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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 650/XI del Parlament de Catalunya, sobre la dotació 
pressupostària del Consorci Sanitari del Maresme
250-00709/11

ADOPCIÓ

Comissió de Salut, sessió 27, 11.05.2017, DSPC-C 415

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 11 de maig de 2017, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre l’assignació pressupostària del Consorci Sa-
nitari del Maresme (tram. 250-00709/11), presentada pel Grup Parlamentari Socia-
lista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 48204).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Incrementar el pressupost del contracte programa del Consorci Sanitari del 

Maresme per a corregir-ne l’infrafinançament crònic, i incloure-hi una dotació per 
a afrontar les jubilacions dels professionals integrats de l’Institut Català de la Salut, 
l’ampliació de l’hospitalització a domicili i els costos de personal de la nova unitat 
d’observació d’urgències.

b) Dotar el Consorci Sanitari del Maresme d’una partida econòmica per a la re-
cuperació del 24,04% de la paga extraordinària del 2012, establerta en l’Acord de 
govern GOV/33/2015, i del 20,77% establert pel Reial decret llei 4/2016 del 2 de de-
sembre, de mesures urgents en matèria financera.

Palau del Parlament, 11 de maig de 2017
La secretària de la Comissió, Montserrat Vilella Cuadrada; la presidenta de la 

Comissió, Alba Vergés i Bosch

Resolució 651/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’objectiu 3 de 
l’Agenda 2030 de les Nacions Unides
250-00722/11

ADOPCIÓ

Comissió de Salut, sessió 27, 11.05.2017, DSPC-C 415

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 11 de maig de 2017, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre l’objectiu 3 de l’Agenda 2030 de les Naci-
ons Unides (tram. 250-00722/11), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans.

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Tenir en compte l’Agenda 2030 de les Nacions Unides en l’elaboració de totes 

les seves polítiques.
b) Informar-lo de com té previst implementar l’objectiu 3 de l’Agenda 2030 a fi 

de poder-ne fer el seguiment.
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c) Col·laborar amb tots els actors necessaris per a implementar l’objectiu 3 de 
l’Agenda 2030.

Palau del Parlament, 11 de maig de 2017
La secretària de la Comissió, Montserrat Vilella Cuadrada; la presidenta de la 

Comissió, Alba Vergés i Bosch

Resolució 652/XI del Parlament de Catalunya, sobre la incorporació a 
la cartera de serveis del Servei Català de la Salut de dispositius per a 
mesurar la glucosa en persones diabètiques
250-00762/11

ADOPCIÓ

Comissió de Salut, sessió 27, 11.05.2017, DSPC-C 415

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 11 de maig de 2017, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre la incorporació a la cartera de serveis del 
Servei Català de la Salut de dispositius per a mesurar la glucosa en persones diabè-
tiques (tram. 250-00762/11), presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les es-
menes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 49799).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a incloure en la cartera de serveis del 

Servei Català de la Salut els dispositius de mesurament intersticial de glucosa per 
al control de la diabetis tipus 1, i prioritzar l’accés dels pacients menors de catorze 
anys, d’acord amb les indicacions de l’informe de l’Agència de Qualitat i Avaluació 
Sanitàries de Catalunya.

Palau del Parlament, 11 de maig de 2017
La secretària de la Comissió, Montserrat Vilella Cuadrada; la presidenta de la 

Comissió, Alba Vergés i Bosch

Resolució 653/XI del Parlament de Catalunya, sobre la política de 
promoció de la salut
250-00763/11

ADOPCIÓ

Comissió de Salut, sessió 27, 11.05.2017, DSPC-C 415

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 11 de maig de 2017, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre la política de promoció de la salut (tram. 
250-00763/11), presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes presen-
tades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 49798).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar dedicant les pàgines d’in-

formació del Departament de Salut exclusivament a la promoció de la salut, al fo-
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ment d’hàbits de vida saludable i a la divulgació d’informació de servei a la ciuta-
dania.

Palau del Parlament, 11 de maig de 2017
La secretària en funcions, Montserrat Fornells i Solé; la presidenta de la Comis-

sió, Alba Vergés i Bosch

Resolució 654/XI del Parlament de Catalunya, sobre el VIH a 
Catalunya
250-00781/11

ADOPCIÓ

Comissió de Salut, sessió 27, 11.05.2017, DSPC-C 415

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 11 de maig de 2017, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre el VIH a Catalunya (tram. 250-00781/11), 
presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari Socialista (reg. 50497) i pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 
50528).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Garantir el desplegament del Pla d’acció enfront del VIH i altres infeccions de 

transmissió sexual 2016-2020.
b) Garantir el desplegament del Pla d’acció enfront del VIH i altres infeccions 

de transmissió sexual 2016-2020 pel que fa a les competències d’afectivitat i salut 
sexual en els joves.

c) Garantir l’accessibilitat a les proves de detecció ràpida del VIH i altres infec-
cions de transmissió sexual a les oficines de farmàcia.

d) Incrementar un 10% la inversió en recerca en el VIH.
e) Assolir al 2020 l’anomenat «objectiu 90-90-90» del Programa conjunt de les 

Nacions Unides sobre el VIH/sida, segons el qual el 90% de persones amb VIH ha 
de poder conèixer el seu diagnòstic; el 90% de persones amb VIH que coneix el seu 
diagnòstic ha de poder accedir al tractament antiretroviral, i el 90% de pacients en 
tractament ha d’arribar a tenir un nivell de càrrega vírica indetectable.

Palau del Parlament, 11 de maig de 2017
La secretària de la Comissió, Montserrat Vilella Cuadrada; la presidenta de la 

Comissió, Alba Vergés i Bosch
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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 implantació del programa de cribratge 
del càncer colorectal
250-00957/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 59779).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 22.05.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les compensacions i l’atenció als 
viatgers en cas d’interrupció del servei de metro de Barcelona
250-00968/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 59780).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 22.05.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les compensacions en cas de retard 
o cancel·lació del viatge en els Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya
250-00969/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 59781).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 22.05.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el millorament de les llistes d’espera en 
el sistema sanitari
250-00971/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 59782).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 22.05.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre l’aplicació del règim disciplinari del Cos 
de Mossos d’Esquadra
250-00972/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 59783).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 22.05.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un estudi integral de la 
xarxa de carreteres de la Generalitat
250-00973/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 59784).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 22.05.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la implantació del Registre Unificat de 
Maltractaments Infantils
250-00974/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 59785).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 22.05.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el funcionament del telèfon «Infància 
respon»
250-00975/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 59786).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 22.05.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la instal·lació d’anemòmetres en els 
vehicles de bombers amb escala extensible
250-00976/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 59787).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 22.05.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la lluita contra la malaltia de Parkinson
250-00977/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 59788).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 22.05.2017; 12:00 h.

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’oferta pública 
d’ocupació i les condicions laborals del personal de l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya
302-00142/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 59756; 59761; 59773; 59789 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 

16.05.2017

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 59756)

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 l’oferta pública d’ocupació i les condicions laborals del personal de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya (tram. 302-00142/11).

Esmena 1
GP Socialista
D’addició al punt 2a apartat 1

2. El Parlament de Catalunya constata la necesidad de recuperar las condiciones 
laborales del personal público de la Generalitat de Catalunya, y en este sentido, insta 
el Govern de la Generalitat a: 

a) Convocar, antes del 8 de junio de 2017, la Mesa General de la Función Pública, 
trasladando a los representantes sindicales para su negociación y acuerdo: 

1. Una propuesta de calendarización de recuperación de las pagas extraordina-
rias detraídas en 2013 y 2014, a partir de la recuperación de la paga de 2013 en 2018 
y la paga 2014 en 2019. En ningún caso la recuperación de estas pagas se extenderá 
más allá del primer trimestre de 2019.

Esmena 2
GP Socialista
De modificació al punt 2a apartat 3

3. La recuperación progresiva de las aportaciones del 0,8% de la masa salarial 
al Fondo de Acción Social: el 60% de l’objectiu per al 2017 y el 100% per al 2018.

