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

1.30. Altres tramitacions

1.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges sobre l’ús de les bases de dades del 
sistema sanitari català (Projecte Visc+)
360-00020/10

DEBAT DE L’INFORME EN LA COMISSIÓ

La Comissió del Síndic de Greuges ha debatut l’Informe en la sessió 4, tinguda el 
09.05.2016, DSPC-C 112.

Informe del Síndic de Greuges sobre el comerç irregular a la via pública
360-00004/11

DEBAT DE L’INFORME EN LA COMISSIÓ

La Comissió del Síndic de Greuges ha debatut l’Informe en la sessió 4, tinguda el 
09.05.2016, DSPC-C 112.
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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 del canvi climàtic
200-00001/11

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 26419; 26528).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 12.05.2016; 12:00 h.

Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les 
obligacions i els contractes
200-00002/11

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP C’s (reg. 26529).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 12.05.2016; 12:00 h.

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el reallotjament d’una part del veïnat del barri 
de la Trinitat Vella, de Barcelona
250-00266/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 26468 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 06.05.2016

ESMENES PRESENTADES PEL GP JS (REG. 26468)

Esmena 1, GP JS (1)

De modificació

«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a agilitar de comú 
acord amb l’Ajuntament de Barcelona la revisió dels convenis i protocols signats rela-
tius als equipaments penitenciaris a la ciutat de Barcelona i que valori d’acord amb la 
legislació patrimonial de la Generalitat de Catalunya, la viabilitat de la posada a dis-
posició de l’Ajuntament de les finques resultants del futur projecte de reparcel·lació vo-
luntària a l’entorn del centre penitenciari de la Trinitat Vella propietat de la Generalitat 
pendent d’aprovació municipal,–en els termes que es puguin convenir en el citat conve-
ni, i amb la contraprestació que sigui legalment escaient– per fer possible que l’Ajunta-
ment de Barcelona promogui la construcció d’habitatge social al barri i el reallotjament 
dels veïns i veïnes dels antics pisos del Patronat Municipal d’Habitatge al nord de la 
Trinitat Vella.»
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Proposta de resolució sobre el Centre Logístic del Baix Penedès
250-00278/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 26454; 26471 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 06.05.2016

ESMENES PRESENTADES PEL GP C’S (REG. 26454)

Esmena 1, GP C’s (1)

D’addició d’un punt anterior al punt 1

«Actualitzar els estudis de viabilitat i rendibilitat socioeconòmica del Centre Logís-
tic del baix Penedès, parant especial atenció a l’anàlisi de la demana prevista, que ha 
de tenir en compte els carregadors i els serveis de transport que es podran oferir.»

Esmena 2, GP C’s (2)

D’addició al punt 1

«1. Aprovar, si escau, el planejament derivat del Centre Logístic del Penedès, trami-
tant i aprovant les figures urbanístiques corresponents.»

Esmena 3, GP C’s (3)

D’addició al punt 2

«2. Analitzar les possibilitats de finançament per a executar la part del Centre Logís-
tic que es pot posar en funcionament amb les infraestructures existents en l’actualitat, 
incloent opcions de participació públic-privada.»

ESMENES PRESENTADES PEL GP JS (REG. 26471)

Esmena 1, GP JS (1)

De modificació

«3. Reclamar una vegada més al Govern de l’Estat l’execució del corredor mediter-
rani tant ferroviari (connexió amb UIC del LOGIS al corredor) com viari (de l’autovia 
A-7 i la nova connexió amb l’Autopista AP-7).»

Proposta de resolució sobre la carretera 152-a al pas per Granollers
250-00282/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 26467 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 06.05.2016

ESMENES PRESENTADES PEL GP JS (REG. 26467)

Esmena 1, GP JS (1)

De modificació del punt 1

«1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a licitar durant 
aquest any les obres de Millora local. Barreres acústiques. Carretera N-152a, PK 
26,350. Tram: Granollers.»
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Proposta de resolució sobre la construcció del carril VAO entre Blanes i 
Lloret de Mar
250-00291/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 26483 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 06.05.2016

ESMENES PRESENTADES PEL GP JS (REG. 26483)

Esmena 1, GP JS (1)

De modificació del punt 1

«1. Considerar prioritàries les actuacions que millorin el nivell de servei i la fluïdesa 
del trànsit a les vies de comunicació entre Blanes i Lloret, i que permetran dotar d’un 
millor servei de transport públic entre ambdues ciutats.» 

Esmena 2, GP JS (2)

De modificació del punt 2

«2. Impulsar les obres de construcció del carril Bus entre Blanes i Lloret, en el marc 
d’aquestes actuacions, en funció de les disponibilitats pressupostàries vigents.»

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de salut 
laboral
302-00038/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 26249 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.05.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamentari 

de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre 
les polítiques de salut laboral (tram. 300-00040/11).

Moció

En relació a la sinistralitat i la integració de la prevenció
1. Elaborar i presentar en el termini de tres mesos a la comissió corresponent del 

Parlament de Catalunya, amb la participació dels agents socials i la col·laboració de tots 
els estaments implicats, un pla específic per reduir la sinistralitat laboral i promoure la 
integració de la prevenció a les empreses que inclogui, entre d’altres, les següents me-
sures: 

1.1. Un calendari prioritzat amb una selecció de mesures urgents de prevenció a les 
empreses, dins del III Pla de Seguretat i Salut Laboral 2015-2020, que el govern impul-
sarà per frenar l’increment de la sinistralitat laboral.

