
Ple del Parlament

PUNT 15 | DEBAT I VOTACIÓ

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la situació de la sanitat
Tram. 302-00261/10

Presentació
GP ICV-EUiA

Reg. 108676 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.03.2015

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Marta Ribas Frías, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a 
la Interpel·lació al Govern sobre la situació de la sani-
tat (tram. 300-00277/10).

Moció

1. El Parlament de Catalunya censura les polítiques 
dutes a terme pel Departament de Salut perquè: 

– Han provocat la degradació dels serveis sanitaris de 
titularitat pública i una reducció de la qualitat assisten-
cial, de l’accessibilitat i de l’equitat a partir de retalla-
des de pressupost i recursos fins a punts inassumibles, 

– Han precaritzat les condicions de treball dels i les 
professionals d’aquests serveis, 

– Han incrementat la confusió en el sistema fent 
cada cop més subsidiari l’interès públic respecte del 

privat i afavorint aquells qui fan negoci amb la nos-
tra salut 

2. El Parlament de Catalunya reprova el conseller Boi 
Ruiz com a responsable polític d’aquesta gestió

Palau del Parlament, 5 de març de 2015

Dolors Camats i Luis Marta Ribas Frías
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA

Esmenes presentades
Reg. 109848, 110129, 110131 i 110208 / Admissió 

a tràmit: Presidència del Parlament, 18.03.2015

Esmena presentada pel GP C’s (reg. 109848)

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president, Carme Pérez Martínez, 
diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situa-
ció de la sanitat (tram. 302-00261/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP de Ciutadans

D’un nou punt 

3. El Parlament de Catalunya rebutja i censura la uti-
lització de la televisió pública de Catalunya per l’emis-
sió d’un suposat debat autocomplaent i fal·laç sobre les 
polítiques del Departament de Salut i sobre les seves 
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repercussions en la salut dels ciutadans, en el marc del 
programa .Cat el passat dijous 5 de març de 2015.

Palau del Parlament, 16 de març de 2015

Albert Rivera Díaz Carme Pérez Martínez
President GP C’s Diputada GP C’s

Esmena presentada pel GP ERC (reg. 110129)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Alba Vergés i Bosch, 
diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 139 del Reglament del Parlament, presenten les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la situació de la sanitat (tram. 
302-00261/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

1. El Parlament de Catalunya constata que les políti-
ques dutes a terme pel Departament de Salut no han 
fet front a les limitacions pressupostàries d’una forma 
equitativa en el conjunt del sistema sanitari.

La disminució de recursos destinats a polítiques de sa-
lut ha provocat un empitjorament dramàtic de les con-
dicions de treball, precaritzant els i les professionals 
del sector. A l’hora que s’ha vist afectada l’accessibi-
litat i l’equitat de la prestació sanitària, així com la 
qualitat assistencial d’una forma desigual.

Tot això posa de manifest la necessitat de fer una pla-
nificació de les polítiques de salut consensuada amb 
el sector i la ciutadania, amb transparència, retiment 
de comptes, i avaluació de la qualitat, amb l’objectiu 
de reduir al màxim la confusió d’interessos dins el sis-
tema.

En aquest sentit el Parlament de Catalunya: 

a. Expressa la preocupació per l’atenció a les urgènci-
es en els hospitals de Catalunya i es compromet a tre-
ballar per a proporcionar una resposta assistencial rà-
pida de la urgència ajustada al seu nivell de gravetat, 
garantint un temps límit de resolució del procés urgent 
que asseguri el confort i la intimitat del pacient.

b. Insta el Govern a aturar el procés de creació del 
Consorci de Lleida, atenent que no s’han acomplert 
els punts de la moció 96/X que havien de garantir la 
participació de tots els agents implicats en el futur ens, 
per tal de trobar la solució més òptima per la gestió de 
la sanitat a les Regions Sanitàries de Lleida i Pirineu-
Aran. Tampoc s’han presentat al Parlament de Catalu-
nya, tal com deia la moció: la planificació dels treballs 

i el calendari, les garanties sobre el control econòmic 
i financer, els estudis sobre les diferents opcions possi-
bles, inclosa la integració a l’ICS, el possible augment 
de la cartera de serveis, l’assignació de recursos a les 
diferents línies assistencials, així com els acords asso-
lits pel procés de participació i els grups de treball, es-
pecialment en els aspectes laborals.

c. Insta el Govern a fer un procés d’avaluació del pro-
jecte CIMS pel que fa a la integració de serveis dels 
hospitals Josep Trueta de Girona i Santa Caterina de 
Salut, després dels dos primers anys de funcionament.

d. Insta el Govern a no treure a concurs públic la ges-
tió de les ABS (CAPs i Consultoris) fins que no s’hagi 
explorat tot allò que es manifestava en l’Informe Rela-
tiu a la Moció 3/X.

e. Insta el Govern a treballar en una solució jurídica 
que permeti complir amb allò aprovat al Parlament de 
Catalunya garantint que empreses privades amb ànim 
de lucre que no pertanyen al sector sanitari català pu-
guin ser adjudicatàries d’aquests contractes.

f. Insta el Govern a presentar tota la informació res-
pecte les més de 16.000 derivacions que s’han produït 
durant el 2014 per part del SCS entre centres del SIS-
CAT per reduir les llistes d’espera. S’ha de fer cons-
tar: derivacions amb origen i destí, contracte i preu 
per l’activitat derivada, comparada amb el preu que 
hauria tingut en el centre d’origen i reducció del temps 
d’espera mitjà per cada intervenció i centre. Fruit de 
l’anàlisi d’aquesta informació, el CatSalut ha de revi-
sar les clàusules dels contractes d’activitat per a tots 
els centres del SISCAT, per tal d’adequar-los a la de-
manda de cada àrea d’influència dels hospitals tenint 
en compte la complexitat, amb l’objectiu de mantenir 
l’equitat territorial en l’accés.

g. Insta el Govern a realitzar una inspecció sobre la 
tramitació dels pacients que s’han donat de baixa de 
la llista d’espera pública abans de ser intervinguts. 
Aquesta inspecció ha de contenir si han sortit fora 
dels centres del SISCAT o si s’han intervingut al ma-
teix centre on eren a la llista d’espera. En aquest últim 
cas, qui n’ha aprovat els preus i qui i quant es cobra 
per aquesta activitat. El govern lliurarà el resultat 
d’aquestes inspeccions al Parlament de Catalunya.

Palau del Parlament, 17 de març de 2015

Marta Rovira i Vergés Alba Vergés i Bosch
Portaveu GP ERC Diputada GP ERC

Esmena presentada pel GP SOC (reg. 110131)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Núria Segú Fer-
ré, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
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Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situa-
ció de la sanitat (tram. 302-00261/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista

De modificació del segon i tercer apartats del punt 1

1. El Parlament de Catalunya censura les polítiques 
dutes a terme pel Departament de Salut perquè: 

– Han provocat la degradació dels serveis sanitaris 
de titularitat pública i una reducció de la qualitat as-
sistencial, de l’accessibilitat i de l’equitat a partir de 
retallades de pressupost i recursos fins a punts inas-
sumibles, 

– Han precaritzat les condicions de treball dels i les 
professionals sanitaris del sector salut català.

– Han incrementat la confusió dins del sistema sani-
tari català fent cada cop més subsidiari l’interès pú-
blic respecte del privat, augmentant la transferència 
de recursos econòmics de centres de titularitat pública 
o majoritàriament pública a d’altres de titularitat pri-
vada.

Palau del Parlament, 17 de març de 2015

Maurici Lucena i Betriu Núria Segú Ferré
Portaveu GP SOC Diputada GP SOC

Esmena presentada pel GP PPC (reg. 110208)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Eva García Ro-
dríguez, diputada del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presen-
ten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre la situació de la sanitat 
(tram. 302-00261/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’un nou apartat 1 bis

1 bis. El Parlament censura l’incompliment del Go-
vern de la Generalitat del Reial Decret 16/2012, de 20 
d’abril, de mesures urgents per a garantir la sostenibi-
litat del Sistema Nacional de Salut i millorar la quali-
tat i seguretat de les seves prestacions.

Palau del Parlament, 18 de març de 2015

Josep Enric Millo i Rocher Eva García Rodríguez
Portaveu GP PPC Diputada GP PPC    
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PUNT 16 | DEBAT I VOTACIÓ

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’atenció a la diversitat i la inclu-
sió en els centres educatius
Tram. 302-00260/10

Presentació
GP ERC

Reg. 108619 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.03.2015

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, diputada, Marta Rovira i Ver-
gés, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenten 
la següent moció, subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’atenció a la diversitat i la inclusió en els 
centres educatius (tram. 300-00278/10).

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 

1. Vincular una política necessària de consolidació i 
de distribució de recursos humans, materials i econò-
mics del Departament d’Ensenyament a les necessi-
tats de l’alumnat, dels centres i de les zones/barris: 

– Aportar recursos addicionals als centres en funció 
de les característiques socioeconòmiques de la zona 
i la tipologia de les famílies dels alumnes que atén el 
centre.

– Reforçar i garantir la solidesa de les plantilles do-
cents, implicades en el projecte educatiu, i del suport 
no docent i reduir les ràtios en els centres d’alta com-
plexitat i en els centres de zones socioeconòmicament 
més desfavorides en què sigui convenient.

– Assegurar els mecanismes per garantir una esco-
larització equilibrada de l’alumnat amb necessitats 
educatives específiques entre tots els centres finançats 
amb recursos públics, com ara el compliment de l’ar-
ticle 48.1 de la LEC, que fixa l’establiment territorial 
de la proporció màxima d’alumnes amb necessitats 
educatives específiques per centre.

