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Proposta de resolució sobre la igualtat de drets i la no discriminació de les perso-
nes amb discapacitat sensorial
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Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 5

Proposta de resolució sobre la política energètica
250-00880/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 5
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3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’educació infantil
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el nomenament del nou direc-
tor de TV3
302-00134/11
Esmenes presentades 22
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de la Infància amb la consellera de 
Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la situació dels centres de 
menors tutelats
354-00115/11
Retirada de la sol·licitud 31

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

Proposta d’audiència en ponència de Carolina Homar, directora de Serveis Socials 
de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, amb relació a la Proposició de llei de 
mesures urgents per a millorar la qualitat en la prestació de serveis relatius a l’au-
tonomia personal i a l’atenció a les persones en situació de dependència
352-01361/11
Sol·licitud 31

Proposta d’audiència en ponència de Jordi Tudela, exdirector del Programa per a 
l’impuls i l’ordenació de la promoció de l’autonomia personal i l’atenció a les per-
sones amb dependències (Prodep), amb relació a la Proposició de llei de mesures 
urgents per a millorar la qualitat en la prestació de serveis relatius a l’autonomia 
personal i a l’atenció a les persones en situació de dependència
352-01362/11
Sol·licitud 31

Proposta d’audiència en ponència d’Andrés Rueda, president de l’Associació Profes-
sional Catalana de Directors i Directores de Centres i Serveis d’Atenció a la Depen-
dència (Ascad), amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a millorar 
la qualitat en la prestació de serveis relatius a l’autonomia personal i a l’atenció a 
les persones en situació de dependència
352-01363/11
Sol·licitud 32

Proposta d’audiència en ponència de Núria Fustier, professora de treball social a la 
Universitat de Barcelona i consultora de polítiques socials, amb relació a la Propo-
sició de llei de mesures urgents per a millorar la qualitat en la prestació de serveis 
relatius a l’autonomia personal i a l’atenció a les persones en situació de dependència
352-01364/11
Sol·licitud 32

Proposta d’audiència en comissió de José Manuel Ramírez, president de l’Associa-
ció Estatal de Directores i Gerents de Serveis Socials, amb relació a la Proposició 
de llei de mesures urgents per a millorar la qualitat en la prestació de serveis rela-
tius a l’autonomia personal i a l’atenció a les persones en situació de dependència
352-01416/11
Sol·licitud 32

Proposta d’audiència en comissió de Vicente Botella, representant de la Unió de Pe-
tites i Mitjanes Residències, amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents 
per a millorar la qualitat en la prestació de serveis relatius a l’autonomia personal i 
a l’atenció a les persones en situació de dependència
352-01436/11
Sol·licitud 32

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Comitè Català de Repre-
sentants de Persones amb Discapacitat, amb relació a la Proposició de llei de mesu-
res urgents per a millorar la qualitat en la prestació de serveis relatius a l’autonomia 
personal i a l’atenció a les persones en situació de dependència
352-01437/11
Sol·licitud 33

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Professio-
nal Catalana de Directors de Centres i Serveis d’Atenció a la Dependència, amb 
relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a millorar la qualitat en la 
prestació de serveis relatius a l’autonomia personal i a l’atenció a les persones en 
situació de dependència
352-01438/11
Sol·licitud 33
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Pimec, amb relació a 
la Proposició de llei de mesures urgents per a millorar la qualitat en la prestació 
de serveis relatius a l’autonomia personal i a l’atenció a les persones en situació de 
dependència
352-01439/11
Sol·licitud 33

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació de Directors i 
Gerents de Serveis Socials d’Espanya, amb relació a la Proposició de llei de mesu-
res urgents per a millorar la qualitat en la prestació de serveis relatius a l’autonomia 
personal i a l’atenció a les persones en situació de dependència
352-01440/11
Sol·licitud 33

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Federació d’Entitats 
d’Assistència a la Tercera Edat amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents 
per a millorar la qualitat en la prestació de serveis relatius a l’autonomia personal i 
a l’atenció a les persones en situació de dependència
352-01444/11
Sol·licitud 34

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Catalana de 
Recursos Assistencials amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per 
a millorar la qualitat en la prestació de serveis relatius a l’autonomia personal i a 
l’atenció a les persones en situació de dependència
352-01445/11
Sol·licitud 34

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Taula d’Entitats del 
Tercer Sector Social de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures 
urgents per a millorar la qualitat en la prestació de serveis relatius a l’autonomia 
personal i a l’atenció a les persones en situació de dependència
352-01446/11
Sol·licitud 34

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Federació d’Associacions 
de Gent Gran de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents 
per a millorar la qualitat en la prestació de serveis relatius a l’autonomia personal i 
a l’atenció a les persones en situació de dependència
352-01447/11
Sol·licitud 34

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Suara Cooperativa amb 
relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a millorar la qualitat en la 
prestació de serveis relatius a l’autonomia personal i a l’atenció a les persones en 
situació de dependència
352-01448/11
Sol·licitud 35

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Creu Roja de Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a millorar la qualitat en 
la prestació de serveis relatius a l’autonomia personal i a l’atenció a les persones 
en situació de dependència
352-01449/11
Sol·licitud 35

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Federació Ecom amb 
relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a millorar la qualitat en la 
prestació de serveis relatius a l’autonomia personal i a l’atenció a les persones en 
situació de dependència
352-01450/11
Sol·licitud 35

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Dincat amb relació a 
la Proposició de llei de mesures urgents per a millorar la qualitat en la prestació 
de serveis relatius a l’autonomia personal i a l’atenció a les persones en situació de 
dependència
352-01451/11
Sol·licitud 35
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Sol·licitud de compareixença del director general d’Atenció a la Infància i l’Adoles-
cència davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre la situació dels cen-
tres de menors tutelats
356-00464/11
Retirada de la sol·licitud 36

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Afers Socials i Famílies davant la Comis-
sió d’Afers Socials i Famílies perquè informi sobre les bases de la llei catalana de pro-
moció de l’autonomia personal i d’atenció a les persones en situació de dependència
356-00603/11
Sol·licitud 36

Sol·licitud de compareixença del director general de Protecció Social davant la Co-
missió d’Afers Socials i Famílies perquè informi sobre les bases de la llei catalana 
de promoció de l’autonomia personal i d’atenció a les persones en situació de de-
pendència
356-00605/11
Sol·licitud 36

Aquesta publicació és impresa en 
paper ecològic (definició europea 
ECF), en compliment del que 
estableix la Resolució 124/III del 
Parlament, sobre la utilització del 
paper reciclat en el Parlament i en 
els departaments de la Generalitat, 
adoptada el 30 d’abril de 1990. 

Els documents publicats en el 
Butlletí Oficial del Parlament de 
Catalunya (BOPC) són una 
reproducció fidel dels documents 
originals entrats al Registre.

La numeració del BOPC no està 
necessàriament vinculada a una 
sola data.

Imprès al Parlament

ISSN: 0213-7798 
DL: B-20.066-1980

www.parlament.cat

www.parlament.cat


BOPC 380
7 d’abril de 2017

3.10.25. Propostes de resolució 5 

3. Tramitacions en curs

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la igualtat de drets i la no discriminació 
de les persones amb discapacitat sensorial
250-00868/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 56122).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 06.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la política energètica
250-00880/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 56123).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 06.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la retirada de les línies d’alta tensió de 
Nou Barris, a Barcelona
250-00891/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 56124).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 06.04.2017; 12:00 h.

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’educació 
infantil
302-00129/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 55626; 56067 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 04.04.2017

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 55626)

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

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre l’educació infantil (tram. 302-00129/11).
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Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt

14. Garantir les parelles educatives a totes les aules de 0 a 3 anys.

Esmena 2
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt

15. Augmentar el nombre d’auxiliars i vetlladors a les escoles bressol.

Palau del Parlament, 31 de març de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Sonia Sierra Infante, diputada, GP Cs 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 56067)

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

amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’educació infantil 
(tram. 302-00129/11).