1.2. Un programa específic d’actuació de la inspecció de Treball per vigilar el com-
pliment de la legalitat en relació a l’avaluació de riscos i plans de prevenció a les empre-
ses, així com la declaració, la intervenció i l’aplicació de mesures de prevenció d’aques-
tes, davant dels danys d’origen professional.

1.3. Una campanya, planificada per executar durant el 2016, de revisió de la contrac-
tació de serveis de prevenció aliens i del contingut dels contractes per garantir una pre-
venció de qualitat.

1.4. Una campanya, planificada per executar durant el 2016, de comprovació del 
compliment de l’activitat de la formació preventiva als treballadors i treballadores de 
les empreses.

1.5. Una previsió de calendari per a la implementació i el desenvolupament de cada 
una de les mesures previstes en el Marc Estratègic de Seguretat i Salut de Catalunya.
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En relació a la infradeclaració de malalties professionals
2. Elaborar i presentar en el termini de tres mesos un informe de seguiment de la 

despesa sanitària pública dels darrers dos anys susceptible de tenir l’origen en contin-
gències professionals, per tal de reclamar a les mútues que es facin càrrec de tot allò 
que té a veure amb les condicions de treball, amb càrrec a les quotes que ingressen dels 
empresaris per la cobertura de les contingències professionals.

3. Elaborar i presentar en el termini de tres mesos a la comissió corresponent del 
Parlament de Catalunya, prèvia consulta i participació amb els agents socials, un pla 
específic per fer aflorar les malalties professionals no reconegudes que incorpori, entre 
d’altres, les següents mesures: 

3.1. Un protocol que defineixi el procediment d’actuació i de comunicació per part 
dels serveis de prevenció davant la sospita de dany professional, d’acord amb la funció 
que reconeix la llei i que no està desenvolupada al si de les empreses.

3.2. Un protocol que defineixi el procediment per tal que a les empreses no s’ha-
gi de fer autorització i es garanteixi que sigui sempre la mútua d’accident de treball la 
que en primera instància, quan hi hagi dany, intervingui per que pugui fer-se càrrec de 
l’assistència sanitària i notificar el dany, i tingui l’obligació de presentar un informe 
amb proves i arguments diagnòstics abans de derivar-ho al sistema públic en cas que 
consideri que no és una contingència professional, en compliment del art. 3 del 
RD 624/2014.

3.3. Un protocol de sistema d’alertes des de l’atenció primària de l’àmbit sanitari, 
que incorpori un procediment àgil de declaració davant la sospita de contingència pro-
fessional i que contingui un programa de formació i d’informació als professionals de 
l’assistència primària i del sistema públic per dur-ho a terme.

3.4. Un programa de reforçament de les Unitats de Salut Laboral en tres de les seves 
funcions: 

3.4.1. Com a referents per tractar, diagnosticar i fer seguiment de la investigació i in-
tervenció preventiva sobre les condicions de treball davant d’un dany laboral.

3.4.2. Com a suport a l’atenció primària i a les unitats de Vigilància de la Salut tant 
de serveis de prevenció propis com aliens en la seva tasca preventiva recollint bones 
pràctiques i fent difusió.

3.4.3. Com a suport a l’ICAM en la tasca de valoració de l’aptitud laboral dels tre-
balladors que són inspeccionats, donat que l’alta mèdica s’ha de fer en relació a les 
condicions de treball i són aquestes USL qui poden aportar o fer aportar als serveis 
de prevenció propi aquesta informació i valorar possibles incompatibilitats o fer re-
comanacions de reincorporació progressiva en relació a alguns riscos i tasques la-
borals.

En relació als nous riscos de naturalesa laboral
4. Impulsar l’acord, en el marc del diàleg social, d’un Pacte Català per encarar els 

nous riscos de naturalesa laboral i per estimular el registre de la malaltia relacionada 
amb el treball no reconeguda, amb la participació de les administracions laboral i sani-
tària i agents econòmics i socials relacionats.

5. Presentar en el termini de tres mesos un programa d’actuació específic davant 
l’aparició de les següents afectacions d’origen laboral: 

5.1. La prevenció en origen de les malalties múscul-esquelètiques donada la seva es-
pecial incidència i infradeclaració en els resultats estadístics a Catalunya.

5.2. L’anàlisi, la recerca i la prevenció en origen de les incidències de càncer laboral 
per l’alarmant infradeclaració que té al nostre país, fent especial esment en el tracta-
ment dels silestones i dels formaldehids.

5.3. La prevenció en origen de nous casos en relació a l’amiant, i un programa de vi-
sibilització dels casos ja afectats.

5.4. Un procediment per a facilitar el reconeixement de les exposicions laborals a 
l’amiant i altres productes similars on no es carregui tota la responsabilitat de la prova 
a l’afectat o la família, sinó que l’administració i les empreses hagin de fer actuacions 
per acreditar-ho, facilitant així el reconeixement dels drets als exposats.