– Potenciar l’autonomia dels centres.

– Elaborar plans específics de suport per l’alumnat en 
condicions socials desafavorides i millorar els plans 
específics de suport a l’alumnat d’origen immigrant.

– Elaborar i facilitar l’elaboració de dades, indicadors, 
d’estudis i d’avaluacions periòdics sobre la situació de 
l’alumnat socialment desfavorit.

2. Presentar l’avaluació pedagògica de les experiències 
pilot d’horari acumulat a primària i un estudi sobre 
les conseqüències de l’horari acumulat a secundària 
en l’equitat dels alumnes que el segueixen i sobre l’im-
pacte social, pedagògic, de resultats i en l’absentisme.

3. Presentar en un termini de tres mesos l’avaluació de 
la funció i el desenvolupament de les unitats de suport 
a l’educació especial (USEE) en servei a Catalunya i 
una proposta de reducció de ràtio.

4. Incrementar per al 2015 el personal no docent 
d’atenció a la diversitat: 

– Tècnics/ques d’educació infantil (TEI): 15% d’in-
crement prioritàriament per donar suport als centres 
d’altra complexitat i completar els centres de dues lí-
nies que no disposin de dotació de TEI.

– Tècnics/ques d’integració social (TIS): 25% d’incre-
ment.

– Educadors/res per a les USEE: 50% increment.

– Ampliar el nombre d’hores de vetlladors/res per 
atendre adequadament les necessitats educatives.

5. Presentar i debatre amb la comunitat educativa una 
proposta de Pla Estratègic d’Atenció a la Diversitat en 
el Marc d’una Escola Inclusiva, que haurà d’incloure 
la previsió d’un mapa específic per a l’educació inclu-
siva i l’educació especial per planificar dotacions i do-
nar a resposta a la necessitat de recursos en cada fase 
de desplegament.

6. Fer públic en un termini màxim de tres mesos l’es-
borrany de decret per a l’atenció a l’alumnat amb ne-
cessitats específiques de suport educatiu en el marc 
d’un sistema inclusiu, que hauria de tenir entre d’al-
tres objectius: 

– El desplegament dels articles 81, 82 i 83 de la Llei 
d’educació de Catalunya, per tal que les mesures 
adoptades condueixin a un sistema educatiu integra-
dor i realment inclusiu, que escolaritzi i eduqui tot 
l’alumnat d’acord amb les seves necessitats.

– Potenciar els models de recursos existents que mi-
lloren l’equitat i l’atenció a l’alumnat amb necessitats 
específiques de suport educatiu com a recursos estruc-
turals: aules obertes, convenis amb ens locals per a 
plans i programes socioeducatius, plans educatius 
d’entorn, projectes de centre en zones desfavorides, 
coordinació amb els serveis socials i Salut, USEE, 
serveis educatius i serveis de suport als centres, tèc-
nics/ques d’educació infantil, mestres d’educació es-
pecial, tècnics/ques d’integració social, entre d’altres.

– La formació en i per a un model inclusiu, per mitjà 
de plans de formació específics, inicials i permanents 
per als docents dotats de finançament específic.

– La participació activa dels progenitors o tutors de 
l’alumnat amb necessitats educatives especials en 
l’avaluació de les seves necessitats educatives i en 
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l’elaboració, l’aplicació, la revisió i l’avaluació conti-
nuada dels plans personalitzats establerts en cada cas 
pels EAP i mestres tutors, tant en centres ordinaris 
com en centres d’educació especial.

– La regulació específica de la provisió i de l’accés als 
serveis de transport i de menjador de l’alumnat amb 
necessitats educatives especials.

– L’establiment de tipologies de suport dels centres 
d’educació especial a l’escola ordinària i dels recursos 
i dotacions associats.

– Els criteris de dotacions del personal docent i dels 
professionals de suport per als centres d’educació es-
pecial en funció de l’evolució de les seves necessitats 
i de les funcions que han de desenvolupar aquests 
centres educatius, i el nivell d’autonomia dels centres 
per decidir el perfil dels professionals més adequat a 
l’alumnat i el projecte educatiu.

– La formació professional bàsica adaptada i la for-
mació dual per a l’alumnat amb necessitats educatives 
especials.

7. Publicar les dades definitives d’escolarització de 
l’alumnat amb necessitats educatives especials del 
curs 2013-14 i 2014-2015 segons els criteris establerts 
a la Moció 64/X del Parlament.

8. Adoptar mesures d’acció positiva en favor de l’alum-
nat amb necessitats educatives especials per afavorir i 
facilitar la seva transició entre la formació i el mer-
cat de treball, per garantir als joves amb discapacitat 
que acabin l’educació secundària obligatòria un recurs 
prelaboral, laboral o assistencial adequat a les seves 
capacitats. Mesures com el desplegament d’una ofer-
ta formativa postobligatòria major, actualitzada i més 
diversificada, dissenys educatius específics per a l’ad-
quisició d’habilitats professionals, creació o adaptació 
de mòduls formatius amb una durada de fins a quatre 
anys, l’acreditació de competències bàsiques i profes-
sionals i l’accés als programes de formació i inserció 
sense límit d’edat.

Palau del Parlament, 4 de març de 2015

Anna Simó i Castelló Marta Rovira i Vergés
Diputada GP ERC Portaveu GP ERC

Esmenes presentades
Reg. 110119, 110132, 110210 i 110216 / Admissió 

a tràmit: Presidència del Parlament, 18.03.2015

Esmenes presentades pel GP ICV-EUiA (reg. 110119) 

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Joan Mena Arca, 
portaveu adjunt del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-

ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
l’atenció a la diversitat i la inclusió en els centres edu-
catius (tram. 302-00260/10).

1 Esmena núm. 1
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

Al punt 1

1. Vincular una política necessària de consolidació i 
de distribució de recursos humans, materials i econò-
mics del Departament d’Ensenyament a les necessi-
tats de l’alumnat, dels centres i de les zones/barris: 

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

Al primer guió del punt 1

– Aportar recursos addicionals als centres en funció 
de les característiques socioeconòmiques de la zona 
i la tipologia de les famílies dels alumnes que atén el 
centre, de forma transparent i segons els acords demo-
cràtics interns de cada centre.

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

Al tercer guió del punt 1

– Assegurar els mecanismes per garantir una escola-
rització equilibrada de l’alumnat amb necessitats edu-
catives especials entre tots els centres finançats [...].

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

Al cinquè guió del punt 1

– Elaborar plans individuals i específics de suport 
per l’alumnat en condicions socials desafavorides i 
millorar els plans individuals i específics de suport a 
l’alumnat d’origen immigrant.
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5 Esmena núm. 5
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

Tres guions nous al final del punt 1

– Garantir la bona utilització dels mitjans d’ordre 
personal, tècnic i material que actualment disposa el 
sistema educatiu, des dels CREDA, EAP, fins a les vet-
lladores, passant pels professors d’educació especial, 
logopedes, fisioterapeutes, treballadores socials, etc. i 
el personal dels centres d’educació especial, una vega-
da reconvertits aquests en centres de recursos.

– Establir i fer públic un Pla Quadriennal de reconver-
sió dels actuals centres d’educació especial públics i 
concertats en centres de suport a les escoles i instituts 
públics i concertats.

– Establir una partida pressupostària per a la forma-
ció del personal educatiu ordinari amb l’objectiu de 
garantir l’atenció integral a l’alumnat amb necessitats 
educatives especials.

6 Esmena núm. 6
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

D’un nou guió al final del punt 1, just abans del punt 2

– Assegurar i mantenir la millora de les condicions la-
borals dels treballadors i treballadores de l’ensenya-
ment i, en aquest sentit, donar compliment a l’acord de 
la Mesa General de la Funció Pública de Catalunya 
del dia 27 de gener de 2015, que fa referencia a què tots 
els treballadors i les treballadores de la Generalitat 
cobraran els 44 dies de la paga descomptada a 2012, 
tot rectificant la part de l’acord de Govern de l’11 de 
març que podria incomplir aquest acord perquè com-
portaria que una part del personal no arribés a cobrar 
el 24,04% de l’import deixat de percebre.

7 Esmena núm. 7
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

Al punt 2

2. Presentar, abans d’acabar l’actual període de ses-
sions, l’avaluació pedagògica de les experiències pi-
lot d’horari acumulat a primària i un estudi sobre les 
conseqüències de l’horari acumulat a secundària en 
l’equitat dels alumnes que el segueixen i sobre l’im-
pacte social, pedagògic, de resultats i en l’absentisme.

8 Esmena núm. 8
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

Al punt 4

4. Incrementar per al 2015 el personal no docent 
d’atenció a la diversitat progressivament fins a cobrir 
les necessitats reals començant per: 

9 Esmena núm. 9
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

Al punt 5

5. Presentar i debatre amb la comunitat educativa una 
proposta de Pla Estratègic d’Atenció a la Diversitat en 
el Marc d’una Escola Inclusiva, que ha estat elaborant 
el Departament d’Ensenyament el darrer any i que te-
nia previst de presentar abans d’acabar el curs 2013-
2014 i que haurà d’incloure la previsió d’un mapa es-
pecífic per a l’educació inclusiva i l’educació especial 
per planificar dotacions i donar a resposta a la neces-
sitat de recursos en cada fase de desplegament.

10 Esmena núm. 10
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

De dos nous guions al final del punt 6

[...] amb necessitats educatives especials.

– Reflectir en tots els seus apartats que, d’acord amb 
el principi d’escola inclusiva que proclama la LEC, les 
mesures adoptades condueixen inexorablement a un 
sistema educatiu que no només integra físicament els 
alumnes amb discapacitats, sinó que els escolaritza i 
els educa d’acord amb les seves necessitats.