Esmena 3
GP Socialista
De modificació al punt 2a apartat 5

5. La recuperación progresiva en dos años, 2017 y 2018, de las jornadas de 35 
hores, igualant-les a les existents abans de 2012, para todos los sectores de la fun-
ción pública catalana.
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Esmena 4
GP Socialista
D’addició d’un nou punt 2 bis

2 bis. «Convocar, amb caràcter excepcional, durant l’any 2017, tal i com esta-
bleix l’art 61.6 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, un sistema de concurs consis-
tent en la valoració de mèrits per tal de proveir i ocupar de forma fixa i definitiva les 
places de treballadores socials del Cos Específic de la Generalitat de Catalunya que 
porten des de l’any 1999 sense cap convocatòria pública»

Palau del Parlament, 15 de maig de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Alícia Romero Llano, diputada, GP SOC

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 59761)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Joan García 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 l’oferta pública d’ocupació i les condicions laborals del personal de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya (tram. 302-00142/11).

Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició

4. Adoptar un compromiso firme y por escrito con los servidores públicos, con el 
objetivo de asegurar que ni el Govern ni ningún organismo o entidad del perímetro 
público de la Generalitat cursará ninguna orden, instrucción, recomendación, suge-
rencia o indicación, ni escrita ni oral ni de cualquier tipo, contraria al ordenamiento 
jurídico constitucional y estatutario español o a las resoluciones judiciales.

Palau del Parlament, 16 de maig de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Joan García González, diputat, GP Cs 

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 59773)

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 l’oferta pública d’ocupació i les condicions laborals 
del personal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (tram. 302-00142/11).

Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’una lletra e al punt 1

e) Amb l’objectiu de facilitar l’estabilitat de les plantilles i evitar desplaçaments 
innecessaris de personal s’establiran, en els concursos que es convoquin, mecanis-
mes específics de valoració de mèrits de les persones interines que porten ocupant 
una mateixa plaça des de fa un mínim de tres anys amb valoració positiva, sense 
possibilitat d’haver-la consolidat perquè no hi ha hagut convocatòria d’oposicions 
durant aquest temps.
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Esmena 2
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un apartat 10 a la lletra a del punt 2

10. Reposar la cotització al 100% al personal interí que va veure reduïda un 15% 
la seva jornada durant gairebé 3 anys, concretament des de l’1 d’abril de 2012 a 31 
de desembre de 2014.

Esmena 3
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un punt 4

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les gestions oportunes da-
vant del Govern d’Espanya perquè retiri de l’actual article 19 del projecte de llei de 
pressupostos generals el requisit que estableix que a les administracions públiques 
el personal temporal, tant laboral com interí o substitut, no podrà superar els tres 
anys de durada.

Palau del Parlament, 16 de maig de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Marc Vidal i Pou, diputat, GP CSP

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 59789)

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’oferta pública 
d’ocupació i les condicions laborals del personal de l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya (tram. 302-00142/11).

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

1. El Parlament, en relació a la necessària estabilització i consolidació de les 
plantilles de l’Administració de la Generalitat de Catalunya per als anys 2017-2019, 
insta el Govern de la Generalitat a: 

a) Convocar, abans del 25 de maig de 2017, la Mesa General de la Funció Públi-
ca, el grup de treball sobre temporalitat, derivat de la Mesa General, traslladant als 
representants sindicals per a la seva negociació i acord: 

1. Un estudi de les necessitats de plantilles per sector, que tingui en compte la 
previsió de jubilacions per als propers tres anys, així com la creació de les noves 
places necessàries en cada sector per a garantir l’absoluta estabilitat, qualitat i efi-
ciència dels serveis públics catalans prestats per la Generalitat en 2019.

2. Una valoració completa i detallada per sector del número actual de persones 
amb contracte temporal, considerant tant les places estructurals com les conjunturals.

3. Una proposta de calendari de convocatòria d’oposicions per sector, d’acord 
amb la legislació vigent, per als anys 2017, 2018 i 2019, de manera que l’any 2019 la 
temporalitat no superi el 8% en cada sector.

El Govern en la proposta haurà de considerar temporal qualsevol lloc ocupat du-
rant al menys tres anys per personal interí o en comissió de serveis, i aquests llocs 
hauran de sortir a concurs abans de l’any 2020. A més, haurà d’esgotar les taxes de 
reposició autoritzades per llei, del 100% en els sectors definits com a prioritaris en 
la legislació, i del 50% en la resta.

b) Garantir que els concursos d’oposició es convoquen, desenvolupen i resolen 
respectant escrupolosament els principis d’igualtat, publicitat, capacitat i mèrit, res-
pectant aquest ordre en el procés selectiu corresponent.
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c) Garantir Impulsar que cada sector compti compta amb una borsa de treball 
per a l’accés d’interins, ordenada per criteris objectius d’igualtat, publicitat, capaci-
tat i mèrit.

d) Convocar les Meses Sectorials per concretar i detallar els acords en aquest 
àmbit assolits a la Mesa General.

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

2. El Parlament de Catalunya constata la necessitat de recuperar les condicions 
laborals dels personal públic de la Generalitat de Catalunya, i en aquest sentit, insta 
el Govern de la Generalitat a: 

a) Convocar, abans del 8 de juny de 2017, la Mesa General de la Funció Pública 
traslladant als representants sindicals per a la seva negociació i acord: 

1. Una proposta de calendarització de recuperació de les pagues extraordinàries 
del 2013 i 2014, a partir de la recuperació de la paga de 2013, el 2018 i la paga del 
2014, el 2019. En cap cas la recuperació d’aquestes pagues s’estendrà més enllà del 
2019.

2. Prosseguir les negociacions sobre: 
a) recuperació del 100% del salari per incapacitat temporal des de l’1 de gener 

de 2017.
b) recuperació progressiva de les aportacions del 80% de la massa salarial al 

Fons d’Acció Social: el 60% en 2017 i el 100% a partir del 2018.
c) Recuperació progressiva de la remuneració per productivitat, tornant a la si-

tuació anterior a 2012.
3. Derivar a les respectives meses sectorials, la negociació sobre: 
a) l’aplicació de les 30 hores d’indisposició sense necessitat d’incapacitat tempo-

ral per al personal estatutari de l’Institut Català de la Salut.
b) La recuperació progressiva en dos anys, 2017 i 2018, del dret dels docents de 

més de 55 anys per canviar dues hores lectives per altres activitats en el centre.
c) Mantenir el nomenament i el sou als docents interins durant el mes de juliol.
5. La recuperació progressiva en dos anys, 2017 i 2018, de les jornades horàries 

anteriors al 2012, per a tots els sectors de la funció pública catalana.
8. Garantir substitucions des del primer dia en serveis prioritaris i d’atenció al 

públic.
b) Convocar les Meses Sectorials per concretar i detallar els acords en aquest 

àmbit assolits a la Mesa General.

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

3. El Parlament de Catalunya, amb l’objectiu d’implementar tots els punts ante-
riors, insta el Govern de la Generalitat a: 

a) Utilitzar els mecanismes de modificació de crèdits i habilitació de crèdits ex-
traordinaris permesos per la llei per disposar dels recursos necessaris per finançar 
les mesures previstes en aquesta moció i d’aplicació en el 2017, d’acord amb la llei 
4/2017, de 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

b) Incorporar en els Pressupostos de la Generalitat de Catalunya de 2018 i 2019 
les partides necessàries per donar compliment a les polítiques i mesures previstes en 
aquesta moció que s’apliquin durant el 2018 i el 2019, respectivament.

Palau del Parlament, 16 de maig de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS 
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el compliment 
de l’apartat I.1.2, «Exigència social de celebració d’un referèndum», 
de la Resolució 306/XI, sobre l’orientació política general del Govern
302-00143/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 59754; 59765 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 16.05.2017

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 59754)

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Benet Salellas i Vilar, diputat del Grup Parla-

mentari 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 el compliment de l’apartat 
I.1.2, «Exigència social de celebració d’un referèndum», de la Resolució 306/XI, so-
bre l’orientació política general del Govern (tram. 302-00143/11).

Esmena 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió al punt A

A) Instar al Govern català a posar en marxa amb caràcter urgent les iniciatives 
necessàries per disposar de l’assessorament, reconeixement i aval de la Comissió 
Europea per la Democràcia a través del Dret (Comissió de Venècia) pel que fa a les 
condicions que hauria de complir la convocatòria del referèndum per reunir els re-
quisits establerts en el Codi de Bones Pràctiques de la Comissió de Venècia. Entre 
d’altres i especialment pel que fa als següents aspectes: 

[...]