5.5. La prevenció en origen de la fibromiàlgia i la síndrome de fatiga crònica. En 
aquest sentit, el Parlament de Catalunya referma, dóna validesa, i insta el compliment 
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de la Resolució 1137/X, sobre les síndromes de sensibilització central, aprovada du-
rant la passada legislatura.

Palau del Parlament, 5 de maig de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Marc Vidal i Pou, diputat, GP CSP 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la qualitat de l’aire
302-00039/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 26495 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.05.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Par-

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parla-
ment, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la qua-
litat de l’aire (tram. 300-00041/11).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Que en el termini de sis mesos, revisi el Pla d’actuació per a la millora de la quali-

tat de l’aire i acordi noves propostes d’obligat compliment per presentar-les a la Comis-
sió Europea, que permetin la reducció progressiva de les fonts contaminants i situar-nos 
per sota els límits autoritzats per les Directives europees.

2. Que lideri una Taula de concertació per a la millora del pla de qualitat de l’aire, 
que inclogui els Departaments de la Generalitat implicats, representants de l’Ajunta-
ment de Barcelona, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, de l’Associació de Municipis 
per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU) i experts externs, per fer-ne un seguiment 
trimestral i elaborar informes públics de caràcter anual que, a més de recollir indica-
dors que permetin conèixer el grau de compliment dels objectius fixats en el Pla, propo-
sin modificacions si s’escau.

3. Presentar en un termini de sis mesos un Pla horitzó 2025, de reducció progressiva 
del trànsit de vehicles privats a l’àrea de Barcelona.

4. Finalitzar qualsevol mena de política pública que bonifiqui el dièsel.
5. Aprovar en un termini màxim de sis mesos un Pla per a la substitució de vehicles 

al servei de l’Administració de la Generalitat per vehicles elèctrics i sostenibles.
6. Establir un únic sistema d’accés als punt de recàrrega dels vehicles elèctrics, 

d’acord amb l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalu-
nya, les Diputacions, els ports i els aeroports i si és possible els gestors privats de càrre-
ga i també les empreses privades.

7. Introduir incentius per a continuar renovant i aplicant les millors tecnologies i 
l’ús de vehicles elèctrics en el transport públic, en els vehicles de recollida d’escombra-
ries, de neteja viària i en el transport de mercaderies, també en el sector del taxi.

8. Delimitar i planificar les Zones urbanes d’atmosfera protegida (ZUAP), que im-
pliqui les ciutats afectades.

9. Desenvolupar mesures que facilitin la intermodalitat i la combinació entre trans-
port públic i l’ús de la bicicleta.

10. Dissenyar en les infraestructures viàries carrils segregats per facilitar l’ús de la 
bicicleta, i impulsar el Pla estratègic de la bicicleta d’acord a les directrius marcades en 
el Pla Director d’Infraestructures de la Regió Metropolitana.

11. Potenciar els carrils bus-vao per l’accés a les ciutats de la regió Metropolitana de 
Barcelona i zones amb congestió.

12. Implantar del nou sistema tarifari T-mobilitat, sota control i gestió pública, que 
permetrà una simplificació i modulació de tarifes.

13. Revisar el protocol d’episodis de contaminació per augmentar la seva eficàcia 
i eficiència, amb una programació de campanyes de conscienciació i informació sos-
tinguda en el temps sobre les conseqüències negatives de la pol·lució sobre la salut i la 



BOPC 127
11 de maig de 2016

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions 9 

qualitat de vida. Així mateix, situar aquesta informació en llocs visibles amb les conse-
qüències per a la salut.

14. Instar l’autoritat portuària a establir un Pla per al port de Barcelona que obli-
gui l’ús de combustibles de menor impacte ambiental per a reduir les emissions tant en 
els vaixells com en el transport terrestre a l’interior del port, i que potenciï el transport 
ferroviari de les mercaderies que tenen com a origen o destinació el port. Així mateix, 
establir un Pla d’electrificació progressiva del Port de Barcelona i connexió de creuers i 
vaixells a la xarxa elèctrica.

15. Elaborar i implementar obligatòriament en un termini de sis mesos plans de mo-
bilitat sostenible per a tots els centres de l’administració pública a partir d’un volum de 
200 persones entre treballadors i usuaris.

16. Fer complir rigorosament les mesures eficaces per a reduir les emissions pro-
cedents de la indústria, adaptant el més aviat possible l’aplicació de la directiva estatal 
d’emissions industrials i els plans de vigilància integrals a les activitats potencialment 
contaminants de la zona de protecció especial. Així mateix, impulsar aquells aspectes 
del Pacte per a la Indústria a Catalunya que tenen més incidència en la qualitat de l’aire 
per afavorir i situar la indústria en el motor de la transició energètica.

17. Requerir al sector automobilístic, en especial als fabricants de vehicles amb 
combustible dièsel, un major rigor en la fiabilitat de la informació que es facilita al con-
sumidor i a la ciutadania en general, sobre les emissions contaminants produïdes pels 
vehicles.