– La formació i reciclatge del personal educatiu dels 
centres ordinaris amb l’objectiu de garantir la seva 
responsabilitat com a professionals de l’educació en la 
tasca de respondre a l’escolarització de tot l’alumnat i 
amb la col·laboració i els suport dels recursos materi-
als, tècnics i personals necessaris.

11 Esmena núm. 11

D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

De quatre nous punts al final del text

9. Presentar per part del Departament d’Ensenyament 
l’estat del compliment i execució de la moció 64/X del 
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Parlament de Catalunya i establir un calendari per a 
garantir íntegrament el seu compliment abans del final 
de l’actual legislatura.

10. Garantir la participació activa de les famílies (pa-
res, mares o tutors) en l’avaluació de les necessitats 
educatives dels seus fills i filles i en l’elaboració, re-
visió i avaluació continuada dels Plans personalitzats 
establerts en cada cas pels EAP i els mestres tutors de 
l’alumnat, ja sigui en un centre ordinari o en un centre 
d’educació especial.

11. Estudiar un nou model d’adscripció administrativa 
de l’atenció a la diversitat i la inclusió, amb un referent 
específic al Departament d’Ensenyament, en lloc de 
l’adscripció com a infantil i primària.

12. No aplicar la proposta feta pública per la Conse-
llera Rigau sobre la sol·licitud d’un informe mèdic a 
l’alumnat dels centres d’alta complexitat (ubicats en 
zones socioeconòmicament desafavorides) atès que es-
tigmatitza aquestes escoles i no va en la línia d’escola 
inclusiva contemplada a la LEC.

Palau del Parlament, 16 de març de 2015

Dolors Camats i Luis, portaveu; Joan Mena Arca, 
portaveu adjunt, GP ICV-EUiA 

Esmenes presentades pel GP SOC (reg. 110132)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Rocío Martínez-
Sampere Rodrigo, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament del Parlament, presenten les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre l’atenció a la diversitat i la inclusió en 
els centres educatius (tram. 302-00260/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista

Afegir al text del punt 1:

1. Vincular, al llarg de l’exercici 2015, una política ne-
cessària de consolidació i distribució dels recursos [...]

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP Socialista

Afegir en el tercer epígraf del punt 1:

– Assegurar els mecanismes per garantir una escola-
rització equilibrada i suficient, que cobreixi la deman-
da real de places de l’alumnat amb necessitats educa-
tives específiques entre tots els centre finançats amb 
recursos públics, [...]

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP Socialista

Afegir un nou epígraf al final del punt 1:

– Donar compliment a la Resolució 573/X del Par-
lament, sobre l’atenció de les necessitats educatives, 
laborals i socials dels joves amb discapacitat intel-
lectual, i garantir una oferta formativa adequada per 
a permetre als joves amb dificultat intel·lectual lleu o 
moderada la continuació de la formació una vegada 
acabada l’educació secundària obligatòria.

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP Socialista

Afegir en el text del punt 4:

4. Incrementar per al 2015 el personal docent i no do-
cent d’atenció a la diversitat:

5 Esmena núm. 5
D’addició
GP Socialista

Afegir en el tercer epígraf del punt 4:

– Educadors/es per a les USEE: 50% increment, i cre-
ació de places a educació secundària.

6 Esmena núm. 6
De supressió i addició
GP Socialista

En el punt 6:

Fer públic en un termini màxim de tres mesos durant 
el mes d’abril d’aquest any l’esborrany de decret per 
a l’atenció a l’alumnat amb necessitats específiques 
[...]

7 Esmena núm. 7
D’addició
GP Socialista

Afegir un nou punt al final del text:

Pagar, en el termini màxim de tres mesos, tots els deu-
tes pendents amb els Ajuntaments, així com amb les di-
ferents entitats de l’àmbit educatiu, que hagin assumit 
els costos en inversions i dotació de recursos materials 
i humans per a escoles d’Educació Especial correspo-
nents a la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 17 de març de 2015

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Rocío Martínez-
Sampere Rodrigo, diputada, GP SOC
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Esmenes presentades pel GP PPC (reg. 110210)

A la Mesa del Parlamento

Josep Enric Millo i Rocher, portavoz, María José Gar-
cía Cuevas, diputada del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, de acuerdo con lo que establece 
el artículo 139 del Reglamento del Parlamento, pre-
sentan las siguientes enmiendas a la Moció subse-
güent a la interpel·lació al Govern sobre l’atenció a la 
diversitat i la inclusió en els centres educatius (tram. 
302-00260/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

De l’apartat 4

4. Incrementar per al 2015, tot potenciant i assegurant 
la formació en metodologia i estratègies de treball dins 
de l’aula ordinària amb alumnes amb necessitats es-
pecials, el personal no docent d’atenció a la diversitat: 

– Tècnics/ques d’educació [...].

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’un nou punt a l’apartat 6

[...] educatives especials.

– El desenvolupament de l’article de la LEC, de mane-
ra que es garanteixi la viabilitat real del desenvolupa-
ment de serveis i programes, des dels CEE, de suport a 
l’escolarització ordinària d’alumnes amb NEE, a tra-
vés dels concerts previstos a la llei.

7. Publicar [...].

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’un nou apartat 9

9. Garantir i supervisar l’acció dels EAP cap al fo-
ment de l’escola incluiva amb la participació activa 
de les famílies, respectant sempre i en tot cas el criteri 
d’aquestes.

Palacio del Parlamento, 17 de marzo de 2015

Josep Enric Millo i Rocher, portavoz; María José Gar-
cía Cuevas, diputada, GP PPC

Esmena presentada pel GP C’s (reg. 110216)

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president, Carlos Carrizosa Tor-
res, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
l’atenció a la diversitat i la inclusió en els centres edu-
catius (tram. 302-00260/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP de Ciutadans

A un epígraf del punt 1

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 

1. [...]

– Potenciar l’autonomia dels centres, adoptant mesu-
res que assegurin que la selecció del cos docent es ba-
sarà en els principis de mèrit, capacitat i publicitat, i 
que en cap cas aquesta autonomia minvarà la qualitat 
docent del centre educatiu.

[...]

Palau del Parlament, 17 de març de 2015

Albert Rivera Díaz Carlos Carrizosa Torres
President GP C’s Diputat GP C’s
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PUNT 17 | DEBAT I VOTACIÓ

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la creació d’estructures d’estat
Tram. 302-00263/10

Presentació
GP PPC

Reg. 108871 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.03.2015

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Santi Rodrí-
guez i Serra, portaveu adjunt del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que 
estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, 
presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel-
lació al Govern sobre la creació d’estructures d’estat 
(tram. 300-00284/10).

Moció

1. El Parlament de Catalunya reitera el respecte a l’or-
denament constitucional i estatutari.

2. El Parlament de Catalunya felicita a l’entitat Socie-
tat Civil Catalana per la obtenció del guardó Ciutadà 
Europeu 2014 atorgat pel Parlament Europeu.

3. El Parlament de Catalunya constata que la convoca-
tòria d’unes eleccions autonòmiques, avançades o no, 
només serveixen per a la elecció d’un nou Parlament 
autonòmic que exercirà les funcions que, constitucio-
nalment i estatutàriament, té encomanades.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a: 

a) Deixar sense efecte qualsevol decisió, acord o tre-
ball que tinguin per objecte la creació «d’estructures 
d’estat» al marge de les estructures pròpies de la Ge-
neralitat de Catalunya, com Estat d’Espanya.

b) Facilitar als Grups Parlamentaris del Parlament de 
Catalunya, el document entregat al Govern per part 
del Consell assessor de la transició nacional.

c) Donar compliment al dret d’accés a la informació 
dels diputats d’aquesta Cambra i permetre accedir als 
informes mensuals derivats de la contractació d’Inde-
pendent Diplomat per part del Diplocat i la delegació 
del Governs als Estats Units.

d) Dissoldre el Consell Assessor per a la Transició 
Nacional.

e) Cessar el Comissionat per a la Transició Nacional.

5. El Parlament de Catalunya reprova el Conseller de 
la Presidència per: 

a) Donar cobertura institucional a la emissió de mone-
des, presumptament, commemoratives del tricentena-
ri que son rèpliques de monedes de curs legal, i res a 
veure amb el tricentenari.

b) L’actitud gens transparent, en relació al document 
sobre «estructures d’estat i calendari per la seva im-
plantació».

c) Expressar el desig d’aïllar els catalans en funció de 
la ideologia que expressin.

Palau del Parlament, 6 de març de 2015

Josep Enric Millo i Rocher Santi Rodríguez i Serra
Portaveu GP PPC Portaveu adjunt GP PPC

Esmenes presentades
Reg. 110121 i 110217 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 18.03.2015

Esmena presentada pel GP ICV-EUiA (reg. 110121)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Jaume Bosch i Mes-
tres, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la creació d’estructures d’estat (tram. 302-00263/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

De modificació total del conjunt de la moció que que-
da redactada de la manera següent: 

«1. El Parlament defensa el dret del poble català a de-
cidir el futur polític de Catalunya, mitjançant un refe-
rèndum, tal com ho han pogut fer Escòcia i el Quebec, 
en el marc d’estats democràtics com el Regne Unit o 
Canadà.

2. El Parlament lamenta la interpretació restrictiva i 
centralista que el Tribunal Constitucional ha vingut 
fent de la Constitució de 1978 en els darrers anys, en 
els que s’ha imposat un criteri contrari a l’esperit obert 
amb el que havien redactat la Constitució tots els po-
nents constitucionals, amb l’excepció de l’exministre 
franquista Manuel Fraga Iribarne.