Esmena 2
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició al punt A1

1. La naturalesa i tipologia de la norma que ha de donar cobertura legal a la con-
vocatòria del referèndum (en referència als requisits establerts en apartat III. parà-
graf 1. –Estat de Dret– del Codi de Bones Pràctiques).

En aquest punt, tanmateix, cal tenir en compte que l’Estat de Dret avui a Cata-
lunya es troba: escapçat, intervingut i emmordassat: 

Escapçat en tant que la màxima norma que regeix l’ordenament jurídic català, 
l’Estatut d’Autonomia, no ha estat sotmès a referèndum i el seu contingut ha estat 
imposat pel Tribunal Constitucional en sentència del 2010.

Intervingut en tant que el Tribunal Constitucional ha estat revocant i anul·lant 
bona part de les normes emeses per aquest Parlament inclosa la llei de referèndum 
aprovada l’any 2010.

Emmordassat en tant que el propi Tribunal Constitucional ha denunciat a la ju-
risdicció penal diversos membres del poder legislatiu per haver autoritzat votacions 
en el si del Parlament, comprometent severament la llibertat d’expressió a què fa re-
ferència el Codi de Bones Pràctiques de la Comissió de Venècia apartat II.1 segons 
l’informe d’abril del 2017 d’una autoritat independent com el Síndic de Greuges ti-
tulat «Retrocessos en matèria de drets humans».
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Esmena 3
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició al punt A2

2. El termini previ mínim entre l’aprovació o modificació de la normativa regu-
ladora del referèndum i la data de la seva celebració (en referència als requisits es-
tablerts en l’apartat II.2 b sota la denominació de «nivells reguladors i estabilitat de 
la llei sobre el referèndum en el Codi de Bones Pràctiques).

En aquest punt, tanmateix, cal tenir en compte que el govern central disposa de 
la prerrogativa de suspendre via sol·licitud al Tribunal Constitucional de qualsevol 
norma emesa pel Parlament de Catalunya segons l’article 161.2 de la Constitució 
espanyola fet que a la pràctica i davant de l’aquiescència dels membres d’aquest òr-
gan suposa la possibilitat de deixar sistemàticament en suspens l’estat democràtic de 
dret a Catalunya i substituir-lo per un estat autoritari de dret contrari als principis 
de democràcia i drets humans pilars de la Comissió de Venècia.

Esmena 4
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició al punt A7

7. Condicions que ha de reunir la pregunta sotmesa a referèndum, en especial pel 
que fa referència a la claredat de la mateixa i al seu caràcter binari: vol que Cata-
lunya esdevingui una República independent?, a la possibilitat de que sigui una pre-
gunta binària o a la possibilitat d’existència de més alternatives. (en referència al que 
determina el Codi de Bones pràctiques en l’apartat III.2)

Esmena 5
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició al punt A8

8. Determinació del període mínim que ha d’existir entre l’aprovació del text 
sotmès a referèndum i la posada a disposició de la informació als votants sobre els 
arguments a favor i en contra i les butlletes de votació d’un costat i la data de cele-
bració del referèndum d’un altre. (en referència al que determina el Codi de Bones 
pràctiques en l’apartat 3.1 d) i e)).

En aquest aspecte i tenint en compte que el referèndum haurà de materialitzar-se 
el proper setembre 2017, cal que abans de finalitzar el mes de maig es faci pública 
la data concreta del referèndum.

Palau del Parlament, 12 de maig de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Benet Salellas i Vilar, diputat, GP CUP-CC 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 59765)

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu, diputada del Grup Parlamentari de Junts pel 

Sí, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presen-
ta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
el compliment de l’apartat I.1.2, «Exigència social de celebració d’un referèndum», 
de la Resolució 306/XI, sobre l’orientació política general del Govern (tram. 302-
00143/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
D’addició d’un nou punt primer 

Primer. El Parlament de Catalunya constata que existeix un mandat democràtic 
vigent, d’acord amb la Resolució 306/XI aprovada en el debat de Política General, 
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que insta al Govern de Catalunya a convocar i celebrar un referèndum amb les mà-
ximes garanties d’inclusió, que estimuli la més àmplia participació, que cerqui el 
suport internacional i que tingui efectes polítics i jurídics reals.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí
D’addició d’un nou punt segon

Segon. El Parlament de Catalunya insta al Govern de Catalunya perquè reiteri 
al Govern de l’Estat Espanyol que el Govern de Catalunya té la voluntat de cele-
brar aquest referèndum de forma pactada i acordada políticament amb el govern 
de l’Estat Espanyol i d’acord amb les múltiples vies legals que existeixen en el marc 
constitucional espanyol.

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

Tercer. En tot cas, el Parlament de Catalunya insta al Govern de Catalunya per-
què posi en coneixement de la Comissió de Venècia la voluntat majoritària dels 
ciutadans de Catalunya expressada en el mandat del Parlament sobre la celebració 
d’aquest referèndum d’independència pactat i acordat.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí
De modificació de tot el punt A amb els seus apartats de l’1 al 10

Quart. I, en tot cas, el Parlament de Catalunya insta al Govern de Catalunya a 
posar en marxa totes les iniciatives possibles per complir amb els estàndards inter-
nacionals establerts en el Codi de Bones pràctiques de la Comissió de Venècia en 
la convocatòria del referèndum, per tal que aquest es desenvolupi amb les garanties 
democràtiques que han de facilitar el reconeixement internacional del seu resultat.

Palau del Parlament, 16 de maig de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la precarietat 
laboral i la conciliació dels professionals sanitaris
302-00144/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 59568; 59708; 59790; 59792 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 

16.05.2017

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 59568)

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 precarietat laboral i la conciliació dels professionals sanitaris 
(tram. 302-00144/11).
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Esmena 1
GP de Ciutadans
De modificació del punt 4, que resta redactat de la següent manera

4. Prioritzar la consolidació dels professionals, prestant especial cura amb els de 
més dificultat per fidelitzar, generant estratègies que impedeixin la fugida de talents i 
incidint també en la captació de professional d’alt prestigi professional.

Esmena 2
GP de Ciutadans
De supressió i addició al punt 6

6. Impulsar, en l’àmbit universitari, campanyes de promoció de l’especialitat de 
Medicina Familiar i Comunitària, tendint a la creació de creant Departaments de 
Medicina Familiar i Comunitària, així com instar a AQU Catalunya a establir un 
barem específic per l’acreditació del professorat d’aquesta especialitat.

Esmena 3
GP de Ciutadans
D’addició al punt 9

9. Reduir les estructures burocràtiques, despolititzant la gestió i simplificant els 
quadres de comandament i potenciant l’autonomia de gestió dels professionals i els 
centres; 

[...]

Esmena 4
GP de Ciutadans
D’addició al punt 11 

11. Impulsar l’elaboració per part de les entitats proveïdores del sector salut, abans 
d’acabar el 2017, de plans per millorar la qualitat de vida laboral, incloent mesures 
de conciliació professional, personal i familiar, càrregues de feina, gènere i treball, 
riscos psicosocials i violència ocupacional, elaborats de manera participada amb les 
organitzacions sindicals, i destinar-hi els recursos necessaris, establint mecanismes 
per evitar la discrecionalitat en la seva aplicació laboral.

Palau del Parlament, 15 de maig de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jorge Soler González, diputat, GP Cs

 GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 59708)

A la Mesa del Parlament
Albano Dante Fachín Pozzi portaveu adjunt, Àngels Martínez Castells, diputada 

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 la precarietat laboral i la conciliació 
dels professionals sanitaris (tram. 302-00144/11).

Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició al punt 2

2. Adoptar mesures urgents durant el 2017 per tal d’estabilitzar la plantilla de 
professionals eventuals del sector salut de titularitat pública (salut pública, ICS, 
EPiC i empreses municipals), incloent les necessàries per tal de cobrir la totalitat de 
les baixes estructurals per jubilació i corregint el biaix de gènere.
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Esmena 2
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició al punt 5

5. Planificar i prioritzar, en les futures ofertes públiques d’ocupació corregint el 
biaix de gènere, la convocatòria de places destinades a l’atenció primària, que ga-
ranteixin: 

Esmena 3
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició a la lletra b del punt 5

b) el desplegament a tot el territori de l’atenció domiciliària, dels models d’aten-
ció de determinades especialitats, prioritàriament les relacionades amb salut mental, 
dolor, malalties del SSC, psicologia clínica, logopèdia i fisioteràpia.

Esmena 4
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició i supressió al punt 6

6. Impulsar, en l’àmbit universitari, el coneixement i divulgació dels determinants 
socials de la salut, per donar fonament a les campanyes de promoció de l’especiali-
tat de Medicina Familiar i Comunitària i tendir tendint a la creació de Departaments 
de Medicina Familiar i Comunitària.

Esmena 5
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’una nova lletra c bis al punt 9: 

C bis) Recuperar la figura de coordinació, escollit per tots els membres del cen-
tre. Amb la funció de coordinar i no de dirigir l’equip.

Palau del Parlament, 16 de maig de 2017
Albano Dante Fachín Pozzi, portaveu adjunt; Àngels Martínez Castells, dipu-

tada, GP CSP

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 59790)

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 precarietat la-
boral i la conciliació dels professionals sanitaris (tram. 302-00144/11).

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

1. Vetllar per adequar, en tot moment i de manera sostenible, l’estructura de les 
plantilles de les entitats públiques de la Generalitat del sector salut a les necessitats 
de la ciutadania.

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

2. D’acord amb el Pla de garantia de l’estabilitat laboral, adoptar mesures urgents 
durant el 2017 per tal d’estabilitzar la plantilla de professionals eventuals del sector 
salut de titularitat pública (salut pública, ICS, EPiC i empreses municipals), incloent 
les necessàries per tal de cobrir la totalitat de les baixes estructurals per jubilació.
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Esmena 3
GP de Junts pel Sí
De modificació al punt 3

3. Presentar al Parlament, abans del 31 de juliol del 2017, l’informe elaborat en 
el marc dels treballs previs del Pla de garantia de l’estabilitat laboral amb dades ex-
haustives i actualitzades sobre la qualitat de la contractació laboral a la xarxa pú-
blica de salut. Igualment, presentar al Parlament els estudis que, en un futur, elabori 
l’Observatori de la qualitat de la contractació laboral en el sistema sanitari públic.

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

4. Prioritzar la consolidació de professionals d’infermeria i de facultatius de 
l’àmbit de l’atenció primària, en tant que col·lectius especialment afectats per la in-
terinitat, en la convocatòria d’oferta pública d’ocupació per aquest any 2017.

Esmena 5
GP de Junts pel Sí
De modificació i addició al punt 5

5. En el marc dels òrgans de negociació col·lectiva en cada cas, planificar i prio-
ritzar, en les futures ofertes públiques d’ocupació, la convocatòria de places destina-
des a l’atenció primària, que garanteixin: 

a) L’adequada estabilització de les plantilles dels Equips d’Atenció Primària 
(EAPs) perduts des del 2011 fins a arribar a la dotació estable suficient per cobrir el 
100% de les seves necessitats habituals.

b) el desplegament a tot el territori dels models d’atenció de determinades espe-
cialitats, prioritàriament les relacionades amb salut mental, psicologia clínica, logo-
pèdia i fisioteràpia.

Esmena 6
GP de Junts pel Sí
De supressió al punt 6

6. Impulsar, en l’àmbit universitari, campanyes de promoció de l’especialitat de 
Medicina Familiar i Comunitària, tendint a la creació de Departaments de Medicina 
Familiar i Comunitària.

Esmena 7
GP de Junts pel Sí
D’addició al punt 7

7. D’acord amb el principi d’autonomia de gestió, garantir, abans del 31 de juliol 
de 2017, que no es produeixen a l’ICS noves contractacions de personal eventual per 
cobrir necessitats estructurals. D’altra banda, en el marc de l’Observatori de la qua-
litat de la contractació laboral en el sistema sanitari públic, elaborar un diagnòstic 
detallat de l’eventualitat a les entitats del sector públic de la Generalitat, amb l’ob-
jectiu de recollir, per a cada una d’elles, tots els nomenaments eventuals susceptibles 
de convertir-se en contractes d’interinitat a fi d’esdevenir una eina d’interlocució 
amb els òrgans transversals del Govern en matèria de dimensionament de les plan-
tilles de les entitats del sector públic de la Generalitat.

Esmena 8
GP de Junts pel Sí
De modificació al punt 8

Seguir definint, tal i com ja es fa de manera ordinària, conjuntament amb els di-
ferents agents del sector salut i atenent l’evolució de les necessitats assistencials, el 
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rol de dels professionals sanitaris i les funcions de cadascun dels col·lectius profes-
sionals, planificant a mig termini les necessitats del sistema.

Esmena 9
GP de Junts pel Sí
De modificació al punt 9

D’acord amb les previsions de la reforma de l’atenció primària que s’articula per 
mitjà de l’Estratègia nacional d’atenció primària i salut comunitària, reduir les es-
tructures burocràtiques, simplificant els quadres de comandament i potenciant l’au-
tonomia de gestió dels professionals i els centres.

Esmena 10
GP de Junts pel Sí
De modificació al punt 10

10. Encarregar al Departament de Salut i a altres òrgans pertinents del Govern: 
a) fer una revisió de la ràtio de d’habitants per professional a l’atenció primària, 

en funció dels perfils poblacionals, dispersió territorial, epidemiologia i indicadors 
socioeconòmics.

b) fer una anàlisi de les iniquitats territorials pel que fa a les especialitats.
c) fer una anàlisi de possibles mecanismes de flexibilització de la jornada per fa-

cilitar la conciliació.

Esmena 11
GP de Junts pel Sí
De modificació al punt 11

11. Impulsar l’elaboració per part de les entitats proveïdores del sector salut, abans 
d’acabar el 2018, de plans per millorar la qualitat de vida laboral, incloent mesures 
de conciliació professional, personal i familiar, càrregues de feina, gènere i treball, 
riscos psicosocials i violència ocupacional, elaborats de manera participada amb les 
organitzacions sindicals, i destinar-hi els recursos necessaris.

Esmena 12
GP de Junts pel Sí
De supressió al punt 13

13. Impulsar un acord Marc del Sistema Sanitari Públic de Catalunya, amb els 
diferents agents del sector salut, sobre models retributius i desenvolupament de la 
carrera professional, que permeti recuperar progressivament la pèrdua salarial pati-
da pels professionals sanitaris arrel de les retallades.

Palau del Parlament, 16 de maig de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 59792)

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

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord 
amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les se-
güents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la preca-
rietat laboral i la conciliació dels professionals sanitaris (tram. 302-00144/11).
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Esmena 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició del punt 9

9. Reduir les estructures burocràtiques, simplificant els quadres de comandament 
i potenciant l’autonomia de gestió dels professionals i els centres: 

a) Dissolent les Unitats de Gestió d’Atenció Primària (UGAP) i recuperant les 
direccions la direcció rotatòria dels Equips d’Atenció Primària (EAP).

b) Disminuint les tasques burocràtiques en els EAP.
c) Dissolent les direccions dels Serveis d’Atenció Primària (SAP).

Palau del Parlament, 16 de maig de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Eulàlia Reguant i Cura, portaveu adjunta, 

GP CUP-CC 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’emprenedoria 
juvenil
302-00145/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 59746; 59758; 59763 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 16.05.2017

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 59746)

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Joan Giner Miguélez, diputat 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 l’emprenedoria juvenil (tram. 302-00145/11).

Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió i addició al punt 4 

4. Fomentar la formació contínua i de qualitat dels treballadors que apliquen els pro-
grames destinats a orientar i assessorar els joves emprenedors. L’objectiu d’aquesta 
formació ha d’ésser que aquests professionals amb l’objectiu de dotar de visió terri-
torial, i de valor social a aquests professionals i per assolir assoleixin les competèn-
cies, l’experiència i, en general, el background adient a les necessitats canviants dels 
joves emprenedors als quals donen servei.