18. Instar al Govern de l’Estat a que desenvolupi les següents accions per tal de po-
der implementar les Zones urbanes d’atmosfera protegida: 

a) Invertir les prioritats actuals i accelerar el procés d’implantació de l’etiquetatge 
per a vehicles, donant prioritat a l’etiquetatge de vehicles més antics i, per tant, més con-
taminants, especialment amb motors dièsel, que permeti separar i classificar els vehi-
cles per tal de discriminar les polítiques de mobilitat sostenible.

b) Incorporar les característiques tecnològiques (euro i tipologia de vehicle) a la base 
de dades de cada matrícula i compartir la informació amb les autoritats locals.

c) Iniciar el procés d’etiquetatge de motocicletes.
19. Instar al Govern de l’Estat a reorientar les ajudes a la renovació de parc de vehi-

cles de major antiguitat cap a vehicles ambientalment eficients i, especialment, als pro-
pietaris de menors ingressos.

Palau del Parlament, 6 de maig de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, diputat, GP SOC 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la seguretat ambiental
302-00040/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 26545 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.05.2016

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern 
sobre la seguretat ambiental (tram. 300-00043/11).

Moció
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat: 
1. Potenciar el Cos d’Agents Rurals (CAR) com a eina imprescindible en la funció 

de vigilància i control, de protecció i prevenció integrals del medi ambient i de policia 
administrativa especial i judicial d’acord amb el que estableix la Llei 17/2003, del Cos 
d’Agents Rurals i l’article 144.6 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

1.1. Establir una planificació de futur del CAR amb la redacció i aprovació d’un Pla 
Director que contempli els Plans de Carrera dels agents, la redacció d’un Estudi Territo-
rial que determini les necessitats per territoris per a l’adequació del servei i la redacció 
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d’un Estudi de Funcions i Tasques que determini les necessitats horàries, les prioritats i 
els costos dels diferents serveis.

1.2. Redactar un Estudi de Dimensionament de la plantilla del CAR que garanteixi 
el normal funcionament del Cos per tal de poder desenvolupar les tasques que es deta-
llen al Reglament del Cos (Decret 266/2007) i d’acord amb el punt anterior.

1.3. Establir, durant el 2016, un calendari de desplegament del Cos d’Agents Rurals 
segons les categories establertes per la Llei 17/2003, del 4 de juliol, del CAR, i pel re-
glament que la desplega.

1.4. Incrementar la plantilla en base a l’estudi de dimensionament i el calendari dels 
punts anteriors i tenint en compte les baixes de llarga durada, les excedències i totes les 
places que de facto no siguin operatives.

1.5. Cobrir de manera immediata les places que ja hi existeixen al pressupost vigent 
i que no han estat convocades.

1.6. Convocar, durant el 2016, les places de sots-inspector i d’inspector que actual-
ment estan cobertes en funcions i les de coordinadors regionals i generals d’especialitat 
que estableix el Decret 266/2007, pel qual s’aprova el Reglament del CAR.

1.7. Reforçar l’estructura del CAR amb el suport de personal administratiu (a les 
àrees General, Regionals i Bàsiques), tècnic informàtic, assessor jurídic i suport en pre-
venció de riscos laborals específic de cos de seguretat.

1.8. Impulsar mecanismes organitzatius que permetin la presència d’efectius del 
CAR en cas d’emergència fora de la jornada laboral, amb la negociació prèvia amb els 
representants sindicals.

1.9. Dotar de mitjans d’intervenció immediata totes les unitats del Cos d’Agents Ru-
rals per tal d’actuar en l’inici dels incendis i per ajudar en la defensa contra les flames 
als casos en què sigui necessari.

1.10. Millorar els equipaments materials dels vehicles, atenent a l’especificitat dels 
serveis que realitzen, com per exemple cabestrants, eslingues, reixes de seguretat o ca-
laixos i elements de fixació d’eines i equips.

1.11. Dotar la Unitat de Formació del CAR de suport per tal que pugui oferir una 
formació especialitzada i adaptada a les necessitats reals dels agents.

1.12. Millorar la coordinació de la Unitat de Formació del CAR amb l’Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya per tal de cobrir la formació específica dels agents com 
membres d’un cos amb funció policial.

1.13. Establir el protocol necessari per tal que el CAR pugui accedir-hi a la informa-
ció segons la Disposició Addicional sisena de la Llei 4/2003 d’ordenació del sistema de 
seguretat pública de Catalunya.

1.14. Establir protocols de col·laboració i coordinació amb els altres cossos i serveis 
que tenen relació amb el CAR, com el Centre de la Propietat Forestal, Espais Naturals, 
Ensenyament, Bombers, Diputacions, etc.

1.15. Incloure i integrar el CAR en el Sistema de Policia de Catalunya, per a l’exer-
cici de les funcions de policia mediambiental que li són pròpies en coordinació amb el 
Cos de Mossos d’Esquadra i les Policies Locals.

2. En l’àmbit de l’accés a la informació i de la difusió de l’activitat del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en relació a la seguretat mediambiental

2.1. Actualitzar el contingut del web del DARPA i, en concret, les memòries anuals 
de les actuacions del CAR, facilitant-hi l’accés i destacant-hi les eines de difusió que 
millorin el coneixement del ciutadà del seu entorn.

2.2. Crear una oficina de comunicació pròpia del CAR que es dediqui a impulsar la 
divulgació, actualitzar la informació que es subministra al públic i editar publicacions i 
material didàctic.