3. El Parlament expressa el seu rebuig a la recent sen-
tència del Tribunal Constitucional en contra d’alguns 
articles de la Llei del Síndic de Greuges de 2009, i con-
sidera un fet d’extrema gravetat que es negui al Síndic 
el caràcter d’Autoritat Catalana per la Prevenció de la 
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Tortura i d’altres tractes o penes cruels, inhumanes o 
degradants.

4. El Parlament, com a institució que representa la vo-
luntat democràtica del poble de Catalunya, fa arribar 
al Parlament europeu la seva queixa per la concessió 
a l’entitat Societat Civil Catalana d’un dels 47 premis 
Ciutadà Europeu de l’any, ja que aquesta entitat nega 
el dret dels ciutadans i ciutadans de Catalunya a deci-
dir lliurament el futur del seu país, i està presidida per 
una persona que ha mantingut vincles amb grups i per-
sones d’extrema dreta, com el líder feixista Blas Piñar.

5. El Parlament constata que la futura celebració 
d’eleccions al Parlament de Catalunya ha de servir per 
escollir uns diputats i diputades que hauran d’aplicar 
els programes electorals que la ciutadania hagi escollit 
de forma majoritària, ja que,tal com estableix l’article 
55.1 del vigent Estatut, el Parlament representa el po-
ble de Catalunya.»

Palau del Parlament, 16 de març de 2015

Dolors Camats i Luis Jaume Bosch i Mestres
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA

Esmenes presentades pel GP C’s (reg. 110217)

A la Mesa del Parlament

Carina Mejías Sánchez, portaveu del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la creació d’estructures d’estat 
(tram. 302-00263/10).

1 Esmena núm. 1
De supressió i addició
GP de Ciutadans

Al punt 4.a

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a:

a) Deixar sense efecte qualsevol decisió, acord o tre-
ball que tinguin per objecte la creació «d’estructures 
d’estat» al marge de les estructures pròpies de la Ge-
neralitat de Catalunya, com Estat d’Espanya. a part 
d’Espanya.

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP de Ciutadans

Al punt 4

4.a bis Destinar totes les partides pressupostàries as-
signades a les «estructures d’estat» a la creació d’em-
preses, la inserció laboral de persones vulnerables i la 
lluita contra la pobresa i l’exclusió social.

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP de Ciutadans

D’un nou punt

6. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a no prendre cap decisió destinada a apro-
piar-se d’immobles de titularitat estatal i a no interfe-
rir en la tasca dels funcionaris dependents de l’Estat 
que treballen a Catalunya.

Palau del Parlament, 17 de març de 2015

Carina Mejías Sánchez
Portaveu del GP de C’s 



 11 | Sessió plenària 51

PUNT 18 | DEBAT I VOTACIÓ

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el sistema per a l’autonomia per-
sonal i l’atenció a la dependència
Tram. 302-00264/10

Presentació
GP ERC

Reg. 108875 i 109034 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 10.03.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Bosch Cuenca, diputat, Marta Rovira i Vergés, 
portaveu, Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
Oriol Amorós i March, portaveu del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent moció, sub-
següent a la Interpel·lació al Govern sobre el sistema 
per a l’autonomia personal i l’atenció a la dependència 
(tram. 300-00279/10).

Moció

El 30 de novembre del 2006, el Congrés de Diputats 
va aprovar la Llei de promoció de l’Autonomia Perso-
nal i Atenció a les Persones en situació de Dependèn-
cia (d’ara endavant la LAPAD). La llei representava, 
tot i els dubtes sobre la seva adequació al marc com-
petencial, un avenç indubtable en l’Estat del Benestar, 
donat que reconeixia un nou dret universal i subjectiu 
i l’assumpció compartida entre administracions per 
tal de garantir-lo: el de la promoció de l’autonomia 
i atenció a les persones en situació de dependència. 
El nou marc legal havia de permetre canviar el model 
informal d’atenció, aquell que estava basat en l’aten-
ció familiar (bàsicament en la feina de les dones), per 
un model professionalitzat, on els poders públics ga-
rantien l’atenció cap a les persones amb dependència 
i fomentaven, a través de tot un seguit de recursos i 
prestacions, l’autonomia personal. Fou per aquest mo-
tiu, doncs, que hom va proclamar que amb la LAPAD 
es bastia la quarta pota de l’Estat del Benestar, com-
pletant les ja existents de les pensions, l’educació i la 
salut.

Des de bon començament, però, la LAPAD va generar 
una enorme controvèrsia, en bona part derivada de la 
lentitud en el desplegament; les dificultats de coordi-
nació entre les administracions implicades; l’escassa 
promoció de l’autonomia en detriment de l’atenció a 
la dependència (contràriament a allò que es recull en 
la mateixa llei); la manca de previsió sobre els nom-
bre d’usuaris i usuàries potencials (amb una memò-

ria econòmica que, ben aviat, es va veure desbordada 
per la realitat); l’excessiva desproporció en el pes del 
cuidador/a familiar en detriment de l’oferiment de ser-
veis (un element que, si bé té efectes positius sobre el 
reconeixement de la funció de les cuidadores –especi-
alment– i les necessitats familiars, acaba repercutint 
en un escàs desenvolupament dels serveis, amb la qual 
cosa es limita substancialment l’adaptació a les neces-
sitats personals i, igualment, el paper de la llei com 
a factor dinamitzador del sector de serveis); i, final-
ment, els problemes de finançament, amb una creixent 
i exagerada desproporció entre els recursos aportats 
per l’Estat (que, recordem-ho, és el que havia impulsat 
la llei) i els que han acabat assumint les comunitats 
autònomes, responsables de l’aplicació de la norma.

A banda d’aquests problemes, a mitjans 2012 es va 
produir una frenada en sec i un retrocés en l’aplica-
ció de la LAPAD, amb rebaixes significatives que van 
contribuir a desnaturalitzar la llei. A les retallades 
encobertes a través del dèficit crònic i creixent en el 
finançament, que analitzarem més endavant, es van 
afegir les que es van concretar a través del Decret llei 
20/2012, de 13 de juliol d’aquell any, de mesures anti 
dèficit, que incloïa retallades en les prestacions i un 
augment del copagament. Les mesures aprovades eren 
les següents: es rebaixaven un 15% les prestacions 
econòmiques als cuidadors familiars, es perdien les 
seves cotitzacions a les Seguretat Social (amb la qual 
cosa es i es posava en risc les seves pensions i des-
naturalitzava aquesta figura, que representa més del 
85% de les prestacions i serveis que preveu la llei); es 
posposava fins el 2015 la incorporació de nous usu-
aris de grau I; s’eliminaven les compatibilitats entre 
serveis, com ara els centres de dia i les ajudes a domi-
cili; s’ampliava el termini a partir del qual es genera-
da retroactivitat i s’establia un copagament de fins al 
90%, entre d’altres. Es tractava, doncs, d’una autèntica 
contrareforma, que liquidada bona part del potencial 
de la llei.

En el cas de Catalunya, les restriccions, derivades de 
les tensions de tresoreria i els problemes endèmica 
del finançament (agreujats amb la necessitat d’apor-
tar cada vegada més recursos per cobrir els forats que 
anava deixant l’Estat en aquest i en d’altres àmbits 
socials), es van concretar en l’impuls de nous crite-
ris en allò que fa referència al copagament (sobretot 
per la rebaixa dels anomenats diners de butxaca –una 
qüestió que ha estat modificada en les darreres setma-
nes– i el còmput del patrimoni de l’usuari o usuària); 
i, sobretot, per la suspensió temporal de les prestaci-
ons econòmiques vinculades, una mesura que va re-
bre una allau de crítiques. El Col·legi d’Advocats de 
Barcelona, per exemple, denunciava que la mesura 
havia estat impulsada «sense cap empara legal en la 
normativa estatal i/o autonòmica» i que vulnerava la 
llei. I afegia que «el dret a aquesta prestació és un dret 
subjectiu i garantit en la pròpia llei». Es tractava, en 
tot cas, d’una mesura que aturava en sec una de les 
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peces bàsiques del sistema i generava notables perju-
dicis tant als proveïdors de serveis com, sobretot, als 
usuaris i usuàries.

La insuficiència en el finançament

Actualment, el Sistema de Promoció de l’Autonomia 
Personal i Atenció a la Dependència es troba en una 
situació d’enorme tensió. Un dels problemes princi-
pals prové de la insuficiència en el finançament. En 
l’article 32.3 de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, 
de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les 
persones en situació de dependència es remarca que 
les aportacions públiques al sistema seran a parts 
iguals entre l’administració de l’Estat i les comunitats 
autònomes. Malgrat tot, segons les dades facilitades 
pel Departament de Benestar Social i Família, des de 
l’any 2008 fins al 2012, els governs espanyols de torn 
(ja siguin del PSOE o del PP) han aportat 2.025 mi-
lions d’euros menys del necessari al sistema i el pes 
relatiu d’aquestes aportacions ha anat minvant pro-
gressivament, des del 34,77% de l’any 2009 (el nivell 
màxim assolit) fins al 18,09% que va assumir el 2012, 
si només comptabilitzem les aportacions públiques. El 
2014, l’abisme entre les aportacions de les dues ad-
ministracions ha arribat al seu màxim històric, amb 
una participació de l’Estat de només un 14,18%, un 
percentatge molt inferior al del Govern de la Gene-
ralitat (que hi aporta un 67,18%) i fins i tot menor al 
dels usuaris i usuàries (a través del copagament, que 
se situa en el 18,64%). Les conseqüències d’aquesta 
situació són evidents, es miri com es miri. Resulta ben 
revelador constatar, en aquest sentit, que si el govern 
de la Generalitat hagués aportat la mateixa quantitat 
que l’Estat (i, per tant, s’hagués cenyit a la literalitat 
de la llei), haurien deixat d’ingressar en el sistema més 
de 59.000 persones.

