena 3
GP de Ciutadans
D’addició al punt 4

4. Crear una estructura territorialitzada formada per professionals especializats 
que doni suport als centres educatius, els docents i la comunitat educativa que cada 
territori en el disseny de plans de prevenció, en la formació del professorat i en l’ac-
tuació, seguiment, resolució i reparació dels conflictes produïts per situcions de vio-
lència, abans del curs 2020-2021.

Esmena 4
GP de Ciutadans
D’addició al punt 5

5. Introduir de manera curricular en el curs 2020-2021 l’educació sexual i afecti-
va des de Primària amb una perspectiva transversal per poder abordar la prevenció 
de qualsevol tipus d’assetjament, abús o violència masclista.
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Esmena 5
GP de Ciutadans
D’addició al punt 6

6. Actuar amb total transparència per tal de traslladar a la ciutadania la confian-
ça que s’ha actuat de forma clara i contundent respecte qualsevol cas de violència 
envers els infants i adolescents.

6.1. En tot cas, el Govern de la Generalitat posarà en coneixement de les autori-
tats judicials tota la informació disponible en els casos en els quals existeixin indicis 
o evidències de possible violència envers els infants i adolescents.

6.2. El Govern de la Generalitat davant els indicis d’un cas de violència envers 
els infants i adolescents es personarà sempre com a acusació particular.

Esmena 6
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 7

7. Instar el Govern de la Generalitat i els centres escolars a garantir la intimitat 
i la privacitat dels menors que hagin sol·licitat l’escolarització en castellà per evitar 
les situacions viscudes altres vegades, tal com recullen les sis interlocutòries dicta-
des pel TSJC el gener de 2019.

Esmena 7
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 8

8. Instar el Govern de la Generalitat a vetllar perquè s’utilitzi un llenguatge res-
pectuós amb tots els nens nascuts per gestació subrogada i rebutjar la utilització 
d’expressions despectives com « nens comprats» o «granja de dones».

Palau del Parlament, 14 de març de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Martín Eusebio Barra López, diputat, GP Cs

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el balanç d’un 
any d’inacció política
302-00078/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 33241; 33622 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 19.03.2019

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 33241)

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 el balanç d’un any d’inacció política 
(tram. 302-00078/12).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 3

3. Insta al Govern de la Generalitat de Catalunya a defensar el conjunt de les ins-
titucions de la Generalitat, i específicament al Parlament, el Govern i la Presidèn-
cia, dels intents per part d’entitats o individus d’atribuir-se’n la representativitat, les 
funcions o la posició institucional, a impedir l’ús indegut de denominacions o sím-
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bols que puguin conduir a confusió sobre el caràcter institucional dels missatges de 
determinades entitats o persones que pretenen l’esmentat, i a deixar de col·laborar 
amb qui sustenti tals pretensions.

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 18

18. Insta al Govern de la Generalitat a encarregar una auditoria externa sobre 
les potencials redundàncies de funcions en l’organització administrativa de la Ge-
neralitat de Catalunya i el conjunt del sector públic de la Generalitat, a fi de raci-
onalitzar la seva estructura i maximitzar l’eficiència dels recursos públics destinats 
al seu funcionament.

Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 19

19. Insta al Govern de la Generalitat de Catalunya, i també, específicament, al 
President de la Generalitat de Catalunya, a deixar d’actuar políticament amb un 
caràcter vicari o subaltern respecte d’entitats o individus que no poden atribuir-se 
cap representativitat ni exercir cap funció executiva, legislativa o de qualsevol altre 
mena sobre el conjunt de la ciutadania de Catalunya, i a deixar d’expressar públi-
cament aquest caràcter subaltern.

Palau del Parlament, 13 de març de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, GP 

PSC-Units

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 33622)

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, representant del Subgrup Parlamentari del Partit 

Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del 
Parlament, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre el balanç d’un any d’inacció política (tram. 302-00078/12).

Esmena 1
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou apartat 21

21. Insta el Govern de la Generalitat a dar cumplimiento a la Moción 55/XII del 
Parlament de Catalunya, sobre política presupuestaria, y en este sentido, aprobar, 
en la próxima reunión del Govern, el Proyecto de ley de presupuestos de la Genera-
litat de Catalunya para el 2019.

Palau del Parlament, 18 de març de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, representant SP PPC
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’empresa i 
l’ocupació amb relació al procés
302-00079/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 33242 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 19.03.2019

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 33242)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Alícia Romero Llano, diputada del Grup Parla-

mentari 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, subse-
güent a la interpel·lació al Govern sobre l’empresa i l’ocupació amb relació al procés 
(tram. 302-00079/12).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 3

3) Participar de manera activa en el Consell de Política Fiscal i Financera per 
tal de garantir la defensa dels interessos dels catalans, així com participar en el 
grup de treball sobre l’anàlisi de l’actual sistema de finançament i que haurà de for-
mular una nova proposta sobre el nou sistema de finançament autonòmic.

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 4

4) Garantir la seguretat jurídica i l’estabilitat política, legislant en el respecte a 
l’ordenament jurídic vigent, per tal de generar un marc d’estabilitat que afavoreixi 
l’atracció d’empreses, inversions i talent.

Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 6

6) Constatar que, des del 2014, han caigut progressivament els pagaments d’im-
postos estatals a l’Agència tributària de Catalunya i que la pròpia agència catalana 
ha frenat les crides a la sobirania fiscal per no dedicar més recursos a desenvolupar 
una tasca merament d’intermediació envers l’agència tributària espanyola.

Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 15

15) Encarregar una auditoria externa sobre el cost, l’eficiència i l’eficàcia de l’es-
tructura de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic.

Palau del Parlament, 14 de març de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Alícia Romero Llano, diputada, GP PSC-Units
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