3. Elaborar durant el 2016 el Reglament d’ús d’armes per part del membres del CAR.
4. Elaborar durant el 2016 el Reglament de segona activitat dels membres del CAR.
5. Comparèixer en seu parlamentària, en el termini de sis mesos des de l’aprova-

ció d’aquesta moció, per donar explicacions sobre l’estat de compliment de les mesures 
adoptades a la mateixa.

Palau del Parlament, 9 de maig de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat, GP C’s 
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
d’atenció a la infància i l’adolescència
302-00041/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 26546 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.05.2016

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Par-
lament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre les 
polítiques d’atenció a la infància i l’adolescència (tram. 300-00042/11).

Moció
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a 
1. Separar efectivamente las funciones de los órganos de la administración que se 

dedican a la detección de situaciones merecedoras de protección (EAIA) de aquellos 
que realizan el seguimiento de la medida protectora consistente en la acogida en familia 
extensa (SIFE), asignando un equipo SIFE a cada equipo EAIA.

2. Elaborar, presentar en el Parlament de Cataluña en el plazo de dos meses desde la 
aprobación de esta moción, y aplicar un protocolo de obligado cumplimiento para todos 
los centros residenciales que acogen a niños y jóvenes tutelados por la Generalitat y su-
jeto a inspección, que incluya, entre otros: 

2.1 Responsabilidades y funciones específicas de cada cargo designado en cada 
centro.

2.2 Obligación de la dirección del centro de rendir cuentas de las aportaciones 
públicas recibidas, incluyendo anualmente una memoria económica y de activida-
des realizadas, así como de los planes de contingencia.

2.3 Fijación de un mínimo de enseres y materiales personales de que debe disponer 
cada menor, adecuado a la edad específica.

2.4 Procedimientos adecuados para preservar el interés superior del niño tanto en 
los procesos de adaptación al centro como en la salida del mismo, tanto si la salida del 
menor se debe a la acogida por una familia ajena o al retorno a la familia biológica.

2.5 Condiciones aceptables de climatización y ventilación en los centros.
2.6 Fijación de criterios de cualificación que los profesionales empleados encarga-

dos de la atención a los menores deben acreditar.
2.7 Fijación de un mínimo de visitas pediátricas, médicas y psicológicas periódicas 

que sanitariamente se consideren oportunas para el seguimiento de los menores.
2.8 Elaboración de un plan de nutrición del centro, teniendo en cuenta las intoleran-

cias y alergias alimenticias de los menores y las pautas diseñadas por nutricionistas
2.9 Especificación de la documentación relativa a la identidad del menor y de su his-

torial médico básico, que deberá acompañar al menor en su salida del centro cuando sea 
acogido en familia. En caso de no estar disponible tal documentación, se fijará un plazo 
máximo de diez días para su obtención.

2.10 Creación de un equipo de apoyo, con la formación oportuna, disponible las 24 
horas, 365 días al año, para dar cobertura a posibles demandas de las familias extensas 
y de acogida.

3. Garantizar a las familias de acogida y Unidades Convivenciales de Acción Edu-
cativa (UCAE) el acceso a las becas comedor y a la escolarización pública, con inde-
pendencia de la fecha en la que se pretenda la admisión o readmisión del menor en el 
sistema educativo.

4. Requerir al Instituto Catalán de Adopción y Acogida (ICAA) que los calendarios 
de visita se realicen respetando el horario escolar del menor y la disponibilidad laboral 
de las familias de acogida.

5. Asignar un tutor académico a cada menor tutelado para realizar el seguimiento 
académico y pedagógico durante el tiempo que el menor esté tutelado por la Generalitat.

6. Colaborar activamente con la Fiscalía de menores a los efectos de impulsar proce-
salmente los expedientes judiciales que tengan por objeto medidas legales relativas a la 
protección de los menores.
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7. Elaborar y presentar en sede parlamentaria, en el plazo de seis meses desde la 
aprobación de la presente moción, un informe de la situación, condiciones y destino de 
las prestaciones y pensiones que perciben los jóvenes ex tutelados.

Palau del Parlament, 9 de maig de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Laura Vílchez Sánchez, diputada, GP C’s 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
d’agricultura, ramaderia i pesca
302-00042/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 26547 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.05.2016

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Marisa Xandri Pujol, diputada del Grup Par-

lamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 158 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al 
Govern sobre les polítiques d’agricultura, ramaderia i pesca (tram. 300-00048/11).

Moció
1. El Parlament de Catalunya manifesta el seu suport a la indústria càrnica catala-

na, un dels motors de la nostra economia i insta el Govern de la Generalitat a promoure 
que, des de les administracions públiques, no s’imposi un determinat model d’alimenta-
ció que representi un perjudici a aquest sector.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
a) Indemnitzar els danys produïts derivats de la vacunació de la llengua blava, en cas 

d’efectes secundaris, fins els 60 dies posteriors des de la data de la vacunació.
b) Flexibilitzar la vacunació dels ramats allargant el període de vacunació i no obli-

gar, en cas que una malaltia arribi a Catalunya, a vacunar els animals de muntanya per-
metent la venda de les cries dels ramats no vacunats.

c) Aprovar un pla d’ajuts dirigit als productors agrícoles i ramaders que tingui com a 
finalitat facilitar la reforma, ampliació i/o millora de les granges de les que són titulars 
per tal d’incrementar el seu rendiment.