La deslleialtat dels governs espanyols de torn ha es-
tat reconeguda obertament tant des d’un punt de vista 
polític com social. No deixa de resultar simptomàtic 
que el Parlament de Catalunya hagi aprovat, en diver-
ses ocasions i amb el suport de tots els grups polítics, 
propostes de resolució o mocions en què es denuncien 
aquests fets; i, igualment, que aquesta anomalia hagi 
estat denunciada per consellers i conselleres de dife-
rent signe polític des dels mateixos inicis del funcio-
nament del sistema. Fa poques setmanes, la presidenta 
de la Taula del Tercer Sector Social, remarcava que 
els usuaris i usuàries ja estaven aportant el mateix que 
l’Estat i afirmava que si aquest financés la mateixa 
proporció que la Generalitat «es podrien incrementar 
els beneficiaris de les prestacions i s’estima que tindria 
un efecte sobre l’ocupació amb la creació de 30.000 
llocs de treball». La dada resulta tan reveladora del 
perjudici que provoca la deslleialtat com la incapacitat 
per assumir la capacitat del sector per a generar llocs 
de treball (una incapacitat certament greu si tenim en 
compte els alts índexs d’atur).

En qualsevol cas, malgrat la necessitat de mantenir 
aquesta reivindicació, és evident que hi ha molt po-
ques expectatives de capgirar a curt termini aquesta 
disfunció, sobretot tenint en compte els anuncis dels 
diferents responsables del govern espanyol i el resul-
tat dels consells territorials de dependència que s’han 
convocat fins la data d’avui. En el darrer, celebrat el 4 
de març, el titular del Ministerio de Sanidad y Asun-
tos Sociales ni tan sols va poder garantir el finança-
ment de la dependència moderada, que per llei hauria 
d’incorporar-se al sistema aquest any.

La precarietat que hem descrit més amunt explica, en 
bona part, la complexitat en què es troba el sistema 
en aquests moments. Les xifres són ben reveladores 
de les tensions i del deteriorament que s’ha produït 
en els darrers mesos. Si ens atenem a les dades pro-
porcionades pel Departament de Benestar Social i 
Família (que, val a dir, no coincideixen amb les que 
facilita l’IMSERSO, una disfunció que ha estat remar-
cada, en reiterades ocasions, a la comissió mixta de 
seguiment), en el darrer any els beneficiaris i les be-
neficiàries s’han reduït en un 7,36% i han passat dels 
156.000 als 145.000. O, dit en altres paraules: se n’han 
perdut 10.715, una mitjana de 29 persones al dia. La 
caiguda també s’ha donat en allò que fa referència a 
les prestacions, que han passat, en el mateix interval, 
de 115.000 a 94.000, una reducció del 21,76%. O en 
les prestacions vinculades a servei, tant a nivell resi-
dencials com de centre de dia, que s’han reduït en un 
55,42% i un 3,56%, respectivament. També es consta-
ta una reducció en el nombre de cuidadors no professi-
onals, que es troben en caiguda lliure des de principis 
del 2013, amb una reducció del 17%; un fet que ha 
contribuït a atenuar el seu pes en el conjunt de serveis 
i prestacions.

Tot i que no existeixen dades oficials, des de l’Associ-
ació Catalana de Recursos Assistencials (la principal 
patronal del sector de les residències al nostre país) 
se’ns denuncien contínuament els problemes generats 
pels impagaments (derivats del model de finançament 
de la llei, del sostre de dèficit imposat a la Generalitat 
i de les tensions de tresoreria que es generen) i s’alerta 
de l’existència d’una llista d’espera de més de 17.000 
persones, 6.600 de les quals tenen el grau III. Més en-
llà de les xifres, les conseqüències socials que denun-
cien les entitats són preocupants. La Taula del Tercer 
Sector Social, per exemple, remarcava en un informe 
publicat a la sobrecàrrega dels cuidadors familiars en 
detriment dels serveis d’ajuda a domicili, dels de res-
pir, dels serveis psicosocials i socioeducatius. De fet, 
tot i que el pes d’aquesta prestació s’ha reduït en els 
darrers anys (ha passat de representar el 54,28% en 
el conjunt de prestacions i serveis el 2011 a fer-ho del 
50,82% el 2014), el seu pes segueix essent notable i, 
fins a cert punt, desproporcionat.

És evident, doncs, que cal donar un tomb a aquesta 
situació, atès que el Sistema de Promoció de l’Autono-
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mia Personal i Atenció a la Dependència constitueix 
(o hauria de constituir) una de les peces bàsiques en 
el nostre Estat del benestar. En tot cas, conscients de 
la impossibilitat que el govern espanyol acompleixi la 
llei i aporti el 50% del finançament, és evident que 
cal començar a capgirar la tendència negativa que s’ha 
produït, especialment des del 2012. I que només tenim 
dues vies per fer-ho, ambdues complementàries: o mi-
llorem l’eficiència del sistema o hi injectem més re-
cursos, amb el risc d’incrementar, encara més, el per-
centatge que representa l’aportació de la Generalitat. 
De fet, una primera mesura per reactivar el sistema es 
va prendre en el ple monogràfic sobre l’increment de 
la pobresa i les desigualtats, en el qual es va aprovar 
un punt (el 33.d.) en què s’instava el Govern a elaborar 
i aprovar «en el termini de sis mesos, un procediment 
que reguli i garanteixi l’accés a les prestacions econò-
miques vinculades al servei d’atenció residencial per a 
les persones que estan en una situació d’especial vul-
nerabilitat econòmica». D’acord amb aquest mandat, 
el Govern va impulsar, el mes d’octubre passat, la re-
activació de les prestacions econòmiques vinculades 
a les persones amb grau III, en funció dels ingressos.

En aquest sentit, el grup parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya ha presentat algunes esmenes 
a la llei de pressupostos del 2015 que, en el cas es-
pecífic del sistema de promoció de l’autonomia per-
sonal i atenció a la dependència, inclou un increment 
pressupostari de 17 milions d’euros; a més a més dels 
11,1 milions destinats als ajuts laborals i residenci-
als a les persones amb discapacitat. Es tracta, òbvi-
ament, d’una primera fita que caldrà consolidar en 
els següents exercicis pressupostaris. És evident que 
aquesta dotació pressupostària no permet cobrir totes 
les mancances actuals (encara més si tenim en compte 
la incertesa dels recursos de l’Estat), però pot consti-
tuir l’esperó per a reactivar el Sistema de Promoció 
de l’Autonomia Personal i Atenció a la Dependència i 
caminar cap a un nou model que s’adapti a la diversi-
tat de situacions, promogui autènticament l’autonomia 
personal i garanteixi els drets dels ciutadans i les ciu-
tadanes; un debat que cal encabir en la llei catalana 
específica que el Govern ha anunciat en diverses oca-
sions.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya sotmet a l’aprovació 
del ple les següents mesures: 

«1. El Parlament de Catalunya insta el Departament 
de Benestar Social i Família a millorar la informació 
i la transparència en el Sistema de Promoció de l’Au-
tonomia Personal i Atenció a la Dependència duent a 
terme les següents mesures: 

1.1. Informar prèviament i puntualment, des del portal 
web del Departament de Benestar Social i Família i 
a la Comissió Mixta de seguiment del desplegament 
de la Llei 39/2006, de qualsevol modificació que es 
produeixi en les condicions d’accés als serveis i pres-

tacions, tant aquells que s’impulsin des del govern es-
panyol com des del català.

1.2. Incloure, en l’espai web destinat a seguir l’evolu-
ció del Sistema de Promoció de l’Autonomia Personal 
i Atenció a la dependència, les dades sobre el finança-
ment públic del sistema i les aportacions dels particu-
lars a través del copagament. I completar aquest canal 
amb la tramesa d’una carta o un correu electrònic a 
totes aquelles persones que participin o entrin en el 
Sistema de Promoció de l’Autonomia Personal i Aten-
ció a la Dependència amb la mateixa informació.

1.3. Incorporar, en els documents que es presentin 
a  la Comissió Mixta de Seguiment i al portal web de 
la Generalitat, l’evolució històrica dels serveis i de les 
prestacions, amb desagregació territorial i xifres ab-
solutes i relatives; i, al mateix temps, el nombre de 
persones que es troben en llista d’espera per a cadas-
cuna de les prestacions i els serveis.

1.4. Ampliar el nombre de dades que configuren el 
mapa de serveis socials per tal d’incloure l’evolució de 
totes les variables del sistema d’atenció a la dependèn-
cia, classificades per graus, tipologies i per territori. 
Publicar aquestes dades i una fitxa amb cadascun dels 
serveis i prestacions que s’ofereixen en el portal web 
del Departament de Benestar Social i Família per tal 
de facilitar l’elecció dels usuaris i usuàries i ampliar la 
informació disponible.

1.5. Implementar un sistema que permeti que els usu-
aris o usuàries del Sistema Català de Promoció Per-
sonal i d’Atenció a la Dependència puguin consultar 
els seus expedients a través de la xarxa o per via te-
lefònica, per tal de seguir les seves dades personals, 
conèixer l’estat de tramitació, així com temps aproxi-
mat de la seva resolució, poder presentar reclamació 
de l’expedient o sol·licitar un altre avaluador per a la 
valoració de la dependència.