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Reconèixer el caràcter socialment estratègic del primer cicle d’educació infan-

til com a període pedagògic de primer nivell i mecanisme fonamental per a garantir 
la igualtat d’oportunitats dels infants, així com a eina per impulsar la igualtat de 
gènere, la millora de les oportunitats laborals i formatives i la conciliació de les di-
verses dimensions vitals.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí
De modificació dels punts 2 a 13

2. Pactar a la Comissió Mixta Departament d’Ensenyament - entitats municipa-
listes, abans d’acabar el juliol del 2017, un pla director per recuperar la coresponsa-
bilitat del Govern en el finançament del servei públic de les escoles bressol munici-
pals i garantir-ne la sostenibilitat tenint en compte el principi d’economia financera 
i la subvenció de llars d’infants d’iniciativa social, que ha de permetre calendaritzar 
la dotació per exercici pressupostari i superar les greus deficiències pressupostàries 
d’aquests darrers anys i d’equilibri territorial i la dificultat específica dels municipis 
en zones rurals, per assegurar la qualitat i vetllar per garantir la suficiència de pla-
ces per cobrir la demanda i que hauria de contenir almenys: 

a) Elaboració prèvia entre Departament i associacions municipalistes d’un mapa 
d’oferta d’escoles bressol i llars d’infants existents al conjunt del territori, distin-
gint-ne les públiques, les privades (les privades d’iniciativa social i les que no), per 
tal de valorar-ne la suficiència, analitzar les desigualtats territorials i socials exis-
tents i poder Impulsar una correcta planificació d’aquest nivell d’escolarització per 
als propers 10-15 anys, d’acord amb les necessitats d’escolarització, la diversitat 
territorial i la demografia.

b) El compromís mutu d’impulsar, d’acord amb el mapa d’oferta existent i de les 
necessitats d’escolarització i la demografia, l’adequació de places públiques d’educa-
ció Infantil de 0 a 3 anys i l’augment també de la proporció d’infants de famílies des-
favorides socioeconòmicament que tenen accés a l’escolarització abans dels tres anys.
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c) El compromís mutu de garantir una partida suficient de beques i ajuts que per-
metin assegurar l’equitat real en l’accés al servei d’educació 0-3 anys, i evitar així la 
discriminació d’accés per motius de renda, i promoure preus assequibles i tarifació 
social, prioritzant-ne l’accés de les famílies socialment més vulnerables.

d) El compromís mutu de garantir que els ajuntaments i els titulars de centres 
privats d’educació infantil tinguin informació abans de programar i d’iniciar el curs 
de l’import previst per plaça de les subvencions per al funcionament de les llars d’in-
fants públiques i privades.

e) El compromís mutu que qualsevol modificació de la quota de les llars per part 
dels Ajuntaments o dels titulars de centres privats s’estableixi amb prou antelació 
perquè les famílies en puguin ser coneixedores durant el procés de preinscripció.

f) Establir quins han de ser els recursos necessaris (materials, d’atenció especia-
litzada, entre d’altres) per impulsar i garantir un model d’escola bressol inclusiva, 
basat en el principi d’inclusió i d’igualtat d’oportunitats, i acordar-ne el desplega-
ment progressiu i les dotacions per cada exercici pressupostari per satisfer les neces-
sitats educatives especials de l’alumnat.

g) Estudiar l’adequació de les ràtios d’alumnat i professionals a l’educació in-
fantil de primer cicle, per valorar la necessitat de revisar les ràtios establertes en la 
normativa que regula aquest àmbit educatiu.

h) El compromís mutu de garantir, juntament amb els ajuntaments, la supervisió 
i el control de la qualitat dels serveis infantils que funcionen de forma anàloga a es-
coles bressol i ludoteques, així com dels processos d’externalització de la gestió de 
les escoles bressol, els dèficits relacionats amb el compliment dels requisits previstos 
en el Decret 282/2006 i unes condicions laborals dignes per a tots els treballadors 
i treballadores dels centres d’educació infantil de primer cicle, serveis d’acollida i 
menjador, inclosos, i assegurar que aquests serveis formin part del projecte educatiu 
d’acord amb el repartiment competencial.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí
D’addició d’un punt 3

3. Demanar al Govern de l’Estat el restabliment dels imports pressupostats al 
PlaEduca3 i fer les gestions i negociacions pertinents per a fer possible aquest res-
tabliment.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’accés universal 
a l’educació infantil
302-00130/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 55625; 56049; 56066 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 04.04.2017

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 55625)

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

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre l’accés universal a l’educació infantil (tram. 302-00130/11).



BOPC 380
7 d’abril de 2017

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions 8

Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt

4. Garantir les parelles educatives a totes les aules de 0 a 3 anys.

Esmena 2
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt

5. Augmentar el nombre d’auxiliars i vetlladors a les escoles bressol.

Esmena 3
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt

6. Establir un pla per augmentar substancialment la proporció d’infants de fa-
mílies desafavorides socioeconòmicament que tenen accés a l’escolarització abans 
dels 3 anys.

Esmena 4
GP de Ciutadans
De supressió

Es suprimeix el punt 4 de la Moció.

Palau del Parlament, 31 de març de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Sonia Sierra Infante, diputada, GP Cs 

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 56049)

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

Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre l’accés universal a l’educació infantil (tram. 302-00130/11).

Esmena 1
GP Socialista
De modificació del punt 3

3. Recuperar, en els pressupostos de la Generalitat per l’any 2018, la partida 
pressupostària per a «funcionament de llars d’infants municipals» del Departament 
d’Ensenyament, suprimida pel Govern en els pressupostos de l’any 2015. Aquesta 
partida pressupostària haurà de comptar, al menys, amb una dotació que permeti 
cobrir un mòdul econòmic de 1.600 € per plaça i any.

Palau del Parlament, 30 de març de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, diputada, GP SOC

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 56066)

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

amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’accés universal 
a l’educació infantil (tram. 302-00130/11).
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Esmena 1
GP de Junts pel Sí
D’addició al punt 1

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Reconèixer el caràcter socialment estratègic del primer cicle d’educació in-

fantil com a període pedagògic de primer nivell i mecanisme fonamental per a ga-
rantir la igualtat d’oportunitats dels infants, així com a eina per impulsar la igualtat 
de gènere, la millora de les oportunitats laborals i formatives i la conciliació de les 
diverses dimensions vitals.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí
De modificació dels punts 2 i 3

2. Pactar a la Comissió Mixta Departament d’Ensenyament-entitats municipalis-
tes, abans d’acabar el juliol del 2017, un pla director per recuperar la coresponsabi-
litat del Govern en el finançament del servei públic de les escoles bressol municipals 
i garantir-ne la sostenibilitat tenint en compte el principi d’economia financera i la 
subvenció de llars d’infants d’iniciativa social, que ha de permetre calendaritzar la 
dotació per exercici pressupostari i superar les greus deficiències pressupostàries 
d’aquests darrers anys i d’equilibri territorial i la dificultat específica dels municipis 
en zones rurals, per assegurar la qualitat i vetllar per garantir la suficiència de pla-
ces per cobrir la demanda i que hauria de contenir almenys: 

a) Elaboració prèvia entre Departament i associacions municipalistes d’un mapa 
d’oferta d’escoles bressol i llars d’infants existents al conjunt del territori, distin-
gint-ne les públiques, les privades (les privades d’iniciativa social i les que no), per 
tal de valorar-ne la suficiència, analitzar les desigualtats territorials i socials exis-
tents i poder Impulsar una correcta planificació d’aquest nivell d’escolarització per 
als propers 10-15 anys, d’acord amb les necessitats d’escolarització, la diversitat 
territorial i la demografia.

b) El compromís mutu d’impulsar, d’acord amb el mapa d’oferta existent i de les 
necessitats d’escolarització i la demografia, l’adequació de places públiques d’edu-
cació Infantil de 0 a 3 anys i l’augment també de la proporció d’infants de famílies 
desfavorides socioeconòmicament que tenen accés a l’escolarització abans dels tres 
anys.

c) El compromís mutu de garantir una partida suficient de beques i ajuts que per-
metin assegurar l’equitat real en l’accés al servei d’educació 0-3 anys, i evitar així la 
discriminació d’accés per motius de renda, i promoure preus assequibles i tarifació 
social, prioritzant-ne l’accés de les famílies socialment més vulnerables.

d) El compromís mutu de garantir que els ajuntaments i els titulars de centres 
privats d’educació infantil tinguin informació abans de programar i d’iniciar el curs 
de l’import previst per plaça de les subvencions per al funcionament de les llars d’in-
fants públiques i privades.

e) El compromís mutu que qualsevol modificació de la quota de les llars per part 
dels Ajuntaments o dels titulars de centres privats s’estableixi amb prou antelació 
perquè les famílies en puguin ser coneixedores durant el procés de preinscripció.

f) Establir quins han de ser els recursos necessaris (materials, d’atenció especia-
litzada, entre d’altres) per impulsar i garantir un model d’escola bressol inclusiva, 
basat en el principi d’inclusió i d’igualtat d’oportunitats, i acordar-ne el desplega-
ment progressiu i les dotacions per cada exercici pressupostari per satisfer les neces-
sitats educatives especials de l’alumnat.

g) Estudiar l’adequació de les ràtios d’alumnat i professionals a l’educació in-
fantil de primer cicle, per valorar la necessitat de revisar les ràtios establertes en la 
normativa que regula aquest àmbit educatiu.
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h) El compromís mutu de garantir, juntament amb els ajuntaments, la supervisió 
i el control de la qualitat dels serveis infantils que funcionen de forma anàloga a es-
coles bressol i ludoteques, així com dels processos d’externalització de la gestió de 
les escoles bressol, els dèficits relacionats amb el compliment dels requisits previstos 
en el Decret 282/2006 i unes condicions laborals dignes per a tots els treballadors 
i treballadores dels centres d’educació infantil de primer cicle, serveis d’acollida i 
menjador, inclosos, i assegurar que aquests serveis formin part del projecte educatiu 
d’acord amb el repartiment competencial.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí
De supressió del punt 4

4. Introduir un sistema de xecs familiars per cobrir part del cost de les escoles 
bressol d’iniciativa social. Aquests xecs tindran un caràcter progressiu d’acord a la 
renda de les famílies. Els pressupostos de la Generalitat per l’any 2018 hauran de 
dedicar una partida, d’almenys, 25 milions d’euros.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí
D’addició d’un punt 3 

3. Demanar al Govern de l’Estat el restabliment dels imports pressupostats al 
PlaEduca3 i fer les gestions i negociacions pertinents per a fer possible aquest res-
tabliment.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu  GP JS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la saturació dels 
recursos sanitaris i l’impacte en l’accessibilitat
302-00131/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 55624; 56065 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 04.04.2017

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 55624)

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 158 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre la saturació dels recursos sanitaris i l’impacte en l’accessibilitat 
(tram. 302-00131/11).

Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt

7. Donar transparència màxima a la llista d’espera de Catalunya, que es comp-
tabilitzi des del primer dia en què es realitza la petició de derivació o es demana la 
prova complementària, i que es pugui saber amb exactitud quants dies d’espera hi 
ha per a cada procés sanitari.
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Esmena 2
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt

8. Publicar amb la màxima transparència els dies d’espera que hi ha per a cada 
prova complementària i per ser visitat per un metge en totes les disciplines i àmbits 
del sistema sanitari.

Palau del Parlament, 31 de març de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jorge Soler González, diputat, GP Cs 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 56065)

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

amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la saturació dels 
recursos sanitaris i l’impacte en l’accessibilitat (tram. 302-00131/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
D’addició al punt 1

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Complir el mandat parlamentari pel que fa al temps màxim d’espera a les ur-

gències hospitalàries, especialment les que contenen la Moció 98/XI del Parlament 
de Catalunya, que hauran de ser implementades de manera íntegra en el termini cor-
responent, d’acord amb el que estableixi el Pla Nacional d’Urgències.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí
D’addició al punt 2

2. Recuperar els recursos necessaris per a una correcta atenció dels pacients de 
les urgències hospitalàries, entre els quals els necessaris per a la reobertura dels 
Centres d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP) i l’ampliació dels horaris en els 
centres d’atenció primària afectats per les retallades en salut dutes a terme els dar-
rers anys pel Govern de la Generalitat, d’acord amb el que estableixi el Pla Nacio-
nal d’Urgències.

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

3. Adaptar el nombre de llits sociosanitaris a les necessitats de la població, prio-
ritzant els centres del sector públic, seguits dels privats sense ànim de lucre, garantint 
que els metges de família, pediatres i infermers, en l’ús de llurs competències, pu-
guin prescriure directament l’ingrés de llurs pacients en aquests centres, i derivar-los 
a tractaments, tal com el Parlament de Catalunya ha aprovat en reiterades ocasions.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí
D’addició i de supressió al punt 4

4. Complir el mandat parlamentari pel que fa als temps d’espera màxims en pro-
cediments quirúrgics, proves diagnòstiques i consultes externes a especialistes, rei-
teradament contravingut pel Govern, i a tal efecte: 

4.1. Garantir que arreu del territori no se superen els temps de referència a què fa 
referència l’Ordre SLT 102/2015, del 21 d’abril, per la qual s’estableixen els terminis 
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de referència per a l’accessibilitat a les prestacions sanitàries que són a càrrec del 
Servei Català de la Salut, mentre aquesta ordre no sigui modificada.

4.2. Aplicar les mesures recollides en les diferents Mocions parlamentàries, en-
tre elles la Moció 2/XI, i modificar en el termini d’un mes l’Ordre SLT/102/2015, 
de manera que: 

a) Els terminis de referència que s’hi estableixen passin a ésser terminis màxims 
de garantia.

b) S’estableixi un termini màxim garantit de quaranta-vuit hores per a l’atenció 
en les consultes programades d’atenció primària.

c) S’estableixi el mecanisme de reclamació i l’obligació del Servei Català de la 
Salut de donar una alternativa en cas d’incompliment del termini màxim garantit. 
En aquest supòsit, s’ha de proposar un altre centre on sí que es pugui complir, prio-
ritzant sempre els centres de gestió pública.

d) S’estableixi un mecanisme de gestió i revisió de les llistes d’espera que perme-
ti detectar i corregir demores excessives.

e) Vetllar per tal que s’estableixi un termini màxim d’un mes, des de la data en 
què s’hagin produït, en el cas dels ingressos i les intervencions cancel·lats i les visites 
desprogramades, buscant l’equitat territorial.

Esmena 5
GP de Junts pel Sí
De modificació al punt 6

6. Presentar a la Comissió de Salut del Parlament, en el termini de sis mesos, l’es-
tat de situació de l’actualització del mapa sanitari, incloent la planificació temporal, 
les fases previstes, les accions en cadascuna d’elles (detallant el grau d’execució) i 
els instruments d’avaluació.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la despoblació a 
les zones rurals
302-00132/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 56064; 56083; 56088 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 04.04.2017

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 56064)

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu, Marisa Xandri Pujol, diputada del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 
158 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció sub-
següent a la interpel·lació al Govern sobre la despoblació a les zones rurals (tram. 
302-00132/11).

Esmena 1
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació i addició del punt 2

2. Tenint en compte les dades de l’Idescat, impulsar un espai de debat i reflexió 
sobre la despoblació a Catalunya, amb la participació de les diferents administra-
cions públiques, entitats i experts que puguin aportar la seva visió sobre la qüestió 
de la despoblació i la fractura territorial.
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Esmena 2
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou punt

16. Tenint en compte que les comarques de l’Alt Pirineu són les més despoblades 
i que una de les principals activitats econòmiques es basa en la ramaderia extensi-
va, s’articulin els mecanismes necessaris per evitar els atacs de la fauna salvatge i 
s’indemnitzi amb celeritat als ramaders afectats.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu; Marisa Xandri Pujol, diputada, GP 

PPC

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 56083)

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Par-

lamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 del 
Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre la despoblació a les zones rurals (tram. 302-00132/11).

Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació del punt 2

2. Impulsar un espai de debat i reflexió sobre la despoblació a determinades zo-
nes de Catalunya, amb la participació de les diferents administracions públiques, 
entitats i persones expertes per elaborar una diagnosi compartida del fenomen que 
permeti cercar possibles solucions al problema del desequilibri demogràfic i terri-
torial de Catalunya.

Esmena 2
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació del punt 3

3. Impulsar, mitjançant la Secretaria d’Administracions locals a coordinar l’ac-
ció de govern necessària per al el desenvolupament econòmic i social de les zones 
rurals del país que eviti la seva despoblació.

Esmena 3
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació del punt 4

4. Coordinar l’elaboració d’un Informe amb les aportacions de dels diferents De-
partaments del Govern on avaluïn la situació actual de despoblació d’algunes zones 
rurals i proposin mesures concretes de la seva competència per ajudar a fixar-hi la 
població. Posant especial atenció en les àrees de Salut, Ensenyament, Afers Socials, 
Empresa, Obra Pública i Agricultura, entre d’altres.

Esmena 4
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació del punt 5

5. Impulsar un Observatori Socioeconòmic de les zones rurals de Catalunya, que 
a través d’un sistema d’indicadors objectius pugui establir previsions de risc de des-
població, manca de relleu generacional, per detectar els pobles o territoris amb risc 
de despoblació, desaparició o empobriment per tal de prioritzar actuacions.
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Esmena 5
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un punt 5 bis

5 bis. Impulsar la modificació de la legislació referent al finançament dels Go-
verns locals, per garantir la suficiència financera dels mateixos.

Esmena 6
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació del punt 6

6. Replantejar, conjuntament amb el Govern de l’Estat i de la Unió Europea, mi-
llores i canvis en els programes públics per tenir més en compte criteris de despo-
blació o empobriment, i no només demogràfics, i aconseguir els objectius de cohesió 
territorial recollits al Llibre Verd de la UE.

Esmena 7
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un punt 6 bis

6 bis. Replantejar conjuntament amb el Govern de l’Estat i de la Unió Europea 
les modificacions pertinents del Programa de Desenvolupament Rural per que l’in-
dicador de despoblació tingui major pes específic.

Esmena 8
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació i addició del punt 7

7. Estudiar, en el marc de l’observatori socioeconòmic del punt 5, l’impuls de 
mesures fiscals i financeres favorables a les persones i iniciatives empresarials i co-
operatives que tinguin la seva residència o s’instal·lin en zones amb risc de despobla-
ció sempre i quan els projectes siguin sostenibles i fixin la gent al territori.

Esmena 9
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació del punt 10

10. Recuperar el finançament dels ens que treballen per millorar les condicions 
de vida del mon rural com la Fundació Món Rural, l’Associació de micropobles, 
Unió de Pagesos..., recuperant progressivament l’import del 2010.