Esmena 2
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació al punt 4 

5. Reformular i reconvertir els diferents programes d’impuls d’iniciatives eco-
nòmiques privades ja existents de la Generalitat de Catalunya (com ara Catalunya 
emprèn, Consolida’t, Reempresa, pla Esprint i pla Embarca), per vincular-los al ter-
ritori i a l’economia social i que inclogui, almenys, les següents actuacions: 

Esmena 3
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió i addició 

8. Potenciar i incentivar els mecanismes de finançament alternatiu al bancari 
com el crowdfunding, les diferents formes de micromecenatge el crowdlending i el 
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finançament mitjançant business angels i difondre aquesta tasca amb campanyes es-
pecífiques destinades al seu coneixement pels joves emprenedors.

Palau del Parlament, 16 de maig de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Joan Giner Miguélez, diputat, GP CSP

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 59758)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamen-

tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parla-
ment, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre l’emprenedoria juvenil (tram. 302-00145/11).

Esmena 1
GP Socialista
De modificació del punt 3

3. Incrementar l’oferta formativa per a emprenedors joves i potenciar la flexibili-
tat horària de tota l’oferta formativa.

Esmena 2
GP Socialista
De modificació al punt 4

4. Fomentar la formació contínua i de qualitat dels treballadors i treballadores 
dels diferents centres que donen suport a l’emprenedoria i que apliquen els progra-
mes destinats a orientar i assessorar els joves emprenedors. L’objectiu d’aquesta for-
mació ha d’ésser que aquests professionals assoleixin les competències, el coneixe-
ment de l’entorn, l’experiència i, en general, el background adient a les necessitats 
canviants dels joves emprenedors als quals donen servei.

Esmena 3
GP Socialista

De modificació al punt 7
7. Un cop s’aprovin els pressupostos generals de l’Estat i es concreti el progra-

ma RED CERVERA, assegurar que el centre tecnològic d’EURECAT participarà 
en les convocatòries competitives per accedir als recursos de la futura Red Cervera.

Palau del Parlament, 15 de maig de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Pol Gibert Horcas, diputat, GP SOC

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 59763)

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’emprenedoria 
juvenil (tram. 302-00145/11).

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

1. Impulsar totes les mesures necessàries amb el propòsit d’acabar, abans de l’1 
de juliol de 2017, el desplegament de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplifica-
ció de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs 
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locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, assegurant i prioritzant l’ad-
hesió de l’Ajuntament de Barcelona a la xarxa interadministrativa amb la finalitat de 
facilitar l’accés als tràmits coneguda com a Finestreta Única Empresarial.

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

2. Incentivar i potenciar la coordinació dels operadors econòmics en els progra-
mes de col·laboració amb empreses que desenvolupen estratègies de formació a par-
tir de les experiències adquirides.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí
De modificació i addició al punt 5

5. Adoptar una política de qualitat i satisfacció dels serveis que es presten en els 
diferents programes de la Generalitat de Catalunya ja existents (com ara Catalunya 
emprèn, Consolida’t, Reempresa, pla Esprint i pla Embarca), en base a instruments 
que recullin les especificitats i característiques diferencials de cada iniciativa, que 
inclogui, almenys, les següents actuacions: 

a) L’establiment de mecanismes d’avaluació de les accions realitzades, detallant 
quines són les inversions concretes de cada un d’ells i els resultats assolits respecte 
dels resultats inicials.

b) El seguiment dels expedients des de la seva sol·licitud fins al final, justificant 
els motius del tancament de l’expedient i analitzant anualment les causes dels resul-
tats i la seva eficiència, per fer-los més efectius.

c) Seguiment i valoració dels serveis oferts per part dels seus usuaris.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 6

6. Facilitar l’accés dels joves emprenedors als instruments que des de la Genera-
litat s’estan impulsant per afavorir la transferència de tecnologia i coneixement al 
sector productiu per desenvolupar les oportunitats de negoci, proves de conceptes de 
nous productes i descobriments i estratègies de desenvolupament i innovació.

Esmena 5
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 7

7. Proposar que EURECAT estudiï i prengui la decisió que més s’adeqüi a les 
necessitats d’aquest centre en relació amb una eventual integració del centre tec-
nològic d’EURECAT dins la futura Red Cervera per aprofitar els recursos aprovats 
als pressupostos generals de l’Estat de 2017 i aprofitar les sinèrgies amb els centres 
tecnològics de tot Espanya.

Esmena 6
GP de Junts pel Sí
De modificació i supressió del punt 9

9. Definir una estratègia de desplegament, i presentar-la abans del setembre del 
2017, per aconseguir la implementació de xarxa de fibra òptica a tot el territori de 
Catalunya abans de la finalització del 2018, incloent una línia específica de l’Institut 
Català de Finances per assegurar l’accés a Internet de banda ampla a tot el territori 
català per a joves emprenedors i autònoms.

Palau del Parlament, 16 de maig de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS  
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el mal ús del 
diner públic
302-00146/11

RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT

Reg. 59747 / Coneixement: Presidència del Parlament, 16.05.2017

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, comu-

nica a la Mesa del Parlament que ha advertit l’errada següent en la Moció sobre el 
mal ús del diner públic (tram. 302-00146/11) presentada el 2 de maig de 2017 i amb 
número de registre 58353.

On hi diu: 
«6.a) Implementar un pla de fusió d’ajuntaments»

Hi ha de dir: 
«6.a) Implementar un pla de racionalització de les administracions locals»

Palau del Parlament, 16 de maig de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 59762; 59764; 59768; 59772 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 

16.05.2017

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 59762)

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu adjunt 

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 el mal ús del diner públic (tram. 302-
00146/11).

Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació i supressió 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a 
1. Adoptar les mesures normatives i/o administratives pertinents per tal d’assegurar 

que la representació exterior del Govern recaigui únicament en membres del Govern, i 
no en ex presidents o qualsevol altra figura política sense dubtes en la seva honorabilitat.

Esmena 2
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió

4. Reformar el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, per tal que s’executin obli-
gatòriament en un 100% els crèdits inicials de les partides pressupostàries destina-
des als serveis socials bàsics per als ciutadans (com a mínim, les d’educació, sanitat, 
benestar social i seguretat ciutadana).
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Esmena 3
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió a la lletra a de l’apartat 5

5. Amb l’objectiu d’evitar l’ús partidista del diner públic, 
a) Reduir un 75% les partides destinades a publicitat, difusió i campanyes institu-

cionals i Establir una regulació que comprengui els criteris d’atribució dels mitjans 
que reben aquesta publicitat, així com els motius per posar en marxa campanyes 
institucionals, la seva durada i els objectius que es persegueixen.

Esmena 4
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió de la lletra b de l’apartat 5

b) Establir una regulació sobre l’ús dels perfils públics oficials a les xarxes so-
cials dels alts càrrecs de la Generalitat, que fixi els criteris que permetin separar 
l’activitat inherent al càrrec de l’activitat personal i política.

Esmena 5
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació i supressió a l’apartat 6

6. Aumentar els ingressos de la Generalitat, mitjançant una política fiscal més 
progressiva, per Racionalitzar l’administració pública catalana, amb la finalitat de 
disminuir les estructures polítiques i administratives innecessàries i destinar l’im-
port resultant d’aquest estalvi a la prestació dels serveis socials essencials per als 
ciutadans. En aquest sentit, el Govern procedirà també a: 

a) Implementar un pla de fusió d’ajuntaments.
b) Suprimir o fusionar entitats autònomes i administratives, entitats autònomes 

comercials i financeres, entitats de dret públic, societats mercantils, consorcis i fun-
dacions del perímetre públic de la Generalitat.

c) No crear en un període de com a mínim tres anys cap entitat autònoma o ad-
ministrativa, entitat autònoma comercial i financera, entitat de dret públic, societat 
mercantil, consorci o fundació.

d) Reduir un 10% les retribucions dels alts càrrecs de la Generalitat.
e) Reduir un 50% el nombre de llocs reservats al personal de confiança (personal 

eventual) de la Generalitat.
f) Reduir un 75% les partides destinades a: atencions protocol·làries i represen-

tatives; organització de reunions, conferències i cursos; estudis i dictàmens; treballs 
tècnics; altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques; publicacions; i 
dietes i gratificacions extraordinàries.