2. El Parlament insta el Departament de Benestar So-
cial i Família a recuperar, progressivament, els nivells 
de prestacions i serveis anteriors al 2012 i a impul-
sar el Sistema de Promoció de l’Autonomia Personal 
i Atenció a la Dependència a través de les següents 
mesures: 

2.1. Reactivar completament, abans del 30 de juny del 
2015, les prestacions econòmiques vinculades (PEV) 
a servei residencial en les persones dependents valora-
des amb grau II. Aixecar definitivament la suspensió 
sobre la tramitació d’aquesta prestació econòmica.

2.2. Crear un mínim de 700 noves places d’acolliment 
residencial (llar amb suport, llar residència i residèn-
cia) i 400 places d’atenció diürna (STO, STO-AUX, 
SOI, CAE) per garantir aquest tipus de recurs en ca-
sos d’urgent necessitat, així com per reduir les desi-
gualtats d’oferta.

2.3. Fixar un procediment per tal de detectar i acce-
lerar aquells casos en què, per diferents circumstàn-
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cies (ja sigui el deteriorament personal o la situació 
social), es requereixi una resposta i una resolució més 
àgil.

2.4. Establir un protocol d’atenció per aquelles per-
sones que, sense presentar una dependència física o 
psicològica, ni alteracions cognitives, ni alteracions 
de la conducta derivades de malaltia mental i/o drogo-
dependències, presentin una dependència social i no 
poden ser ateses al seu domicili. Actualment aquestes 
persones amb perfil de dependència social, resten fora 
del sistema d’atenció a la dependència i pel que fa als 
majors de 65 anys, moltes d’elles son ateses per enti-
tats del sector social.

2.5. Acordar, conjuntament amb els representants dels 
serveis residencials, un mecanisme per tal de detectar 
i establir un seguiment, des dels serveis socials bàsics, 
per a tots aquells usuaris o usuàries que es vegin obli-
gats a abandonar aquest servei per motius econòmics.

2.6. Agilitar la incorporació de les prestacions de 
cuidador/a no professional a la nòmina ordinària, 
sense exhaurir el període màxim de suspensió de dos 
anys. L’actual Decret 20/2012 estableix la suspensió 
del pagament de la prestació de cuidador fins a un mà-
xim de dos anys sense que durant aquest període es 
generi dret a cobrar de forma retroactiva la prestació 
econòmica i s’acaba aplicant el termini de suspensió 
màxim.

2.7. Agilitar el pagament del 66% del servei d’Aten-
ció Domiciliària (SAD) als ens locals, donat que en 
l’actualitat existeix un endarreriment dels pagaments i 
és l’ens local qui ha d’avançar els diners.

2.8. Recuperar la convocatòria per a l’adaptació o l’ac-
cessibilitat d’habitatges per a persones amb discapaci-
tat, amb el mateix import que l’any 2010.

2.9. Acordar amb les entitats socials i establir, abans 
de tres mesos, criteris clars i justos en el copagament, 
en funció de la capacitat econòmica i la participació 
en el cost de les prestacions per part de les persones 
beneficiàries. Establir l’exempció del copagament a 
les persones que percebin menys de 1.331 euros, fixar 
una aportació màxima per persona que no sigui supe-
rior al 60 per cent del cost del servei al qual accedei-
xi i garantir a la persona dependent una quantitat per 
destinar a despeses personals que no sigui inferior al 
40 per cent de la seva capacitat econòmica.

2.10. Incrementar la dotació pressupostària del Pro-
grama d’atenció social a les persones amb discapacitat 
i dels ajuts de suport a l’autonomia en la pròpia llar.

2.11. Iniciar el desplegament del servei d’assistència 
personal i recuperar progressivament la prestació 
d’assistència personal, modificant els requisits d’accés 
per garantir-ne el seu desenvolupament.

3. El Parlament insta el Departament de Benestar So-
cial i Família a definir el nou Sistema de Promoció 

de l’Autonomia Personal i Atenció a la Dependència a 
través de les següents mesures: 

3.1. Atesa la seva posició privilegiada com a compra-
dor de places i serveis i donada la inseguretat genera-
da per la darrera reforma laboral, el Departament de 
Benestar Social i Família convocarà els agents socials 
i impulsarà i propiciarà les negociacions per assolir 
un conveni català del sector que doni estabilitat i se-
guretat als treballadors i treballadores.

3.2. Presentar, abans del finiment de la legislatura, 
el projecte de llei de l’autonomia personal i atenció 
a la dependència que incideixi en la prevenció com a 
primera actuació dels poders públics; que simplifiqui 
ostensiblement la gestió i en millori la transparència; 
que asseguri una gestió eficient i integrada entre els 
departaments implicats; que s’adapti i se centri en les 
capacitats i les possibilitats de les persones i els condi-
cionants contextuals; que s’avaluï de forma periòdica; 
i, finalment, que garanteixi els drets subjectius de les 
persones dependents i els blindi davant de qualsevol 
eventualitat política o pressupostària.»

Palau del Parlament, 9 de març de 2015

Pere Bosch Cuenca Marta Rovira i Vergés
Diputat GP ERC Portaveu GP ERC

Esmenes presentades
Reg. 110122, 110133 i 110213 / Admissió a 

tràmit: Presidència del Parlament, 18.03.2015

Esmenes presentades pel GP ICV-EUiA (reg. 110122)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Laura Massana Mas, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el siste-
ma per a l’autonomia personal i l’atenció a la depen-
dència (tram. 302-00264/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

D’un punt 0 abans del punt 1

0. Realitzar en el termini d’un mes un Monogràfic al 
Parlament per debatre estat de situació del desplega-
ment de la Llei d’Autonomia personal i dependència a 
Catalunya i elaborar propostes per garantir-ne el dret 
a l’accés, la sostenibilitat i la millora continuada.
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2 Esmena núm. 2
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

D’un nou punt 1.6

1.6. Incorporació a la Comissió Mixta a les entitats 
municipalistes i entitats socials i representatives del 
sector que es passaria a dir Comissió per la sostenibili-
tat i el control del desplegament de la Llei d’Autonomia 
Personal i Dependència de Catalunya.

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

Del punt 2.2, d’un incís al principi del paràgraf, que 
resta redactat de la manera següent: 

2.2. Crear en el termini màxim de 6 mesos un mínim de 
700 noves places dins la xarxa pública, d’acolliment 
residencial [...].

4 Esmena núm. 4
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

Es modifica tot el punt 2.9, que resta redactat de la 
manera següent: 

2.9. Revertir la ordre del Govern dirigida a incremen-
tar el copagament i comptabilitzar el patrimoni.

5 Esmena núm. 5
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

Es modifica tot el punt 2.11, que resta redactat de la 
manera següent: 

2.11. Procedeixi de forma immediata a la regulació le-
gal de la figura de l’assistent personal, contemplada 
a la Llei d’autonomia personal i dependència, com a 
factor clau per a la sostenibilitat del sistema.

6 Esmena núm. 6
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

D’un nou punt 2.12

2.12. Elaborar i aprovar en un termini de 2 mesos un 
Pla de xoc per eliminar les llistes d’espera d’accés a les 
residències públiques.

7 Esmena núm. 7
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

D’un nou punt 2.13

2.13. Suspendre l’Acord de reducció de ràtios entre 
ICASS i les principals patronals de residències de gent 
gran.

Palau del Parlament, 17 de març de 2015

Dolors Camats i Luis Laura Massana Mas
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 

Esmenes presentades pel GP SOC (reg. 110133)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Eva Granados 
Galiano, portaveu adjunta del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament del Parlament, presenten les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre el sistema per a l’autonomia personal i 
l’atenció a la dependència (tram. 302-00264/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP Socialista

Al punt 1.2

1.2. Incloure, en l’espai web destinat a seguir l’evolu-
ció del Sistema de Promoció de l’Autonomia Personal 
i Atenció a la dependència, les dades sobre el finança-
ment públic del sistema –especificant l’administració i 
la quantia– i les aportacions dels particulars a través 
del copagament. I completar aquest canal amb la tra-
mesa d’una carta o un correu electrònic a totes aque-
lles persones que participin o entrin en el Sistema de 
Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a la De-
pendència amb la mateixa informació. Aquesta infor-
mació estarà disponible en el segon trimestre de 2015.

2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP Socialista

Al punt 1.3

1.3. Incorporar, en els documents que es presentin 
a la Comissió Mixta de Seguiment i al portal web de 
la Generalitat, l’evolució històrica dels serveis i de les 
prestacions, les valoracions i els canvis de grau i nivell 
que una mateixa persona ha tingut al llarg de la seva 
vinculació al sistema, amb desagregació territorial i 
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xifres absolutes i relatives; i, al mateix temps, el nom-
bre de persones que es troben en llista d’espera per a 
cadascuna de les prestacions i els serveis amb desa-
gregació territorial i xifres absolutes i relatives, i tam-
bé les persones que, tot i tenir la resolució favorable 
d’una prestació, no l’estan rebent. Aquesta informació 
estarà disponible en el segon trimestre del 2015.

3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP Socialista

Al punt 1.4

1.4. Ampliar el nombre de dades que configuren el 
mapa de serveis socials per tal d’incloure l’evolució de 
totes les variables del sistema d’atenció a la dependèn-
cia, classificades per graus, tipologies i per territori. 
Publicar aquestes dades i una fitxa amb cadascun dels 
serveis i prestacions que s’ofereixen en el portal web 
del Departament de Benestar Social i Família per tal 
de facilitar l’elecció dels usuaris i usuàries i ampliar 
la informació disponible. Aquesta informació estarà 
disponible en el segon trimestre del 2015.