Esmena 10
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació del punt 11

11. Que el Departament d’Ensenyament presenti una proposta, amb els criteris i 
condicions, per recuperar les ajudes al transport escolar gratuït als municipis amb 
nuclis de població aïllats sense escola i sense Institut.

Esmena 11
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació del punt 14

14. Presentar una proposta de millora de la coordinació i cooperació interadmi-
nistrativa entre els diferents nivells d’administració competent què actua a les zones 
rurals de Catalunya per impulsar una administració pública racional i propera als 
ciutadans que eviti nombrosos desplaçaments i perjudicis innecessaris als pobles 
més allunyats.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Hortènsia Grau Juan, diputada, GP CSP
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 56088)

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

amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la despoblació a 
les zones rurals (tram. 302-00132/11).

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

1. Assumir i impulsar els objectius i accions recollits al Llibre Verd sobre la co-
hesió territorial de la Unió Europa, englobats dintre de la nova estratègia Europa 
2020, per tal de compensar les desigualtats entre les àrees rurals i urbanes. Al ma-
teix temps, implicar el conjunt de la ciutadania de les administracions públiques i 
agents socials en la lluita contra la despoblació a través d’un creixement sostenible i 
equilibrat al conjunt del territori i cooperatiu entre les àrees urbanes i rurals.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí
De modificació i addició nous subapartats al punt 2

2. Crear una comissió Interdepartamental liderada pel departament amb com-
petències en desenvolupament rural, i integrada pels diferents departaments impli-
cats, que analitzi, assessori, elabori informes i proposi mesures al Govern per im-
pulsar el desenvolupament rural i la cohesió territorial del país.

2.1. Aquesta Comissió impulsarà un espai de debat i reflexió sobre la despobla-
ció a Catalunya amb la participació de les diferents administracions públiques, en-
titats i experts que puguin aportar la seva visió sobre el desenvolupament rural i la 
cohesió territorial 

2.2 Que cadascun dels diferents Departaments del Govern implicats elabori un 
informe on avaluïn la situació actual de despoblació d’algunes zones rurals i propo-
sin mesures concretes de la seva competència per ajudar a fixar-hi la població. Po-
sant especial atenció en les àrees de Salut, Ensenyament, Afers Socials, Empresa, 
Obra Pública i Agricultura, entre d’altres.

2.3. Impulsar un Observatori Socioeconòmic de les zones rurals de Catalunya 
per detectar els pobles o territoris amb risc de despoblació, desaparició o empobri-
ment, donant continuïtat i potenciant els treballs de la Fundació del Món Rural.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí
De supressió dels punt 3, 4, 5, 6 i 7

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

8. Vetllar i impulsar, en la mesura que les assignacions pressupostàries ho per-
metin, la cobertura de telefonia mòbil i la connexió d’internet arreu del territori per 
tal que aquest pugui guanyar competitivitat i evitar així la fractura digital

Esmena 5
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 9

9. En el marc de la Comissió Interdepartamental impulsar una línia de treball 
prioritària i específica sobre polítiques d’igualtat a les zones rurals.
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Esmena 6
GP de Junts pel Sí
De supressió del punt 10 

Esmena 7
GP de Junts pel Sí
De supressió d’una part del punt 11

11. Que el Departament d’Ensenyament presenti una proposta, amb els criteris 
i condicions, per recuperar les ajudes al transport escolar gratuït als municipis amb 
pobles agregats sense escola

Esmena 8
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 12

12. Continuar incrementant el pressupost per a la gestió i promoció dels Parcs 
Naturals de Catalunya, el qual acumula una davallada del 60%.

Esmena 9
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 13

13. Potenciar els plans específics de promoció del turisme als entorns naturals de 
Catalunya i la dinamització del Turisme Rural.

Esmena 10
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 14

14. Estudiar mesures d’acostament a les zones més rurals de Catalunya dels di-
ferents Departaments i serveis de la Generalitat, per impulsar una administració 
pública, racional i propera als ciutadans, que eviti nombrosos desplaçaments i per-
judicis innecessaris als pobles més allunyats.

Esmena 11
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 15

15. Donar comptes de les conclusions dels diferents informes del Govern i de les 
accions desenvolupades en compliment dels diferents punts d’aquesta moció a través 
dels mecanismes previstos al Reglament del Parlament de Catalunya.

Esmena 12
GP de Junts pel Sí
D’addició d’un nou punt

16. El Parlament acorda crear una Subcomissió parlamentària sobre desenvo-
lupament rural i cohesió territorial per fer el seguiment de l’acció de govern i ele-
var-hi propostes.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS  
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els serveis 
socials relacionats amb el trastorn de l’espectre autista
302-00133/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 56050; 56060; 56075; 56080 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 

04.04.2017

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 56050)

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

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre els serveis socials relacionats amb el trastorn de l’espectre autista 
(tram. 302-00133/11).

Esmena 1
GP Socialista
D’addició d’un nou punt 2 al punt 1

1.2. En el termini de 4 mesos, portar a terme un pla de xoc per reduir les llistes 
d’espera dels Centres de Salut Mental Infantil i Juvenil i dels Centres de Salut Men-
tal per Adults. El pla haurà d’establir els mecanismes per aconseguir una reducció 
del 50% de la llista d’espera actual.

Esmena 2
GP Socialista
D’addició al final del punt 2

2. En especial, caldrà disposar dels recursos necessaris per tal d’assegurar el se-
guiment dels tractaments i/o teràpies recomanades en cada cas concret, garantint la 
periodicitat prescrita pel professional dels serveis de salut i augmentant la freqüèn-
cia d’atencions, tant de la primera visita com de les posteriors.

Esmena 3
GP Socialista
D’addició al punt 5

5. Proporcionar formació continuada i específica en TEA a la resta de personal 
docent. Un cop finalitzada aquesta formació, caldrà avaluar-ne el seu aprenentatge.

Esmena 4
GP Socialista
D’addició al punt 12

12. Organitzar, en el termini màxim de sis mesos des de l’aprovació de la present 
Moció, tallers a les aules per tal que els nens coneguin la simptomatologia i com-
prenguin què suposa el TEA, en especial en aquells grups on convisquin amb nens 
diagnosticats amb TEA, per tal que puguin entendre el trastorn i evitar així possi-
bles casos d’aïllament, rebuig o fins i tot situacions més greus com ara l’assetjament 
escolar. Així mateix, els centres educatius portaran a terme sessions informatives i 
d’orientació educativa a les famílies amb fills amb TEA.



BOPC 380
7 d’abril de 2017

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions 18

Esmena 5
GP Socialista
D’addició d’un nou punt 17

17. Posar en marxa, en el termini de tres mesos, una línia específica de subvenció 
a entitats de caràcter local i comarcal del tercer sector que treballin amb infants, 
joves i adults diagnosticats amb TEA.

Palau del Parlament, 30 de març de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP SOC 

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 56060)

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta del 

Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els serveis socials relacionats amb el 
trastorn de l’espectre autista (tram. 302-00133/11).

Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un nou apartat 17

17. Crear als serveis de salut equips multidisciplinaris que treballin sota els cri-
teris de les guies internacionals de bones pràctiques i que constitueixin unitats de 
referència altament especialitzades en recerca, diagnòstic i intervenció en TEA.

Esmena 2
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un nou apartat 18

18. Dotar d’equips especialitzats multidisciplinaris que treballin sota els criteris 
de les guies internacionals de bones pràctiques en l’atenció de TEA, en els recursos 
generalistes CDIAP i CSMIJ.

Esmena 3
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un nou apartat 19

19. Dotar de personal especialitzat en TEA i aprenentatge a les escoles tant per 
a l’assessorament com per al suport a l’aula.

Esmena 4
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un nou apartat 20

20. Adaptar el currículum escolar per als infants i joves amb TEA.

Esmena 5
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un nou apartat 21

21. Elaborar uns articles específics per a l’alumnat amb TEA en el protocol de 
bullying i abusos sexuals.

Esmena 6
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un nou apartat 22

22. Crear serveis especialitzats per orientar les famílies.
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Esmena 7
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un nou apartat 23

23. Dotar de recursos econòmics els serveis i els equips.

Esmena 8
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un nou apartat 24

24. Crear per a alumnat amb necessitats educatives especials que hagin aconse-
guit aprovar l’ESO una prova pilot per fer una adaptació curricular, i a la vegada 
un seguiment de l’alumne inscrit, de quatre especialitats de Grau Mitjà: Xapa i Pin-
tura, Sistemes Informàtics, Vídeo, discjòquei I so i Atenció a persones en situació de 
dependència.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta, 

GP CSP

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 56075)

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Gabriela Serra Frediani, diputada del Grup 

Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb 
el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els serveis socials 
relacionats amb el trastorn de l’espectre autista (tram. 302-00133/11).

Esmena 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació dels punts 4 i 5 

4 i 5. Afavorir la formació en TEA d’aquells membres del personal docent que 
així ho vulguin per mitjà de cursos específics a elecció de l’interessat.