d) Facilitar l’obtenció dels permisos d’ampliació i/o creació de granges tot agilitzant 
els tràmits administratius necessaris i promoure aquesta simplificació en els procedi-
ments que corresponguin a la resta d’administracions públiques.

e) Modificar el Decret 136/2009 2009, d’1 de setembre, d’aprovació del programa 
d’actuació aplicable a les zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats 
que procedeixen de fonts agràries i de gestió de les dejeccions ramaderes, amb l’objec-
tiu de garantir una millora en l’adaptació del sistema.

f) Potenciar a través del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació la implantació d’un nou sistema de tractament de dejeccions ramaderes que doni 
resposta a la cabanya existent que no disposa de terreny suficient per a donar sortida als 
excedents de purins.

g) Adoptar, en el termini màxim de tres mesos, les mesures adequades per a evitar 
els atacs de la fauna salvatge en la ramaderia extensiva.

h) Autoritzar la caça legal d’espècies animals no autòctones que han esdevingut en 
plagues, com ara els conills o altres espècies invasores, mitjançant l’obertura de perío-
des especials o extraordinàries de caça.

i) Incrementar els recursos humans, tècnics i pressupostaris per tal que el Cos 
d’Agents Rurals puguin col·laborar activament amb els agricultors d’aquelles comarques 
que estant sent afectades per les plagues de conills.

j) Realitzar més campanyes informatives i de foment del consum de fruita, especial-
ment entre els més joves, destinant més recursos.

k) Aprovar, abans de finalitzar l’any 2016, el reglament de pesca continental per tal 
de poder desplegar completament la llei 22/2009, del 23 de desembre, d’ordenació sos-
tenible de la pesca en aigües continentals.
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l) Realitzar les actuacions necessàries per tal que els pescadors catalans puguin dis-
posar, el més aviat possible, de la llicència única de pesca actualment compartida amb 
set comunitats autònomes per tal d’atreure el turisme basat en aquesta pràctica esportiva.

m) Plantejar davant el Govern d’Espanya la necessitat de modificar la Llei 33/2015, 
del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat en el sentit que els pescadors fluvials puguin 
continuar exercint la seva activitat de pesca sense mort d’espècies com la carpa, el carpí 
i el silur.

3. El Parlament de Catalunya, en relació als ajuts i les subvencions als agricultors, 
als ramaders i a les entitats del sector, insta el Govern de la Generalitat a: 

a) Elaborar, en el termini d’un mes, un informe sobre el deute pendent en relació a 
les ajudes i/o subvencions del Govern amb els agricultors, ramaders i entitats del sector. 
Aquest informe haurà de contenir un calendari de pagament i s’haurà de presentar a la 
Cambra.

b) Assumir el compromís d’efectuar el pagament de les subvencions i ajudes als 
agricultors, ramaders i entitats del sector d’acord amb el calendari establert en el dife-
rents convocatòries.

c) Crear, a través de l’Institut Català de Finances, una línia d’ajuts específics per a 
complementar els ajuts que els agricultors reben per a la retirada de la fruita.

Palau del Parlament, 9 de maig de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Marisa Xandri Pujol, diputada, GP PPC 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la judicialització de la 
política
302-00043/11

PRESENTACIÓ: GP JS

Reg. 26556 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.05.2016

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

el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta la següent moció, 
subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la judicialització de la política (tram. 300-
00044/11).

Moció
En els darrers anys, el govern de l’estat espanyol ha recorregut més de trenta lleis 

i disposicions aprovades pel Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat. 
Aquests recursos sistemàtics han comportat suspensions que han evitat que el govern de 
Catalunya hagi pogut aplicar les disposicions que marquen aquests textos legals.

Les suspensions han afectat fonamentalment dos àmbits: lleis aprovades per crear 
eines d’atenció social i lleis destinades a generar nous instruments fiscals que millorin 
la situació financera de la Generalitat. Dos àmbits, per tant, imprescindibles per poder 
fer polítiques socials.

Amb tot, doncs, l’acció de l’executiu espanyol ha comportat que moltes de les inicia-
tives impulsades per aquest Parlament destinades a ajudar a les famílies del nostre país, 
especialment aquelles més vulnerables, hagin pogut tenir un recorregut efectiu molt 
curt o nul, fins i tot.

Sense anar més lluny, el recents recursos sobre alguns articles de la llei 24/2015, del 
29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la 
pobresa energètica o sobre la llei 14/2015, del 21 de juliol, de l’impost sobre els habitat-
ges buits exemplifiquen quin tipus de disposicions han estat impugnades.

Aquesta actuació no respon a criteris jurídics o tècnics sinó a motivacions estricta-
ment polítiques. Traslladant, per tant, en el terreny de la justícia qüestions que són úni-
cament polítiques. Es tracta d’una evident i perillosa judicialització de la política que 
posa en qüestió les bases més elementals de la separació de poders i encara més, els 
propis fonaments democràtics.
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En definitiva, el govern de l’estat ha utilitzat sistemàticament els Tribunal Constitu-
cional com a arma per atacar la sobirania del poble de Catalunya representada pel Par-
lament. Un atac frontal a les legítimes, majoritàries i democràtiques aspiracions dels 
ciutadans de Catalunya especialment després del mandat democràtic assolit en les elec-
cions del 27 de setembre perjudicant no només a les institucions del país sinó sobretot 
a la seva gent.