4 Esmena núm. 4
D’addició 
GP Socialista

Al punt 1.5

1.5. Implementar un sistema que permeti que els usu-
aris o usuàries del Sistema Català de Promoció Per-
sonal i d’Atenció a la Dependència puguin consultar 
els seus expedients a través de la xarxa o per via te-
lefònica, per tal de seguir les seves dades personals, 
conèixer l’estat de tramitació, així com temps aproxi-
mat de la seva resolució, poder presentar reclamació 
de l’expedient o sol·licitar un altre avaluador per a la 
valoració de la dependència. Aquesta informació esta-
rà disponible en el segon trimestre del 2015.

5 Esmena núm. 5
De modificació i addició 
GP Socialista

Al punt 2.2

2.2. Crear, per a persones amb discapacitat, un mínim 
de 740 noves places d’acolliment residencial (llar amb 
suport, llar residència i residència) i 420 places d’aten-
ció diürna (STO, STO-AUX, SOI, CAE) per garantir 
aquest tipus de recurs en casos d’urgent necessitat, 
així com per reduir les desigualtats d’oferta.

6 Esmena núm. 6
De modificació i addició 
GP Socialista

Al punt 2.3

2.3. Aplicar el procediment per tal de detectar i acce-
lerar aquells casos en què, per diferents circumstàn-
cies (ja sigui el deteriorament personal o la situació 
social), es requereixi una resposta i una resolució més 
àgil. Garantir que el Departament de Benestar i Famí-
lia es fa càrrec del cost del servei.

7 Esmena núm. 7
D’addició 
GP Socialista

D’un nou punt 2.3 bis

2.3 bis. Presentar a la Comissió de Benestar Social, 
Família i Immigració durant el segon trimestre d’en-
guany la planificació de les necessitats residencials 
i d’atenció diürna a Catalunya amb desagregació de 
serveis i territori.

8 Esmena núm. 8
De modificació
GP Socialista

Del punt 2.4. Nova redacció.

2.4. Incorporar a la Cartera de Serveis Socials una 
nova prestació, en el marc de les polítiques d’inclusió, 
que atengui els casos del què es denomina «dependèn-
cia social».

9 Esmena núm. 9
De modificació
GP Socialista

Del punt 2.5. Nova redacció.

2.5. Garantir, tal i com preveu la Llei 12/2007, d’11 
d’octubre, de serveis socials de Catalunya, que no hi 
ha cap usuari que abandoni cap servei previst a la 
Cartera de Serveis Socials per motius econòmics.

10 Esmena núm. 10
D’addició
GP Socialista

Al punt 2.7

2.7. Agilitar el pagament, garantint el cobrament du-
rant el primer trimestre d’enguany, del 66% del servei 
d’Atenció Domiciliària (SAD) als ens locals, donat 
que en l’actualitat existeix un endarreriment dels pa-
gaments i és l’ens local qui ha d’avançar els diners.
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11 Esmena núm. 11

De modificació
GP Socialista

Del punt 2.9. Nova redacció.

2.9. Deixar sense efecte l’Ordre BSF/130/2014, de 22 
d’abril, per la qual s’estableixen els criteris per deter-
minar la capacitat econòmica de les persones bene-
ficiàries de les prestacions de servei no gratuïtes i de 
les prestacions econòmiques destinades a l’atenció a 
la situació de dependència que estableix la Cartera de 
Serveis socials, i la participació en el finançament de 
les prestacions de servei no gratuïtes, i no aplicar la 
retroactivitat d’aquesta.

Consensuar amb els grups parlamentaris, les entitats 
socials i les persones beneficiàries de la Llei de De-
pendència una reforma del copagament als serveis 
socials que contempli els criteris per determinar la 
capacitat econòmica de les persones beneficiàries de 
les prestacions de servei no gratuïtes i la participació 
en el finançament d’aquestes, tot assegurant un còmput 
del patrimoni just i uns criteris equitatius que tinguin 
en compte les diverses i múltiples particularitats perso-
nals de les persones usuàries.

Assegurar que les persones beneficiàries de la Llei de 
dependència tinguin recursos econòmics suficients per 
la seva autonomia personal i social.

Palau del Parlament, 17 de març de 2015

Maurici Lucena i Betriu Eva Granados Galiano
Portaveu GP SOC Portaveu adjunta GP SOC

Esmenes presentades pel GP CiU (reg. 110213)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presen-
ta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre el sistema per a l’au-
tonomia personal i l’atenció a la dependència (tram. 
302-00264/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 1.2.

1.2. Incloure, en l’espai web destinat a seguir l’evolu-
ció del Sistema de Promoció de l’Autonomia Personal 
i Atenció a la dependència, les dades sobre el finan-
çament públic del sistema i les aportacions dels par-
ticulars per tal que la coneguin totes les persones que 
participen en el sistema.

2 Esmena núm. 2
De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 1.3.

1.3. Incorporar, en els documents que es presentin a 
la Comissió Mixta de Seguiment i al portal web de 
la Generalitat, l’evolució històrica dels serveis i de les 
prestacions, amb desagregació territorial i xifres ab-
solutes i relatives; i, al mateix temps, el nombre de per-
sones que es troben en llista d’espera per a cadascuna 
de les prestacions i els serveis.

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 1.5.

1.5. Millorar la transmissió d’informació a través de la 
implantació d’un sistema que permeti que els usuaris 
o usuàries del Sistema Català de Promoció Personal i 
d’Atenció a la Dependència puguin conèixer, en cada 
moment, l’estat dels seus expedients.»

4 Esmena núm. 4
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 2.1.

2.1. Reactivar les prestacions econòmiques vinculades 
(PEV) a servei residencial en les persones dependents 
per arribar al màxim nombre de beneficiaris a aquesta 
prestació d’acord amb el pressupost aprovat per aquest 
2015.

5 Esmena núm. 5
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 2.2.

2.2. Incrementar, d’acord amb el pressupost aprovat per 
aquest 2015, el nombre de places d’acolliment residenci-
al (llar amb suport, llar residència i residència) i d’aten-
ció diürna (STO, STO-AUX, SOI, CAE) per garantir 
aquest tipus de recurs en casos d’urgent necessitat. 

6 Esmena núm. 6
D’addició
GP de Convergència i Unió

Del punt 2.6.

2.6. Agilitar la incorporació de les prestacions de 
cuidador/a no professional a la nòmina ordinària en 
els casos de situació de vulnerabilitat i previ informe 
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dels serveis socials sense exhaurir el període màxim 
de suspensió de dos anys. L’actual Decret 20/2012, 
d’àmbit estatal, estableix la suspensió del pagament 
de la prestació de cuidador fins a un màxim de dos 
anys sense que durant aquest període es generi dret a 
cobrar de forma retroactiva la prestació econòmica i 
s’acaba aplicant el termini de suspensió màxim.

7 Esmena núm. 7
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 2.7.

2.7. Agilitar el pagament del 66% del Servei d’Atenció 
Domiciliària (SAD) als ens locals condicionat a l’or-
dinalitat imposada pel govern de l’Estat, d’acord amb 
la normativa d’estabilitat pressupostària i les disponi-
bilitats de la Tresoreria.

8 Esmena núm. 8
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 2.8.

2.8. Recuperar la convocatòria per a l’adaptació o 
l’accessibilitat d’habitatges per a persones amb dis-
capacitat quan les disponibilitats pressupostàries ho 
permetin.

9 Esmena núm. 9
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 2.9.

2.9. Treballar, conjuntament amb el sector, en el marc 
dels treballs per a l’elaboració del projecte de llei de 

l’autonomia personal i atenció a la dependència d’un 
sistema de copagament, que respongui a criteris clars 
i justos, i a la vegada tingui en compte la capacitat 
econòmica i la participació en el cost de les prestaci-
ons per part de les persones beneficiàries.

10 Esmena núm. 10
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 3.1.

3.1. Promoure l’impuls de les negociacions entre els 
agents socials per tal de propiciar un conveni català 
del sector que doni estabilitat i seguretat als treballa-
dors i treballadores, des del respecte a l’autonomia de 
les parts.

11 Esmena núm. 11

De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 3.2.

3.2. Presentar, abans de finalitzar la Legislatura, les 
conclusions dels treballs desenvolupats per a l’elabo-
ració del projecte de Llei de l’autonomia personal i 
atenció a la dependència, que incideixi en la preven-
ció, com a primera actuació dels poders públics, que 
simplifiqui la gestió i en millori la transparència, que 
asseguri una gestió eficient i integrada entre els de-
partaments implicats, centrada en les capacitats de les 
persones i condicionants contextuals i que contempli 
una avaluació periòdica.

Palau del Parlament, 18 de març de 2015

Jordi Turull i Negre
Portaveu GP CiU 
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PUNT 19 | DEBAT I VOTACIÓ

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el Camp de Tarragona i les Terres 
de l’Ebre
Tram. 302-00262/10

Presentació
GP SOC

Reg. 108862 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 10.03.2015

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Xavier Sabaté i 
Ibarz, diputat, Núria Ventura Brusca, diputada, Nú-
ria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 139 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent mo-
ció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre el 
Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre (tram. 300-
00282/10).

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

Realitzar, en el termini de 3 mesos, un pla calendarit-
zat que inclogui les següents accions en les comarques 
del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre: 

Camp de Tarragona

1. Convocar la comissió redactora i de seguiment del 
Pla Estratègic del Camp de Tarragona amb la parti-
cipació de la URV, entitats socioeconòmiques i del 
territori.