Esmena 2
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació dels punts 6 i 7

6 i 7. Incloure en ajuts als nens i nenes amb necessitats educatives especials la 
seva atenció integral, és a dir, contemplant les hores de menjador, les sortides fora 
del centre, les colònies, les estades de cap de setmana organitzades pels centres edu-
catius, així com també les activitats extraescolars.

Esmena 3
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou punt 17

17. Revisar l’aplicació dels criteris d’escola inclusiva en els casos de nens i nenes 
amb TEA en els que apareix una impossibilitat de continuar en centres ordinaris.
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Esmena 4
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou punt 18

18. Augmentar els recursos de les escoles especials per a que puguin acollir els 
casos de nens i nenes amb TEA que, per manca de places, no poden seguir la seva 
inclusió educativa en un centre especial.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Gabriela Serra Frediani, diputada, GP CUP-CC

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 56080)

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

amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els serveis socials 
relacionats amb el trastorn de l’espectre autista (tram. 302-00133/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
De modificació

2. En especial, caldrà disposar dels recursos necessaris per tal d’assegurar el se-
guiment dels tractaments i/o teràpies recomanades en cada cas concret, garantint la 
implementació de la cartera de serveis sanitaris d’atenció als TEA que està elabo-
rant el Departament de Salut amb els professionals experts.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí
De modificació

4. Incrementar i aprofundir en la formació de docents i de professionals de su-
port educatiu, més intensament la dirigida a mestres d’educació especial i orienta-
dors, per augmentar el coneixement i la comprensió dels processos d’aprenentatge 
dels alumnes amb necessitats educatives especials associades a TEA i estendre el 
treball en xarxa com a promotor d’un context educatiu i comunitari ric en oportuni-
tats d’aprenentatge per als alumnes amb TEA.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí
De modificació

5. Incrementar i aprofundir en la formació de docents i de professionals de su-
port educatiu per augmentar el coneixement i la comprensió dels processos d’apre-
nentatge dels alumnes amb necessitats educatives especials associades a TEA i es-
tendre el treball en xarxa com a promotor d’un context educatiu i comunitari ric en 
oportunitats d’aprenentatge per als alumnes amb TE.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí
De modificació

6. Augmentar el coneixement i la comprensió del personal de menjadors escolars 
sobre les formes particulars de percebre, pensar i relacionar-se dels alumnes amb 
necessitats educatives especials associades a TEA.
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Esmena 5
GP de Junts pel Sí
De modificació

7. Augmentar el coneixement i la comprensió del personal d’activitats extraesco-
lars sobre les formes particulars de percebre, pensar i relacionar-se dels alumnes 
amb necessitats educatives especials associades a TEA.

Esmena 6
GP de Junts pel Sí
De supressió

8. Respecte de les activitats extraescolars, incloure, dins dels Contractes Progra-
ma signats entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i els ens locals, 
activitats destinades a infants i joves que comptin amb personal amb formació es-
pecífica en TEA.

Esmena 7
GP de Junts pel Sí
De modificació i supressió 

10. Desenvolupar Programes RESPIR adreçats a les famílies afectades amb tras-
torn mental, en un termini màxim de sis mesos des de l’aprovació de la present Mo-
ció. Aquests programes hauran de contemplar, com a mínim, els següents serveis: 

a. Serveis d’acompanyament especialitzat a la llar.
b. Serveis especialitzats de suport escolar a la llar, consistents en classes de re-

forç escolar, ajuda amb els deures escolars, així com també ajuda per a l’organitza-
ció de les tasques escolars i l’estudi.

c. Serveis puntuals de «cangur», per dur a terme determinades actuacions com 
ara tràmits administratius o visites mèdiques ineludibles.

d. Augment dels serveis de RESPIR de caps de setmana i de vacances.
e. Formació per a les famílies i/o cuidadors per tal que aquests adquireixin com-

petències bàsiques d’actuació.

Esmena 8
GP de Junts pel Sí
De modificació

11. Impulsar les accions necessàries per al desplegament del programa de lluita 
contra l’estigma del Pla integral d’atenció a les persones amb trastorn mental i ad-
dicions (Estratègia 2017-2019), com a mesures addicionals a la campanya institu-
cional d’informació i sensibilització sobre el TEA.

Esmena 9
GP de Junts pel Sí
De modificació

12. Desenvolupar plans de convivència que tinguin en compte tots els alumnes i 
les seves formes diverses de percebre, pensar i relacionar-se.

Esmena 10
GP de Junts pel Sí
De modificació de refosa dels punts 14 i 15 en un únic punt

Millorar el suport a la inserció laboral en el mercat ordinari de les persones amb 
trastorn mental, en el termini de 7 mesos, amb les següents mesures: 

a. Increment de la dotació pressupostària destinada a la inserció a la empresa 
ordinària.

b. Realitzar una detecció de necessitats amb les entitats beneficiàries dels progra-
mes de Garantia Juvenil per dissenyar actuacions i mesures concretes que permetin 
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millorar la intervenció amb els joves amb trastorn mental i que afavoreixin la seva 
ocupabilitat. Fomentar que a les convocatòries de garantia juvenil es treballi la sen-
sibilització a l’empresa ordinària i facilitar la figura d’educadors i educadores de su-
port que acompanyin als joves durant els primers mesos de contracte a les empreses, 
per facilitar la incorporació i el manteniment del lloc de treball.

c. Coordinar les entitats beneficiàries del Programa de garantia juvenil i els dis-
positius d’àmbit sanitari especialitzats en trastorn mental.

Esmena 11
GP de Junts pel Sí
D’addició

16. Augmentar, en el termini màxim d’un any des de l’aprovació de la present 
Moció, d’acord amb les entitats del sector i les disponibilitats pressupostàries el 
nombre de pisos tutelats destinats a persones amb TEA, per tal de potenciar la seva 
autonomia.

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS  

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el nomenament 
del nou director de TV3
302-00134/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 56081; 56084 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 04.04.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 56081)

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

amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el nomenament 
del nou director de TV3 (tram. 302-00134/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
De supressió

1. Reprovar el nomenament del senyor Vicent Sanchis i Llàcer com a director 
de TV3.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí
De supressió

2. Demanar la dimissió de l’actual vicepresidenta i presidenta en funcions del 
Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Núria Llo-
rach i Boladeras.
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Esmena 3
GP de Junts pel Sí
De modificació

3. El Parlament insta el Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a valorar si en el marc de la ponència per modificar la llei audiovisual 
calen nous criteris per a l’elecció dels directius dels mitjans de comunicació públics.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 56084)

A la Mesa del Parlament
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Ciuta-

dans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, pre-
senta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
el nomenament del nou director de TV3 (tram. 302-00134/11).

Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició

El Parlament de Catalunya acorda: 
1. Reprovar el nomenament, per part del Consell de Govern de la Corporació 

Catalana de Mitjans Audiovisuals, del senyor Vicent Sanchis i Llàcer com a direc-
tor de TV3.

Esmena 2
GP de Ciutadans
D’addició

3. El Parlament insta el Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a reconsiderar el nomenament opac i per sorpresa de Vicent Sanchis 
i Llàcer i consideri altres candidatures, atès que aquesta persona no reuneix els re-
quisits essencials de neutralitat i pluralisme que ha de complir el director d’un mitjà 
de televisió públic, que paguem tots els catalans. 

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2017
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt GP Cs

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la 
mercantilització de la vida i dels béns i els serveis comuns
302-00135/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 56048; 56062; 56086; 56095 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 

04.04.2017

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 56048)

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

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre la mercantilització de la vida i dels béns i els serveis comuns (tram. 
302-00135/11).
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Esmena 1
GP Socialista
D’addició al punt 1a

a) Redactar, en el termini de 3 mesos, un informe detallat dels contractes de 
concessió, concert i conveni signats entre la Generalitat i l’empresa privada. Aquest 
informe ha de contenir, com a mínim, d’acord amb els paràmetres establerts per 
l’article 13.4 de la Llei 19/2014, del 29 de novembre, de transparència, i pel que fa 
als contractes de gestió dels serveis públics, i tal com indica la moció 223/X, la in-
formació següent: el termini del contracte, les condicions, el grau de compliment, 
l’avaluació del servei prestat i els beneficis per a l’Administració i els usuaris. En 
el cas que es demostri que les empreses amb concessions, concerts o convenis han 
incomplert les condicions dels contractes signats, el Govern ha d’iniciar els tràmits 
legals necessaris per a fer efectiva aquesta resolució. Caldrà presentar aquest infor-
me a la comissió corresponent del Parlament en el mes següent a la seva redacció.

Esmena 2
GP Socialista
De supressió al punt 1b

b) Fixar l’obligació, en tots els contractes de concessió, concert o conveni pluri-
anuals, tal i com indica la moció 223/X, que un any abans no acabi el contracte amb 
una empresa privada per prestar serveis públics, el Departament responsable del 
contracte ha de redactar un informe que inclogui, com a mínim, la següent informa-
ció: costos del contracte externalitzat amb una comparativa del que hagués costat la 
gestió pública; avaluació dels beneficis socials de l’externalització; comptabilització 
del benefici empresarial. En els casos de contractes d’una durada menor, l’informe 
s’ha d’elaborar 3 mesos abans de la finalització.