Palau del Parlament, 16 de maig de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu ad-

junt, GP CSP

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 59764)

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 mal ús del diner 
públic (tram. 302-00146/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 4

4. Executar les partides pressupostàries del pressupost vigent, d’acord amb les ne-
cessitats reals, especialment les destinades als serveis socials bàsics per als ciutadans.



BOPC 415
19 de maig de 2017

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions 26

Esmena 2
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 5 apartat b

b) Garantir l’aplicació de la Guia de xarxes socials de la Generalitat que esta-
bleix els criteris per a un bon ús d’aquestes xarxes per part dels perfils institucionals 
de la Generalitat.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 6 apartat b

b) Continuar treballant per tal de racionalitzar el sector públic de la Generalitat 
de Catalunya, d’acord amb les necessitats organitzatives que comporti el desenvolu-
pament de les polítiques públiques.

Palau del Parlament, 16 de maig de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 59768)

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu, María José García Cuevas, 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 Mo-
ció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el mal ús del diner públic (tram. 
302-00146/11).

Esmena 1
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició al punt 5 lletra a

a) Reduir un 75% les partides destinades a publicitat, difusió i campanyes insti-
tucionals, tret de les relacionades amb la seguretat ciutadana, salut, ensenyament, 
i d’informació bàsica de prestacions socials i eleccions, i establir una regulació 
que comprengui els criteris d’atribució dels mitjans que reben aquesta publicitat, 
així com els motius per posar en marxa campanyes institucionals, la seva durada i 
els objectius que es persegueixen.

Esmena 2
GP del Partit Popular de Catalunya
De supressió i addició del punt 6 lletra f

f) Reduir un 75% Donar compte, mitjançant un informe de periodicitat anual, de 
les partides destinades a: atencions protocol·làries i representatives; organització de 
reunions, conferències i cursos; estudis i dictàmens; treballs tècnics; altres treballs 
realitzats per persones físiques o jurídiques; publicacions; i dietes i gratificacions ex-
traordinàries. A tal efecte, l’informe detallarà l’acte, departament, objecte i quantitat 
de cadascuna de les despeses.

Esmena 3
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou punt 7

7. Reorientar l’activitat de l’Institut d’Estudis de l’Autogovern a millorar l’au-
togovern de la Generalitat de Catalunya dins del marc constitucional i estatutari.
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Esmena 4
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou punt 8 

8. Suprimir les delegacions de la Generalitat a l’exterior i integrar els recursos 
destinats a la promoció de la economia catalana en dependències estatals amb l’ob-
jectiu de buscar sinèrgies entre l’acció de l’Estat i d’altres comunitats autònomes, 
així com reducció de costos.

Esmena 5
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou punt 9

9. Publicitar l’agenda individual de tots els alts càrrecs del Govern i altres alts 
càrrecs del sector públic dependent de la Generalitat, incloent no solament els actes 
públics, sinó també les reunions, actes o contactes (fins i tot telefònics o per correu 
electrònic) que l’alt càrrec, en l’exercici de les seves funcions, mantingui amb qual-
sevol persona, entitat o organització que actuï amb la voluntat d’influir en qualsevol 
actuació pròpia de l’exercici de les seves responsabilitats.

Esmena 6
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou punt 10

10. Garantir l’accés senzill i immediat a les agendes personals d’alts càrrecs, a 
través de la web de cada institució, departament o ens públic, mitjançant una pesta-
nya específica, visible i accessible des de la pàgina de «inici» d’aquesta web.

Esmena 7
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou punt 11

11. Realitzar en el termini de tres mesos els canvis informàtics i reglamentaris 
necessaris per poder donar compliment a tots els punts anteriors.

Palau del Parlament, 15 de maig de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu; María José García Cuevas, diputada, 

GP PPC

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 59772)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 

el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el mal ús del diner 
públic (tram. 302-00146/11).

Esmena 1
GP Socialista
D’addició d’un nou punt 7

7. Instar el Consorci del Palau de la Música Catalana a presentar acusació con-
tra Convergència Democràtica de Catalunya en el procediment judicial del cas Pa-
lau pels presumptes cobraments de comissions per adjudicació d’obra pública a Fer-
rovial a través del Palau de la Música Catalana.

Palau del Parlament, 16 de maig de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC  
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre capitalisme, 
treball i vida
302-00147/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 59703; 59757; 59791 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 16.05.2017

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 59703)

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 capitalisme, treball i vida (tram. 302-00147/11).

Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió i addició a la lletra c de l’apartat 2.1

c) El Parlament insta el Govern en el termini de 3 mesos d’un mes a presentar en el 
Parlament les modificacions dels a modificar els criteris que utilitza la Secretaria Ge-
neral d’Avaluacions Mèdiques per a les baixes i les altes de les persones treballadors/
es i per a les avaluacions d’incapacitat permanent d’acord amb la moció 96/XI sobre 
els criteris d’avaluació de les baixes laborals, així com l’informe de compliment de 
tots els punts de l’esmentada moció. de tal manera que siguin exclusivament els cri-
teris mèdics dels professionals de la xarxa pública els que prevalguin.

Esmena 2
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició a l’apartat 2.2

El Parlament insta el Govern a elaborar uns criteris tècnics per a la Direcció Ge-
neral d’Inspecció del Treball per tal que es doni preferència a destinar els recursos 
d’Inspecció del Treball als casos de frau de llei en matèria de contractació i als casos 
de sinistralitat laboral. I, per fer-ho efectiu, donar compliment de forma immediata 
al punt i) de la moció 10/XI del Parlament de Catalunya, aprovada el 17 de març 
del 2016, en relació a la presentació d’un pla d’actuació de la Inspecció de Treball 
de Catalunya referent a les conductes contràries als drets laborals. Incloure especí-
ficament en aquest pla d’actuació les mesures per controlar la utilització fraudulenta 
de figures contractuals que incrementen la temporalitat i la precarització en la feina.

Esmena 3
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió i addició a la lletra a de l’apartat 2.3

a) El Parlament insta el Govern a 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 igual-
tat de gènere i de qualitat salarial i estabilitat laboral a través de l’establiment d’un 
topall mínim de retribució salarial corresponent, com a mínim, al del conveni sec-
torial de referència de l’activitat contractada. de deu euros l’hora o setze mil euros 
bruts anuals 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.
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Esmena 4
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió i addició a la lletra b de l’apartat 2.3

b) El Parlament insta el Govern a només adjudicar contractes públics a les em-
preses i entitats que en presentar la seva oferta es comprometin per escrit a l’apli-
cació contractual, com a mínim, del conveni sectorial de referència de l’activitat 
contractada pagar als seus treballadors i treballadores per l’execució de la prestació 
un salari d’almenys 1 200 € per catorze mensualitats en relació ajornades laborals 
de 40 hores de mitjana setmanal i així com a donar compliment durant l’execució 
del contracte. En cas que l’oferta no inclogui la declaració relativa al salari mínim 
i no es presenti aquesta a requeriment del poder adjudicador quedarà exclosa de la 
valoració. Les empreses subcontractistes seran objecte també de l’anterior obligació.

Esmena 5
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’una nova lletra d a l’apartat 2.3 

d) El Parlament insta el Govern de la Generalitat a donar compliment de manera 
immediata als punts de la moció 10/XI sobre el dret al treball digne i la generació 
d’ocupació, de 17/03/2016, en relació als salaris dignes, i en concret: 

d.1) Impulsar un acord entre organitzacions sindicals i empresarials representa-
tives per a fixar un salari mínim de referència que hauran de respectar totes les em-
preses que contractin amb el Govern de la Generalitat.

d.2) Revisar l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) amb la vo-
luntat d’anar-lo apropant en els propers anys a l’objectiu que, amb relació al salari 
mínim, determina la Carta social europea.

d.3) Instar el Govern de l’Estat a apujar el salari mínim interprofessional perquè 
assoleixi, en el termini de dues legislatures, el 60% del salari mitjà net, que és la 
quantia que assenyala la Carta social europea com a retribució mínima suficient, 
tendint cap a un salari mínim europeu.