1. El Parlament de Catalunya constata la instrumentalització política que el Govern 
de l’Estat espanyol fa del Tribunal Constitucional traslladant a aquest òrgan debats que 
no són de caràcter jurídic sinó estrictament de naturalesa política. Fet que posa en qües-
tió la sobirania d’aquest Parlament, l’estricta separació de poders exigible en un estat de 
dret i els propis fonaments de la democràcia.

2. El Parlament de Catalunya vindica i defensa la sobirania del poble de Catalunya 
representada al seu sí. En aquest sentit, recalca la necessitat de protegir la seva capacitat 
de decisió alhora que reclama que sigui respectada la legitimitat popular reflectida en 
els acords que hi són presos.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a traslladar a aquesta 
cambra amb caràcter urgent i prioritari els projectes de llei que permetin fer plenament 
aplicables i efectives les lleis 24/2015 de mesures urgents per a afrontar l’emergència en 
l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, la llei 14/2015 de l’impost sobre els habi-
tatges buits, la llei 12/2014 d’impost sobre nuclears i emissions i la llei 17/2015 d’igual-
tat efectiva de dones i homes.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a què, a banda de les 
consideracions del Tribunal Constitucional, i mentre no siguin aprovats els nous projec-
tes de llei, es facin tots els passos i accions necessàries i desplegament legislatiu per as-
segurar que els drets socials assolits per la ciutadania de Catalunya mitjançant les cita-
des lleis recorregudes puguin ser garantits en qualsevol cas. Deixant, així, sense efecte 
pràctic la suspensió del Tribunal Constitucional.

Palau del Parlament, 9 de maig de 2016.
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el deute de la 
Generalitat
302-00044/11

PRESENTACIÓ: GP CUP-CC

Reg. 26566 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.05.2016

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

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb 
el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, 
subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre el deute de la Generalitat (tram. 300-
00047/11).

Moció
1. El Parlament de Catalunya constata que: 
a. El deute públic ha tingut un creixement excessiu des de l’esclat de la crisi finan-

cera, atès que ascendeix a 72.195 milions d’euros (31 de desembre de 2015) partint de 
14.820 milions d’euros al 2007 (31 de desembre de 2007). Els compromisos derivats del 
deute públic, així com d’operacions de finançament estructurat vinculats a la construc-
ció d’infraestructures (que avui dia suposen un total de 30.839 milions d’euros a pagar 
fins a 2042), suposen una part cada cop més important dels Pressupostos de la Gene-
ralitat, un augment que restringeix cada cop més la possibilitat de dedicar els escassos 
recursos disponibles a la implementació de polítiques socials i de reactivació de l’eco-
nomia, entre d’altres.
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b. El fet de no disposar d’una hisenda pública pròpia a través de la qual establir un 
sistema fiscal més progressiu a Catalunya, és un factor també determinant en l’acumu-
lació d’aquest deute, que s’ha multiplicat per més de 5 vegades des de 2007.

2. El Parlament de Catalunya considera que: 
a. El creixent control que, a través del deute, exerceixen l’Estat espanyol i les entitats 

financeres, en tant que creditores de la Generalitat i les seves empreses públiques, sobre 
l’esfera pública és un mecanisme que cal aturar. L’adscripció de la Generalitat de Cata-
lunya al Fons de Liquiditat Autonòmica, mecanisme opac i difícil d’entendre per la ciu-
tadania, ha suposat un augment molt important d’aquest control. Aquesta realitat limita 
la capacitat de les ciutadanes i ciutadans de Catalunya de participar, a través dels meca-
nismes democràtics, en les decisions que afecten les seves vides, donat que es prioritza 
el compliment dels contractes amb els creditors, per davant dels deures i contractes da-
vant la resta de la societat (siguin proveïdores, entitats socials, treballadores públiques 
o receptores de serveis). Mentre els creditors del deute públic català, que no han estat 
escollits per ningú, exerceixen aquest poder de control sobre els afers públics, la ciuta-
dania es troba amb dificultats per participar-hi i fins i tot per accedir a la informació.

b. Les ciutadanes i ciutadans de Catalunya, així com els seus representants en aquest 
Parlament, tenen dret a disposar de la màxima informació sobre el deute, així com so-
bre altres compromisos financers que marquen la despesa de la Generalitat (Finança-
ments Estructurats), i que només coneixent l’estructura, condicions, creditors i altres 
detalls d’aquests compromisos es podran identificar possibles irregularitats o il·legiti-
mitats.

3. El Parlament de Catalunya expressa el seu malestar perquè el mecanisme del deu-
te és un sistema de redistribució de riquesa de les classes més empobrides a les més ri-
ques, ja que l’increment dels recursos necessaris per fer front al pagament del deute i els 
seus interessos s’ha sufragat amb les retallades sobre el conjunt dels serveis públics, i ha 
suposat la palanca per aprofundir processos de privatització, vendes de patrimoni pú-
blic i altres polítiques d’ajustament, com a conseqüència de la intervenció creixent dels 
interessos del capital financer en els afers públics.