Esmena 3
GP Socialista
De modificació del punt 1h

h) Facilitar als municipis, per mitjà del Departament competent, els mitjans ne-
cessaris (legals, materials i econòmics) perquè puguin realitzar l’anàlisi, l’estudi o 
l’avaluació de la millor fórmula per a la gestió dels serveis bàsics.

Esmena 4
GP Socialista
De modificació del punt 1j

j) Instar al Govern de l’Estat a ratificar el protocol addicional de la Carta Euro-
pea de l’Autonomia Local on es tracta de la participació dels ciutadans i ciutadanes 
per tal de reforçar els processos de participació en les decisions d’àmbit municipal. 
En aquest sentit, ajustar la normativa a la Carta i generar un marc jurídic adequat 
pel desenvolupament de les consultes ciutadanes.

Esmena 5
GP Socialista
De modificació del punt 1k

k) Establir legalment que tots els contractes que la Generalitat firmi amb empre-
ses privades continguin clàusules socials, i vetllar pel diàleg i la negociació entre les 
empreses que intervenen en la prestació de serveis o subministrament de la Generali-
tat i els representants dels treballadors, i per l’acompliment dels acords assolits entre 
ambdues parts. Així mateix, revisar les contractacions públiques vigents i, si s’escau, 
no renovar-les en el cas que no es garanteixi el respecte als drets laborals dels tre-
balladors, directes o subcontractats, i la retribució amb un salari digne pel mateix 
tipus de feina, sens perjudici del que es pugui acordar en la negociació col·lectiva.
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Esmena 6
GP Socialista
D’addició al punt 1n

n) Establir la prohibició durant 5 anys de la participació en les licitacions de con-
tractes, convenis i concessions a totes aquelles empreses que tinguin en el seu con-
sell d’administració o òrgans de direcció, persones que hagin estat condemnades o 
s’hagi demostrat per via judicial la seva participació en el pagament il·legal de co-
missions, delictes de corrupció, malversació de fons públics o prevaricació.

Esmena 7
GP Socialista
De modificació del punt 1o

o) Elaborar, en el termini de 6 mesos des de la sol·licitud, un estudi de la gestió 
en baixa de l’aigua per aquells municipis catalans que així ho sol·licitin al Departa-
ment corresponent de la Generalitat. Aquest estudi haurà de contenir, com a mínim: 
el tipus de gestió (pública, privada o mixta), l’empresa adjudicatària, la propietat del 
capital social de l’empresa, i el preu de la quota fixa de servei i del tram variable de 
consum per a l’usuari.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Alícia Romero Llano, diputada, GP SOC

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 56062)

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

mentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 del 
Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre la mercantilització de la vida i dels béns i els serveis 
comuns (tram. 302-00135/11).

Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió i addició a la lletra a de l’apartat 1

a) Redactar, i presentar al Parlament en el termini de 3 mesos, un informe de-
tallat dels contractes de concessió, concert i conveni signats entre la Generalitat i 
l’empresa privada. Aquest informe ha de contenir, com a mínim, d’acord amb els 
paràmetres establerts per l’article 13.4 de la Llei 19/2014, del 29 de novembre, de 
transparència, i pel que fa als contractes de gestió dels serveis públics, i tal com 
indica la moció 223/X, la informació següent: el termini del contracte, les condi-
cions, el grau de compliment, l’avaluació del servei prestat i els beneficis per a l’Ad-
ministració i els usuaris. En el cas que es demostri que les empreses amb conces-
sions, concerts o convenis han incomplert les condicions dels contractes signats, el 
Govern ha d’iniciar els tràmits legals necessaris per a fer efectiva aquesta la seva 
resolució.

Esmena 2
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió i addició a la lletra g de l’apartat 1

g) Iniciar l’estudi i avaluació de tots aquells elements, serveis i instruments de les 
emergències de Catalunya, inclosos el 061 i el 112, que no estant gestionats directa-
ment per un òrgan de govern de la Generalitat de Catalunya, per tal de planificar la 
recuperació de la seva gestió directa integral a través del Departament competent. 
de la creació d’una empresa pública de propietat de la Generalitat de Catalunya de-
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dicada a la gestió de les emergències a Catalunya. Aquesta empresa hauria d’incor-
porar la gestió del 061 i del 112. Aquest estudi s’ha de presentar en el termini de 4 
mesos a la comissió del Parlament competent en la matèria.

Esmena 3
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió i addició a la lletra j de l’apartat 1

j) Establir l’obligació l’impediment legal que en els supòsits de venta d’empreses 
municipals dedicades a la gestió i provisió de serveis bàsics de manera que, en qual-
sevol cas, aquests serveis quedin garantits a la ciutadania amb la gestió pública des 
dels seus municipis. aquesta haurà de ser aprovada per la població del municipi a 
través d’una consulta popular en el marc de la Llei 10/2014, del 26 de setembre, de 
consultes populars no referendàries i participació ciutadana.

Esmena 4
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió i addició a la lletra k de l’apartat 1

k) Exigir, en aplicació de la Directiva 2014/24 que faculta les entitats regionals a 
l’establiment de topalls salarials mínims en la contractació pública, com a requisit 
adjunt a la presentació de les ofertes, criteris de solvència i condicions d’execució 
dels contractes, mesures de foment de la igualtat de gènere i de qualitat salarial i 
estabilitat laboral a través de l’establiment d’un topall mínim de retribució salarial 
i de condicions laborals equivalents o superiors al conveni col·lectiu del sector. de 
deu euros l’hora o setze mil euros bruts anuals durant l’execució del contracte, sen-
se perjudici del conveni col·lectiu del sector si aquest estableix millors condicions 
retributives o temporals per a totes les persones ocupades.

Esmena 5
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’una nova lletra k bis a l’apartat 1

k bis) Establir legalment que tots els contractes que l’Administració de la Gene-
ralitat firmi amb empreses privades hagin de respectar els drets laborals dels tre-
balladors i les treballadores, tant si són directes com subcontractats, la qual cosa 
implica establir les jornades màximes, els dies de descans i un salari digne, que ha 
d’ésser igual per un mateix tipus de feina. L’incompliment d’aquestes condicions ha 
d’activar els tràmits legals necessaris per a la resolució del contracte.

Esmena 6
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’una nova lletra n bis a l’apartat 1

n bis) Estudiar, detectar i activar els mecanismes necessaris per a prohibir la 
contractació d’empreses privades per a prestar serveis públics que tinguin la seu 
social en paradisos fiscals o societats que formin part de la matriu industrial domi-
ciliada en paradisos fiscals, atès que el marc legal vigent de contractació pública no 
estableix aquesta causa com a motiu de prohibició per a contractar.

Esmena 7
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’una nova lletra p a l’apartat 1

p) Donar validesa i compliment a la moció 205/X del Parlament de Catalunya, 
sobre la gestió de l’aigua, en tots aquells punts no complerts pel Govern de la Ge-
neralitat a l’anterior legislatura, especialment els que fan referència al pla d’acom-
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panyament i recursos per a la municipalització de l’aigua i els continguts del pacte 
social per l’aigua a Catalunya.

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Marc Vidal i Pou, diputat, GP CSP

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 56086)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Marina Bravo Sobrino, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament 
del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la mercantilització de la vida i dels béns i els serveis comuns 
(tram. 302-00135/11).

Esmena 1
GP de Ciutadans
De supressió i addició

1.a) Redactar, en el termini de 3 mesos, un informe detallat dels contractes de 
concessió, concert i conveni signats entre la Generalitat i l’empresa privada. Aquest 
informe ha de contenir, com a mínim, d’acord amb els paràmetres establerts per 
l’article 13.4 de la Llei 19/2014, del 29 de novembre, de transparència, i pel que fa 
als contractes de gestió dels serveis públics, i tal com indica la moció 223/X, la in-
formació següent: el termini del contracte, les condicions, el grau de compliment, 
l’avaluació del servei prestat i els beneficis per a l’Administració i els usuaris. En 
el cas que es demostri que les empreses amb concessions, concerts o convenis han 
incomplert les condicions dels contractes signats, el Govern ha d’iniciar els tràmits 
legals necessaris per a fer efectiva aquesta resolució. efectives les penalitzacions 
contemplades als contractes, inclosa la resolució del contracte si així es contempla.

Esmena 2
GP de Ciutadans
De supressió i addició

1.b) Fixar l’obligació, en tots els contractes de concessió, concert o conveni pluri-
anuals, tal i com indica la moció 223/X, que un any abans no acabi el contracte amb 
una empresa privada per prestar serveis públics, el Departament responsable del 
contracte ha de redactar un informe que inclogui, com a mínim, la següent informa-
ció: costos del contracte externalitzat amb una comparativa del que hagués costat la 
gestió pública; avaluació dels beneficis socials de l’externalització; comptabilització 
del benefici empresarial. En els casos de contractes d’una durada menor; l’informe 
s’ha d’elaborar 3 mesos abans de la finalització. amb una antelació suficient.