Esmena 6
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un nou apartat 3.3 

3.3 El Parlament insta el Govern de la Generalitat a donar compliment de mane-
ra immediata als punts de la moció 10/XI sobre el dret al treball digne i la generació 
d’ocupació, de 17/03/2016, en relació al SOC, i en concret: 

a) Garantir en el desplegament reglamentari de la Llei 13/2015, del 9 de juliol, 
d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, 
el caràcter públic i gratuït de totes les polítiques actives dels serveis d’ocupació, la 
construcció d’una xarxa compartida i coordinada amb els serveis de les adminis-
tracions locals i la garantia de dotació dels recursos humans, materials i econòmics 
necessaris perquè tinguin eficàcia.

Palau del Parlament, 16 de maig de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Marc Vidal i Pou, diputat, GP CSP

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 59757)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamen-

tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parla-
ment, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre capitalisme, treball i vida (tram. 302-00147/11).
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Esmena 1
GP Socialista
D’addició d’una nova lletra e al punt 2.1

e) El Parlament insta el Govern a garantir que, en els casos en què després d’una 
primera baixa objecte d’inspecció mèdica per part de l’ICAM es produeix una sego-
na per una patologia diferent, aquesta darrera correspon donar-la al metge de famí-
lia, sense que s’associï al primer procediment.

Esmena 2
GP Socialista
De modificació de la lletra b del punt 2.3

b) El Parlament insta el Govern a només adjudicar contractes públics a les em-
preses i entitats que en presentar la seva oferta es comprometin per escrit a pagar als 
seus treballadors i treballadores per l’execució de la prestació una retribució sala-
rial de deu euros l’hora o setze mil euros bruts anuals en relació a jornades laborals 
de 40 hores de mitjana setmanal i així com a donar compliment durant l’execució 
del contracte. En cas que l’oferta no inclogui la declaració relativa al salari mínim 
i no es presenti aquesta a requeriment del poder adjudicador quedarà exclosa de la 
valoració. Les empreses subcontractistes seran objecte també de l’anterior obligació.

Palau del Parlament, 15 de maig de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Pol Gibert Horcas, diputat, GP SOC

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 59791)

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 capitalisme, tre-
ball i vida (tram. 302-00147/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
De modificació i supressió

1.1 El Parlament insta el Govern a impulsar la coordinació estable amb el Go-
vern de les Illes i la Generalitat Valenciana en relació a l’estudi del mercat de treball 
dels Països Catalans.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí
De modificació

1.2 El Parlament insta el Govern a presentar al llarg del primer trimestre del 
2018 un estudi sobre cadenes productives inserides en l’economia social, solidària i 
cooperativa a Catalunya, País Valencià i les Illes.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí
De modificació, addició i supressió

2.1. b) El Parlament insta el Govern en el termini d’un mes a fer públic el darrer 
conveni entre Secretaria General d’Avaluacions Mèdiques i l’Instituto Nacional de la 
Seguridad Social així com els seus annexes i acords privats que s’han anat acordant 
en reunions no publicades fins a data d’avui.
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Esmena 4
GP de Junts pel Sí
De modificació i supressió

2.1.c) El Parlament insta el Govern en el termini de 3 mesos a garantir que els 
criteris que utilitza la Secretaria General d’Avaluacions Mèdiques per a les baixes i 
les altes de les persones treballadors/es i per a les avaluacions d’incapacitat perma-
nent de tal manera que siguin exclusivament els criteris mèdics dels professionals de 
la xarxa pública els que prevalguin.

Esmena 5
GP de Junts pel Sí
De modificació

2.2 Inspecció de treball
El Parlament insta el Govern que la Inspecció del Treball continuï vetllant pel 

compliment de la normativa, especialment en els casos de frau de llei en matèria de 
contractació i als casos de sinistralitat laboral.

Esmena 6
GP de Junts pel Sí
De modificació

2.3 Contractació pública
a) El Parlament insta el Govern a què, en aplicació de la Directiva 2014/24/UE, que 

faculta les entitats regionals a l’establiment de topalls salarials mínims en la con-
tractació pública, i de l’article 159 de la Llei de mesures fiscals, administratives, fi-
nanceres i del sector públic 2017, es pugui exigir en els plecs de clàusules adminis-
tratives particulars com a condició d’execució dels contractes, mesures de foment 
de la igualtat de gènere i de qualitat salarial i estabilitat laboral a través de l’establi-
ment d’un topall mínim de retribució salarial de deu euros l’hora o setze mil euros 
bruts anuals 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 7
GP de Junts pel Sí
De modificació

2.3 b) El Parlament insta el Govern a implementar els mecanismes necessaris per 
promoure la contractació dels serveis públics amb empreses que respectin els drets 
laborals dels treballadors i els salaris establerts pels convenis sectorials.

Esmena 8
GP de Junts pel Sí
De modificació

2.4 Treballadores d’atenció domiciliària
a) El Parlament insta el Govern de l’Estat a fer efectiu el reconeixement i valo-

ració de les tasques domèstiques i de cures de les cuidadores familiars que tenen 
persones dependents a càrrec com a tasques amb base cotitzable per tal d’accedir a 
prestacions d’atur i jubilació.

Palau del Parlament, 15 de maig de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS  
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Situació de compatibilitat o d’incompatibilitat d’una diputada
234-00049/11 i 234-00128/11

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ DE L’ESTATUT DELS DIPUTATS

Al Ple del Parlament
La Comissió de l’Estatut dels Diputats, en la sessió tinguda el dia 17 de maig de 

2017, ha acordat d’establir el dictamen següent: 
Una vegada examinades les noves dades declarades per la diputada Rosa Ma-

ria Ibarra Ollé relatives a la professió que exerceix i als càrrecs públics que ocupa 
(reg. 55457), d’acord amb l’article 19.2 del Reglament i la legislació aplicable, la 
Comissió, en compliment del que disposa l’article 18.2 del Reglament, proposa al 
Ple la situació de compatibilitat de la diputada Rosa Maria Ibarra Ollé (tram. 234-
00049/11).

Una vegada examinades les noves dades declarades pel diputat Carlos Sánchez 
Martín relatives a la professió que exerceix i als càrrecs públics que ocupa (reg. 
59759), d’acord amb l’article 19.2 del Reglament i la legislació aplicable, la Comis-
sió, en compliment del que disposa l’article 18.2 del Reglament, proposa al Ple la 
situació de compatibilitat del diputat Carlos Sánchez Martín (tram. 234-00128/11).

Palau del Parlament, 17 de maig de 2017
La secretària en funcions de la Comissió, Maria Senserrich i Guitart; el presi-

dent de la Comissió, Jorge Soler González

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament amb 
la consellera d’Ensenyament sobre les actuacions previstes pel 
Departament d’Ensenyament amb relació al joc de la balena blava
354-00168/11

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Jéssica Albiach Satorres, del GP CSP (reg. 59482).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Ensenyament, 12.05.2017.
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4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació 
d’Entitats d’Atenció a la Infància i l’Adolescència davant la Comissió 
de la Infància perquè expliqui el seus criteris sobre el tractament de 
la infància als mitjans de comunicació
356-00552/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de la Infància, en 
la sessió 12, tinguda el 16.05.2017, DSPC-C 420.

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris 
i d’altres persones

Compareixença de Francesc Poch, director de l’Agència Catalana 
de la Joventut, davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a 
explicar els eixos d’actuació de l’Agència
357-00219/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 9 de la Comissió de Polítiques de Joventut, tinguda 
el 16.05.2017, DSPC-C 419.

Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana 
d’Empreses del Lleure, l’Educació i la Cultura davant la Comissió 
d’Ensenyament per a informar sobre la situació dels menjadors 
escolars, les colònies educatives i la cultura de proximitat
357-00238/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 22 de la Comissió d’Ensenyament, tinguda el 
16.05.2017, DSPC-C 418.

Compareixença d’una representació de l’associació Ammfeina Salut 
Mental Catalunya davant la Comissió d’Ensenyament per a informar 
sobre les actuacions en defensa de les persones amb problemes de 
salut mental i de llurs familiars
357-00244/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 22 de la Comissió d’Ensenyament, tinguda el 
16.05.2017, DSPC-C 418.
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Compareixença d’una representació de la Federació de Salut Mental 
Catalunya davant la Comissió d’Ensenyament per a informar sobre 
les actuacions en defensa de les persones amb problemes de salut 
mental i de llurs familiars
357-00245/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 22 de la Comissió d’Ensenyament, tinguda el 
16.05.2017, DSPC-C 418.