4. El Parlament de Catalunya insta al Govern a: 
a. Impulsar un auditoria ciutadana i popular sobre el deute públic i altres compromi-

sos financers que: 
i. Compti amb la participació de persones acadèmiques, analistes i expertes de dife-

rents disciplines i perspectives, així com de ciutadans i ciutadanes que a títol individual 
o en representació de col·lectius sectorials o d’arreu del territori, puguin aportar infor-
macions i perspectives diverses als processos d’anàlisi proposats en el marc del procés 
d’auditoria.

ii. Permeti a ciutadans i ciutadanes conèixer i entendre el procés endeutament, així 
com l’evolució d’altres compromisos financers adquirits a través de finançaments es-
tructurats (entre d’altres), i l’impacte d’ambdós processos a la configuració anual dels 
pressupostos, tant de l’administració central de la Generalitat de Catalunya com de les 
seves empreses públiques.

iii. Suposi trencar amb la opacitat que ha caracteritzat la informació de l’endeuta-
ment i compromisos financers de la Generalitat de Catalunya, avançant cap a un model 
de transparència financera i pressupostària que posi a disposició informació accessible, 
detallada al màxim nivell que permeti la llei i en format obert i treballable.

iv. Permeti identificar irregularitats en qualsevol part del procés d’endeutament, o 
d’execució dels projectes finançats a través d’esquemes de finançament estructurat, i 
d’aquesta forma identificar possibles compromisos financers i deutes il·legítims, per a 
poder actuar administrativament o judicial en conseqüència.

v. Permeti analitzar la sostenibilitat del deute, no només financera, sinó social, am-
biental i de gènere

vi. Abordi de forma específica l’impacte sobre l’endeutament i altres compromisos 
financers de projectes de construcció d’infraestructures que per la seva magnitud finan-
cera o impacte sobre el territori siguin d’especial rellevància. Entre aquests s’inclouen 
projectes com la construcció de la Línia 9 del Metro o el Canal Segarra-Garrigues

vii. Faciliti un anàlisi d’impacte econòmic, social, ambiental i de gènere de les polí-
tiques de consolidació fiscal i relacionades amb el procés d’endeutament i l’adopció de 
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polítiques d’estabilitat i sostenibilitat financera des de 2007 fins a 2017 (incloent reduc-
ció de la despesa social, polítiques d’externalització de serveis, privatització, venda de 
patrimoni, ...)

b. Establir mecanismes de transparència, participació i rendició de comptes perma-
nents que permetin un control popular continuat sobre l’endeutament, la despesa i la 
gestió pública, de forma que: 

i. Es posi a disposició de la població de Catalunya tota la informació, al màxim ni-
vell de detall permès per la llei, en format obert i treballable, sobre pressupostos (in-
gressos i despeses), endeutament (incloent el detall de qui són els creditors, per quines 
quantitats, amb quina finalitat i en quines condicions financeres), finançaments estruc-
turats, contractació pública, externalitzacions i processos de privatització, tant de l’ad-
ministració central de la Generalitat com de les seves empreses públiques.

ii. Es faciliti la comprensió d’aquestes informacions a través d’eines didàctiques, 
campanyes comunicatives i processos d’educació popular.

iii. Es disposi de mecanismes de participació i interpel·lació per part de la ciutadania 
en relació a la informació posada a disposició.

c. Definir un nou marc que delimiti les polítiques d’endeutament i finançaments es-
tructurats de cara al futur, de forma que s’eviti la possibilitat d’incórrer en irregulari-
tats o il·legitimitats com les identificades a través del procés d’auditoria, si és el cas, així 
com per limitar situacions d’endeutament insostenible a futur (des d’una perspectiva de 
sostenibilitat financera, social, ambiental i de gènere).

d. Disposar dels mecanismes necessaris per nodrir el Procés Constituent amb els 
resultats i aprenentatges que es derivin del procés d’auditoria ciutadana i popular faci-
litant que es prenguin conclusions de contingut polític sobre el deute il·legítim tenint en 
compte l’impacte social, ambiental i de gènere de la càrrega de pagament del deute 
en les polítiques públiques presents i futures.

5. El Parlament de Catalunya reconeix que: 
a. Poden existir deutes i compromisos financers que, per les circumstàncies en què 

han estat contrets, pels processos que financen o pels impactes que tenen sobre els drets 
humans, drets econòmics socials i culturals del poble de Catalunya, es poden considerar 
il·legítims, tal i com han constatat institucions com la Conferència de Nacions Unides 
sobre Deute i Desenvolupament (UNCTAD), el Consell de Drets Humans de Nacions 
Unides o l’expert independent de Nacions Unides sobre els efectes del deute i altres 
obligacions financeres dels Estats en el ple gaudi dels drets humans, particularment els 
drets econòmics, socials i culturals

b. Davant possibles irregularitats o il·legitimitats que afectin el deute públic o d’al-
tres compromisos financers, els ciutadans i ciutadanes de Catalunya, de forma directa o 
a través dels seus representants en aquest Parlament, han de disposar del dret a impug-
nar els contractes que han generat les esmentades irregularitats o il·legitimitats, empre-
nent les accions administratives o judicials que pertoqui, incloent la possibilitat de de-
clarar la nul·litat dels compromisos financers derivats i per tant impagar els deutes que 
resultin il·legítims.

Palau del Parlament, 9 de maig de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Eulàlia Reguant i Cura, portaveu adjunta, GP CUP-CC 
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