Esmena 3
GP de Ciutadans
De supressió i addició

3.h) Facilitar als municipis, per mitjà del Departament competent, els mitjans ne-
cessaris (legals, materials i econòmics) que ho demanin l’assessorament necessari 
perquè puguin iniciar els processos d’estudi i avaluació i, si s’escau, d’execució de 
la remunicipalització dels serveis bàsics i béns comuns privatitzats o dels quals s’ha 
externalitzat la prestació.
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Esmena 4
GP de Ciutadans
D’addició

1.n) Establir la prohibició durant 5 anys de la participació en les licitacions de 
contractes, convenis i concessions a totes aquelles empreses que tinguin en el seu 
consell d’administració o òrgans de direcció, persones que hagin estat condemna-
des o s’hagi demostrat per via judicial la seva participació en el pagament il·legal de 
comissions, mentre les persones condemnades continuïn al Consell d’Administració.

Esmena 5
GP de Ciutadans
De supressió i addició

1.o) Elaborar, en el termini de 3 mesos, Facilitar, als municipis que ho demanin, 
l’assessorament tècnic i legal necessari per a elaborar un estudi de la gestió en baixa 
de l’aigua a tots els municipis de Catalunya. Aquest estudi haurà de contenir, com 
a mínim podrà incloure, entre d’altres: el tipus de gestió (pública, privada o mixta), 
l’empresa adjudicatària, la propietat del capital social de l’empresa, i el preu de la 
quota fixa de servei i del tram variable de consum per a l’usuari.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Marina Bravo Sobrino, diputada, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 56095)

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

amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la mercantilització 
de la vida i dels béns i els serveis comuns (tram. 302-00135/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
De modificació i supressió de la lletra a del punt 1

a) Garantir el compliment dels paràmetres establerts per l’article 13.4 de la Llei 
19/2014, del 29 de novembre, de transparència, i pel que fa als contractes de gestió 
dels serveis públics i avançar progressivament quant a la publicitat de la informació 
següent: el termini del contracte, les condicions, el grau de compliment, l’avaluació 
del servei prestat i els beneficis per a l’Administració i els usuaris. En el cas que es 
demostri que les empreses amb concessions, concerts o convenis han incomplert les 
condicions dels contractes signats, l’òrgan de contractació ha d’iniciar els tràmits 
legals necessaris per a fer efectiva aquesta resolució.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí
De modificació de la lletra b del punt 1

b) Avançar progressivament en el sentit que tots els contractes de concessió, con-
cert o conveni plurianuals abans no acabi el contracte amb una empresa privada 
per prestar serveis públics, el Departament responsable del contracte redacti un in-
forme que inclogui, informació sobre els costos del contracte externalitzat; i l’ava-
luació dels beneficis socials, supeditat a la disponibilitat dels recursos personals i 
materials necessaris.
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Esmena 3
GP de Junts pel Sí
De supressió de la lletra e del punt 1

e) Iniciar l’estudi i avaluació de la creació d’una empresa pública de propietat de 
la Generalitat de Catalunya dedicada a la generació, distribució i comercialització 
d’electricitat sota criteris d’eficiència i sostenibilitat. Aquest estudi ha de contenir, 
com a mínim, els costos reals de generació i distribució de l’energia i el càlcul del 
cost pels usuaris, i s’ha de presentar en el termini de 4 mesos a la comissió del Par-
lament competent en la matèria.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí
De supressió de la lletra g del punt 1

g) Iniciar l’estudi i avaluació de la creació d’una empresa pública de propietat 
de la Generalitat de Catalunya dedicada a la gestió de les emergències a Catalunya. 
Aquesta empresa hauria d’incorporar la gestió del 061 i del 112. Aquest estudi s’ha 
de presentar en el termini de 4 mesos a la comissió del Parlament competent en la 
matèria.

Esmena 5
GP de Junts pel Sí
De modificació de la lletra h de l’apartat 1

h) Facilitar als municipis, per mitjà d’un acord entre les Diputacions i el De-
partament competent, els mitjans necessaris (legals, materials i econòmics) perquè 
puguin iniciar els processos d’estudi i avaluació i, si s’escau, d’execució de la remu-
nicipalització dels serveis bàsics i béns comuns privatitzats o dels quals s’ha exter-
nalitzat la prestació.

Esmena 6
GP de Junts pel Sí
De modificació de la lletra i del punt 1

i) Facilitar als municipis i als ens supramunicipals un major accés a l’oferta de 
crèdit.

Esmena 7
GP de Junts pel Sí
De modificació i addició a la lletra j del punt 1

j) Establir la possibilitat que, en els supòsits de venda d’empreses municipals 
dedicades a la gestió i provisió de serveis bàsics, aquesta podrà ser sotmesa a una 
consulta popular en el marc de la Llei 10/2014, del 26 de setembre, de consultes po-
pulars no referendàries i participació ciutadana. La consulta haurà de ser convoca-
da per l’alcalde i, per tal que el seu resultat sigui vinculant, haurà de comptar amb 
un llindar mínim de participació prèviament establert.

Esmena 8
GP de Junts pel Sí
De modificació i supressió de la lletra k del punt 1

k) Exigir, En aplicació de la Directiva 2014/24/UE que faculta les entitats re-
gionals a l’establiment de topalls salarials mínims en la contractació pública i de 
l’article 159 de la Llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector 
públic 2017, es podran exigir en els plecs de clàusules administratives particulars 
com a condició d’execució dels contractes, mesures de foment de la igualtat de gè-
nere i de qualitat salarial i estabilitat laboral a través de l’establiment d’un topall 
mínim de retribució salarial de deu euros l’hora o setze mil euros bruts anuals 
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durant l’execució del contracte, sense perjudici del conveni col·lectiu del sector si 
aquest estableix millors condicions retributives o temporals per a totes les persones 
ocupades.

Esmena 9
GP de Junts pel Sí
De modificació de la lletra l del punt 1

l) Establir en els contractes en els quals les despeses de personal suposin més 
d’un 30% dels costos límits a la subcontractació en determinades prestacions que 
tinguin caràcter essencial.

Esmena 10
GP de Junts pel Sí
De modificació de la lletra m del punt 1

m) Estudiar, per a aquells contractes en els quals les despeses de personal su-
posin més d’un 75% dels costos i siguin necessaris per al normal funcionament de 
l’Administració, la viabilitat material i econòmica d’internalització del servei per tal 
que un cop finalitzat el contracte en curs passi a ser un servei gestionat per l’Admi-
nistració Pública.

Esmena 11
GP de Junts pel Sí
De modificació de la lletra n del punt 1

n) Aplicar la prohibició de la participació en les licitacions de contractes, d’acord 
amb el que preveu la legislació sobre contractes del sector públic, a totes aquelles 
empreses que tinguin en el seu consell d’administració o òrgans de direcció, perso-
nes que hagin estat condemnades o s’hagi demostrat per via judicial la seva partici-
pació en el pagament il·legal de comissions.

Esmena 12
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 2

2. El Parlament de Catalunya dona suport a l’autonomia local de tots els munici-
pis a l’hora de decidir amb quina fórmula gestiona els serveis públics i béns comuns.

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

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de la Infància amb la 
consellera de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la 
situació dels centres de menors tutelats
354-00115/11

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada pel GP CSP (reg. 55886).
Coneixement: Comissió de la Infància, sessió 11, tinguda el 04.04.2017, DSPC-C 375.

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

Proposta d’audiència en ponència de Carolina Homar, directora de 
Serveis Socials de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, amb 
relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a millorar la 
qualitat en la prestació de serveis relatius a l’autonomia personal i a 
l’atenció a les persones en situació de dependència
352-01361/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 54479).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 04.04.2017.

Proposta d’audiència en ponència de Jordi Tudela, exdirector del 
Programa per a l’impuls i l’ordenació de la promoció de l’autonomia 
personal i l’atenció a les persones amb dependències (Prodep), amb 
relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a millorar la 
qualitat en la prestació de serveis relatius a l’autonomia personal i a 
l’atenció a les persones en situació de dependència
352-01362/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 54479).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 04.04.2017.
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Proposta d’audiència en ponència d’Andrés Rueda, president de 
l’Associació Professional Catalana de Directors i Directores de 
Centres i Serveis d’Atenció a la Dependència (Ascad), amb relació a 
la Proposició de llei de mesures urgents per a millorar la qualitat en 
la prestació de serveis relatius a l’autonomia personal i a l’atenció a 
les persones en situació de dependència
352-01363/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 54479).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 04.04.2017.

Proposta d’audiència en ponència de Núria Fustier, professora de 
treball social a la Universitat de Barcelona i consultora de polítiques 
socials, amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a 
millorar la qualitat en la prestació de serveis relatius a l’autonomia 
personal i a l’atenció a les persones en situació de dependència
352-01364/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 54479).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 04.04.2017.