Compareixença d’una representació de la Federació d’Entitats 
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència davant la Comissió de la 
Infància per a exposar els seus criteris amb relació al tractament de 
la infància als mitjans de comunicació
357-00487/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de la Infància en la sessió 12, tinguda el 16.05.2017, 
DSPC-C 420.

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 12 de la Comissió de la Infància, tinguda el 
16.05.2017, DSPC-C 420.

4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del 
Govern i d’altres òrgans

4.70.10. Altres comunicacions

Resolució del Síndic de Greuges sobre l’equiparació de les famílies 
monoparentals amb les famílies nombroses
337-00030/11

PRESENTACIÓ: SÍNDIC DE GREUGES

Reg. 59509 / Coneixement: Mesa del Parlament, 16.05.2017

A la presidenta del Parlament
Senyora,
Mitjançant l’actuació d’ofici 23/2017 relativa a l’equiparació en el tractament re-

but per part de famílies monoparentals i famílies nombroses, he pretès analitzar la 
confusió actualment existent entre el tractament que es fa a les famílies nombroses 
i monoparentals a Catalunya (equiparades en l’accés a algunes mesures de protecció 
social, però no en altres) i aportar així elements per facilitar la clarificació i unifica-
ció en el seu tractament, d’acord amb el que estableix la Llei 18/2003, de 4 de juliol, 
de suport a les famílies i el Decret 151/2009, que la desplega parcialment.

Amb l’informe-resolució que s’adjunta, el síndic advoca per establir mesures de 
protecció social a favor de les famílies que més ho necessiten per garantir l’equitat 
i la igualtat d’accés a serveis, prestacions i oportunitats entre infants i adolescents, 
i demana que es doni compliment a les previsions normatives actualment vigents 
amb aquesta finalitat.
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Us trameto la resolució per tal que la feu arribar a la comissió parlamentària que 
correspongui per al seu estudi i coneixement.

Així mateix, us demano que trameteu als diferents grups parlamentaris el docu-
ment adjunt, per tal que puguin analitzar les recomanacions que hi consten.

Us agraeixo la col·laboració,

Barcelona, 27 d’abril de 2017
Rafael Ribó, síndic

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Concurs oposició lliure per a proveir set places de l’escala general 
d’administrador o administradora del Cos d’Administradors 
Parlamentaris del Parlament de Catalunya
501-00002/11

AMPLIACIÓ DEL NOMBRE DE PLACES

Secretaria General 
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 16 de maig de 2017, ha acordat 

d’ampliar en una plaça més el nombre de places convocades en el concurs oposició 
lliure per a proveir sis places de l’escala general d’administrador o administradora 
del Cos d’Administradors Parlamentaris del Parlament de Catalunya (Acord de la 
Mesa del Parlament, del 28 de febrer de 2017), les quals en lloc de sis passen a és-
ser set.

Contra aquest acord, els interessats poden interposar un recurs potestatiu de re-
posició davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà 
d’haver estat publicat o notificat, segons el que disposen els articles 123 i 124 de la 
Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, o directament un recurs contenciós administratiu davant 
la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà d’haver estat publicat o notificat.

Igualment, els interessats poden interposar qualsevol altre recurs que considerin 
convenient per a la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 16 de maig de 2017
El secretari general, Xavier Muro i Bas


	1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació
	1.10. Acords i resolucions
	Resolució 650/XI del Parlament de Catalunya, sobre la dotació pressupostària del Consorci Sanitari del Maresme
	250-00709/11
	Adopció

	Resolució 651/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’objectiu 3 de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides
	250-00722/11
	Adopció

	Resolució 652/XI del Parlament de Catalunya, sobre la incorporació a la cartera de serveis del Servei Català de la Salut de dispositius per a mesurar la glucosa en persones diabètiques
	250-00762/11
	Adopció

	Resolució 653/XI del Parlament de Catalunya, sobre la política de promoció de la salut
	250-00763/11
	Adopció

	Resolució 654/XI del Parlament de Catalunya, sobre el VIH a Catalunya
	250-00781/11
	Adopció



	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 implantació del programa de cribratge del càncer colorectal
	250-00957/11
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre les compensacions i l’atenció als viatgers en cas d’interrupció del servei de metro de Barcelona
	250-00968/11
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre les compensacions en cas de retard o cancel·lació del viatge en els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
	250-00969/11
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el millorament de les llistes d’espera en el sistema sanitari
	250-00971/11
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’aplicació del règim disciplinari del Cos de Mossos d’Esquadra
	250-00972/11
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un estudi integral de la xarxa de carreteres de la Generalitat
	250-00973/11
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la implantació del Registre Unificat de Maltractaments Infantils
	250-00974/11
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el funcionament del telèfon «Infància respon»
	250-00975/11
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la instal·lació d’anemòmetres en els vehicles de bombers amb escala extensible
	250-00976/11
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la lluita contra la malaltia de Parkinson
	250-00977/11
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions
	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’oferta pública d’ocupació i les condicions laborals del personal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya
	302-00142/11
	Esmenes presentades

	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el compliment de l’apartat I.1.2, «Exigència social de celebració d’un referèndum», de la Resolució 306/XI, sobre l’orientació política general del Govern
	302-00143/11
	Esmenes presentades

	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la precarietat laboral i la conciliació dels professionals sanitaris
	302-00144/11
	Esmenes presentades

	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’emprenedoria juvenil
	302-00145/11
	Esmenes presentades

	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el mal ús del diner públic
	302-00146/11
	Rectificació del text presentat
	Esmenes presentades

	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre capitalisme, treball i vida
	302-00147/11
	Esmenes presentades



	4. Informació
	4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament
	Situació de compatibilitat o d’incompatibilitat d’una diputada
	234-00049/11 i 234-00128/11
	Dictamen de la Comissió de l’Estatut dels Diputats


	4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències
	4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa
	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament amb la consellera d’Ensenyament sobre les actuacions previstes pel Departament d’Ensenyament amb relació al joc de la balena blava
	354-00168/11
	Sol·licitud i tramitació


	4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència
	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació d’Entitats d’Atenció a la Infància i l’Adolescència davant la Comissió de la Infància perquè expliqui el seus criteris sobre el tractament de la infància als mitjans de comunicació
	356-00552/11
	Acord sobre la sol·licitud


	4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
	Compareixença de Francesc Poch, director de l’Agència Catalana de la Joventut, davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a explicar els eixos d’actuació de l’Agència
	357-00219/11
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana d’Empreses del Lleure, l’Educació i la Cultura davant la Comissió d’Ensenyament per a informar sobre la situació dels menjadors escolars, les colònies educatives i la cultura de proximitat
	357-00238/11
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de l’associació Ammfeina Salut Mental Catalunya davant la Comissió d’Ensenyament per a informar sobre les actuacions en defensa de les persones amb problemes de salut mental i de llurs familiars
	357-00244/11
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de la Federació de Salut Mental Catalunya davant la Comissió d’Ensenyament per a informar sobre les actuacions en defensa de les persones amb problemes de salut mental i de llurs familiars
	357-00245/11
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de la Federació d’Entitats d’Atenció a la Infància i l’Adolescència davant la Comissió de la Infància per a exposar els seus criteris amb relació al tractament de la infància als mitjans de comunicació
	357-00487/11
	Acord de tenir la sessió de compareixença
	Substanciació


	4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del Govern i d’altres òrgans
	4.70.10. Altres comunicacions
	Resolució del Síndic de Greuges sobre l’equiparació de les famílies monoparentals amb les famílies nombroses
	337-00030/11
	Presentació: síndic de Greuges


	4.90. Règim interior
	4.90.10. Càrrecs i personal
	Concurs oposició lliure per a proveir set places de l’escala general d’administrador o administradora del Cos d’Administradors Parlamentaris del Parlament de Catalunya
	501-00002/11
	Ampliació del nombre de places