Proposta d’audiència en comissió de José Manuel Ramírez, president 
de l’Associació Estatal de Directores i Gerents de Serveis Socials, 
amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a millorar 
la qualitat en la prestació de serveis relatius a l’autonomia personal i 
a l’atenció a les persones en situació de dependència
352-01416/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 55207).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 04.04.2017.

Proposta d’audiència en comissió de Vicente Botella, representant de 
la Unió de Petites i Mitjanes Residències, amb relació a la Proposició 
de llei de mesures urgents per a millorar la qualitat en la prestació de 
serveis relatius a l’autonomia personal i a l’atenció a les persones en 
situació de dependència
352-01436/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 55373).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 04.04.2017.
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Comitè 
Català de Representants de Persones amb Discapacitat, amb relació 
a la Proposició de llei de mesures urgents per a millorar la qualitat 
en la prestació de serveis relatius a l’autonomia personal i a l’atenció 
a les persones en situació de dependència
352-01437/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 55373).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 04.04.2017.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació 
Professional Catalana de Directors de Centres i Serveis d’Atenció 
a la Dependència, amb relació a la Proposició de llei de mesures 
urgents per a millorar la qualitat en la prestació de serveis relatius 
a l’autonomia personal i a l’atenció a les persones en situació de 
dependència
352-01438/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 55373).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 04.04.2017.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Pimec, amb 
relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a millorar la 
qualitat en la prestació de serveis relatius a l’autonomia personal i a 
l’atenció a les persones en situació de dependència
352-01439/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 55373).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 04.04.2017.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació 
de Directors i Gerents de Serveis Socials d’Espanya, amb relació a la 
Proposició de llei de mesures urgents per a millorar la qualitat en la 
prestació de serveis relatius a l’autonomia personal i a l’atenció a les 
persones en situació de dependència
352-01440/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 55373).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 04.04.2017.
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Federació 
d’Entitats d’Assistència a la Tercera Edat amb relació a la Proposició 
de llei de mesures urgents per a millorar la qualitat en la prestació de 
serveis relatius a l’autonomia personal i a l’atenció a les persones en 
situació de dependència
352-01444/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 55445).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 04.04.2017.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació 
Catalana de Recursos Assistencials amb relació a la Proposició de 
llei de mesures urgents per a millorar la qualitat en la prestació de 
serveis relatius a l’autonomia personal i a l’atenció a les persones en 
situació de dependència
352-01445/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 55445).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 04.04.2017.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Taula 
d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei de mesures urgents per a millorar la qualitat en la 
prestació de serveis relatius a l’autonomia personal i a l’atenció a les 
persones en situació de dependència
352-01446/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 55445).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 04.04.2017.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Federació 
d’Associacions de Gent Gran de Catalunya amb relació a la Proposició 
de llei de mesures urgents per a millorar la qualitat en la prestació de 
serveis relatius a l’autonomia personal i a l’atenció a les persones en 
situació de dependència
352-01447/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 55445).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 04.04.2017.
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Suara 
Cooperativa amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents 
per a millorar la qualitat en la prestació de serveis relatius a 
l’autonomia personal i a l’atenció a les persones en situació de 
dependència
352-01448/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 55445).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 04.04.2017.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Creu 
Roja de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures 
urgents per a millorar la qualitat en la prestació de serveis relatius 
a l’autonomia personal i a l’atenció a les persones en situació de 
dependència
352-01449/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 55445).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 04.04.2017.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la 
Federació Ecom amb relació a la Proposició de llei de mesures 
urgents per a millorar la qualitat en la prestació de serveis relatius 
a l’autonomia personal i a l’atenció a les persones en situació de 
dependència
352-01450/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 55445).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 04.04.2017.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Dincat amb 
relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a millorar la 
qualitat en la prestació de serveis relatius a l’autonomia personal i a 
l’atenció a les persones en situació de dependència
352-01451/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 55445).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 04.04.2017.
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Sol·licitud de compareixença del director general d’Atenció a la 
Infància i l’Adolescència davant la Comissió de la Infància perquè 
informi sobre la situació dels centres de menors tutelats
356-00464/11

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 11 de la Comissió de la Infància, tinguda el 04.04.2017, 
DSPC-C 375.

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Afers Socials i Famílies 
davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies perquè informi sobre 
les bases de la llei catalana de promoció de l’autonomia personal i 
d’atenció a les persones en situació de dependència
356-00603/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 55188).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 04.04.2017.

Sol·licitud de compareixença del director general de Protecció Social 
davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies perquè informi sobre 
les bases de la llei catalana de promoció de l’autonomia personal i 
d’atenció a les persones en situació de dependència
356-00605/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 55188).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 04.04.2017.


	_GoBack
	_GoBack
	3. Tramitacions en curs
	3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions
	3.10.25. Propostes de resolució
	Proposta de resolució sobre la igualtat de drets i la no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial
	250-00868/11
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la política energètica
	250-00880/11
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la retirada de les línies d’alta tensió de Nou Barris, a Barcelona
	250-00891/11
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions
	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’educació infantil
	302-00129/11
	Esmenes presentades

	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’accés universal a l’educació infantil
	302-00130/11
	Esmenes presentades

	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la saturació dels recursos sanitaris i l’impacte en l’accessibilitat
	302-00131/11
	Esmenes presentades

	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la despoblació a les zones rurals
	302-00132/11
	Esmenes presentades

	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els serveis socials relacionats amb el trastorn de l’espectre autista
	302-00133/11
	Esmenes presentades

	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el nomenament del nou director de TV3
	302-00134/11
	Esmenes presentades

	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la mercantilització de la vida i dels béns i els serveis comuns
	302-00135/11
	Esmenes presentades



	4. Informació
	4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències
	4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa
	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de la Infància amb la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la situació dels centres de menors tutelats
	354-00115/11
	Retirada de la sol·licitud


	4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència
	Proposta d’audiència en ponència de Carolina Homar, directora de Serveis Socials de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a millorar la qualitat en la prestació de serveis relatius a l’autonomi
	352-01361/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Jordi Tudela, exdirector del Programa per a l’impuls i l’ordenació de la promoció de l’autonomia personal i l’atenció a les persones amb dependències (Prodep), amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per 
	352-01362/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’Andrés Rueda, president de l’Associació Professional Catalana de Directors i Directores de Centres i Serveis d’Atenció a la Dependència (Ascad), amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a millorar la qu
	352-01363/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Núria Fustier, professora de treball social a la Universitat de Barcelona i consultora de polítiques socials, amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a millorar la qualitat en la prestació de serveis 
	352-01364/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de José Manuel Ramírez, president de l’Associació Estatal de Directores i Gerents de Serveis Socials, amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a millorar la qualitat en la prestació de serveis relatius a 
	352-01416/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Vicente Botella, representant de la Unió de Petites i Mitjanes Residències, amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a millorar la qualitat en la prestació de serveis relatius a l’autonomia personal i 
	352-01436/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat, amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a millorar la qualitat en la prestació de serveis relatius a l’autonomia perso
	352-01437/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Professional Catalana de Directors de Centres i Serveis d’Atenció a la Dependència, amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a millorar la qualitat en la prestació de s
	352-01438/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Pimec, amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a millorar la qualitat en la prestació de serveis relatius a l’autonomia personal i a l’atenció a les persones en situació de dependè
	352-01439/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació de Directors i Gerents de Serveis Socials d’Espanya, amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a millorar la qualitat en la prestació de serveis relatius a l’autonomia p
	352-01440/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Federació d’Entitats d’Assistència a la Tercera Edat amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a millorar la qualitat en la prestació de serveis relatius a l’autonomia personal i 
	352-01444/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Catalana de Recursos Assistencials amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a millorar la qualitat en la prestació de serveis relatius a l’autonomia personal i a l’aten
	352-01445/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a millorar la qualitat en la prestació de serveis relatius a l’autonomia personal 
	352-01446/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a millorar la qualitat en la prestació de serveis relatius a l’autonomia personal i a 
	352-01447/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Suara Cooperativa amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a millorar la qualitat en la prestació de serveis relatius a l’autonomia personal i a l’atenció a les persones en situació
	352-01448/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Creu Roja de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a millorar la qualitat en la prestació de serveis relatius a l’autonomia personal i a l’atenció a les persones en 
	352-01449/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Federació Ecom amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a millorar la qualitat en la prestació de serveis relatius a l’autonomia personal i a l’atenció a les persones en situació
	352-01450/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Dincat amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a millorar la qualitat en la prestació de serveis relatius a l’autonomia personal i a l’atenció a les persones en situació de dependè
	352-01451/11
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre la situació dels centres de menors tutelats
	356-00464/11
	Retirada de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del secretari d’Afers Socials i Famílies davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies perquè informi sobre les bases de la llei catalana de promoció de l’autonomia personal i d’atenció a les persones en situació de dependènci
	356-00603/11
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director general de Protecció Social davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies perquè informi sobre les bases de la llei catalana de promoció de l’autonomia personal i d’atenció a les persones en situació de dependènci
	356-00605/11
	Sol·licitud