2. El pagament dels deutes pendents amb els ajunta-
ments del Camp de Tarragona.

3. Acordar amb l’Ajuntament de Tarragona les se-
güents accions: 

a) Una ubicació per construir un edifici on aplegar 
tots els serveis administratius de la Generalitat, ara 
dispersos,en un de sol per estalviar recursos i fer més 
propera l’administració de la Generalitat als ciutadans.

b) Reprendre el desenvolupament del Conveni de l’an-
tiga Tabacalera per tal de calendaritzar els trasllats de 
la Biblioteca Provincial de Tarragona, el Centre d’Art i 
el Centre de Classificació i Documentació de Materials 
Arqueològics de Catalunya i el Museu Nacional Arque-
ològic de Tarragona (MNAT) d’acord amb l’Estat.

c) La catalogació o descatalogació dels edificis de 
l’antic preventori de la Savinosa, propietat de la Dipu-
tació de Tarragona.

4. Acordar amb els ajuntaments de Tarragona, Altafu-
lla, Constantí i Roda de Berà (Tarraco Patrimoni de la 
Humanitat), un calendari d’actuacions previstes dins 
del Pla de Competitivitat de la Tàrraco Romana.

5. Acordar amb l’ajuntament de Reus les següents ac-
cions: 

a) L’entrada de nou de la Generalitat al Consorci del 
teatre Fortuny.

b) La solució al problema de la Biblioteca Pere An-
guera.

6. En l’àmbit de l’educació: 

a) Elaborar un pla específic pluridisciplinari per redu-
ir el fracàs escolar al municipi de Constantí.

b) Garantir la continuïtat a l’Escola de Música de Cam-
brils.

c) Construir nous edificis per a les escoles Arrabassa-
da i Ponent, a Tarragona.

d) Construir un nou edifici a l’escola les Mirades, a 
Tor redembarra.

e) Construir nous edificis per les escoles Mare de Déu 
del Roser a Vallmoll i Teresa Godes a la Juncosa del 
Montmell.

7. Fer efectiu un conveni marc amb les entitats locals 
del Camp de Tarragona que garanteixi un finança-
ment estable de les escoles bressol municipals, que 
cobreixi al menys un mòdul econòmic de 1.600€ per 
plaça/funcionament/any així com eixugar el deute que 
el Govern de la Generalitat pugui tenir amb les enti-
tats locals per aquest concepte.

8. Establir un compromís d’actuacions a les Muralles 
de Montblanc, el Castell de Mas Ricart de la Canonja 
i el finançament finalista d’un terç del Museu Caste-
ller de Catalunya de Valls.

9. En l’àmbit de salut: 

a) Mantenir, com a mínim, els efectius de transport 
sanitari urgent, especialment les bases, els vehicles i 
la dotació de personal de suport vital bàsic i suport vi-
tal avançat, dins del nou concurs de transport sanitari.

b) Instal·lar els quiròfans necessaris a l’Hospital de 
Cambrils.

c) Arranjar la setena planta de l’Hospital Joan XXIII i 
construir un nou edifici de consultes externes.

d) Ampliar els CAPs de la Canonja i l’Hospitalet de 
l’Infant.

e) Construir un Centre d’Alta Resolució (CAR) en el 
Camp a Tarragona.

10. La construcció de l’Edifici Judicial de Tarragona.

11. En l’àmbit de les Infraestructures: 
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a) Portar a terme les actuacions necessàries per posar 
en marxa el Polígon Logis Penedès.

b) Portar a terme les obres de l’Agència Catalana de 
l’Aigua al Barranc de Barenys de Salou i la Depurado-
ra de La Selva del Camp i portar a terme la provisió i 
depuració aigües a tota la comarca del Priorat.

c) Elaborar un calendari de construcció de la carretera 
C-242 entre les Borges del Camp i Ulldemolins.

d) Elaborar un pla de vigilància, participació munici-
pal i dels treballadors, i compensacions a l’Ajuntament 
de Constantí per la seva participació en la Incinerado-
ra de Residus Especials de Constantí.

e) Portar a terme la construcció de la connexió de 
la carretera A-27 amb la carretera N-240 a l’alçada 
de Valls, per evitar el trànsit pel centre del municipi 
i desdoblar la carretera C-37 entre els municipis de 
Valls i Alcover.

f) Portar a terme l’arranjament de la carretera C-31 
com a carretera comarcal, al seu pas per la comarca 
del Baix Penedès.

g) Garantir l’alliberament/bonificació dels peatges de 
la autopista C-32 al seu pas pel Baix Penedès per a 
usuaris habituals.

h) Portar a terme la finalització de la carretera C-51 
entre el pk 24,300 i el pk 26,800, al seu pas per Vi-
lardida.

12. Incloure la comarca del Baix Penedès al Pla Espe-
cial de Comarques amb més atur de Catalunya.

13. En l’àmbit del medi ambient i l’eficiència energètica: 

a) Donar suport a les actuacions dels Jocs Mediterra-
nis de Tarragona 2017 que minimitzin l’ús d’energia, 
aprofitin energia renovable i contribueixin al foment 
del vehicle elèctric.

b) Fomentar la neteja de boscos, de les restes de poda i 
fomentar el seu aprofitament en calderes de biomassa.

c) Estudiar les possibilitats de repowering dels molins 
situats al Priorat a fi de disminuir el seu impacte visu-
al mantenint la potència instal·lada.

d) Donar suport tècnic als ajuntaments que desitgin 
intervenir en la generació i distribució d’energia a tra-
vés d’empreses públiques o mixtes així com a la for-
mació de cooperatives.

e) Elaborar una auditoria del funcionament i del man-
teniment de les estacions de la Xarxa de Vigilància 
Atmosfèrica del Camp de Tarragona.

f) Donar compliment a l’acord del Parlament per ela-
borar un Pla de reactivació econòmica de les comar-
ques que, com en el cas del Camp de Tarragona, comp-
ten amb centrals nuclears, per preveure el cessament de 
la seva activitat.

g) Exigir al Govern de l’Estat la participació del Go-
vern de la Generalitat en la planificació del trasllat 
dels residus nuclears de les Centrals de Vandellòs.

14. Garantir el funcionament dels parcs de Bombers 
voluntaris i la disponibilitat de mitjans materials i hu-
mans necessaris per assegurar la seva correcta funció.

15. Assumir el cofinançament del Projecte del Reg de 
Valls.

Terres de l’Ebre

16. Posar en marxa de forma immediata el Pla Es-
tratègic per a l’Empresa i l’Ocupació de les Terres de 
l’Ebre per tal de revitalitzar el teixit productiu i la ge-
neració de nous llocs de treball.

17. En l’àmbit de les Infraestructures: 

a) Exigir al Govern de l’Estat l’inici de les obres de 
desdoblament de l’A-7 (Autovia de l’Interior) al seu 
pas per les Terres de l’Ebre. Realitzar un pla de con-
tingència, fins que aquesta via estigui finalitzada, per 
evitar el trànsit de camions per la carretera N-340 i 
establir la gratuïtat per de l’autopista AP-7 mentre no 
es posi en funcionament la nova via.

b) Exigir al Govern de l’Estat la construcció de les 
car reteres variants de Gandesa i Corbera.

c) Completar els serveis bàsics del polígons industri-
als de les Terres de l’Ebre.

d) Presentar un Pla de millora del servei de Rodalies 
per les Terres de l’Ebre (freqüències, tarifes i combois).

18. Garantir el funcionament dels parcs de Bombers 
voluntaris i la disponibilitat de mitjans materials i hu-
mans necessaris per assegurar la seva correcta funció.

19. En l’àmbit del medi ambient i l’eficiència energètica: 

a) Donar compliment a l’acord del Parlament per ela-
borar un Pla de reactivació econòmica de les comar-
ques que, com en el cas de les Terres de l’Ebre, comp-
ten amb centrals nuclears, per preveure el cessament 
de la seva activitat.

b) Exigir al Govern de l’Estat la participació del Go-
vern de la Generalitat en la planificació del trasllat 
dels residus nuclears de les Centrals d’Ascó.

c) Realitzar una auditoria del funcionament i del man-
teniment de les estacions de la Xarxa de Vigilància 
Atmosfèrica de les Terres de l’Ebre.

d) Presentar estudi integral de les necessitats del riu 
Ebre: cabal ambiental, necessitats del deute, aprofita-
ments agrícoles, hidroelèctriques i turístiques, etc.

e) Crear l’organisme coordinador de la Xarxa Natura 
2000 a Catalunya.

f) Elaborar i presentar un informe sobre les conse-
qüències del Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre, 
fent especial referència als efectes al Delta.
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g) Intensificar el treball interdepartamental per a tre-
ballar en l’eliminació de plagues que afecten als eco-
sistemes i cultius.

h) Garantir un finançament adequat per al bon funcio-
nament del Centre Tecnològic del Moble de la Sénia.

i) Posar en funcionament immediata de totes les de-
puradores d’aigües residuals construïdes al Montsià, 
Baix Ebre, Terra Alta i Ribera d’Ebre.

j) Abonar el càrrec de les multes imposades als Ajun-
taments de la conca de l’Ebre per la Confederació Hi-
drogràfica de l’Ebre per abocaments al riu.

Palau del Parlament, 6 de març de 2015

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Xavier Sabaté i 
Ibarz, Núria Ventura Brusca, Núria Segú Ferré, dipu-
tats, GP SOC 

Esmenes presentades
Reg. 110120, 110206, 110209, 110214 i 

110215 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 18.03.2015

Esmenes presentades pel GP ICV-EUiA (reg. 110120)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Hortènsia Grau Juan, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Mo-
ció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el 
Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre (tram. 302-
00262/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

D’un nou apartat 0 abans de l’apartat 1

0. El Pla Estratègic del Camp de Tarragona, fruit d’un 
procés participatiu tenia l’objectiu de dissenyar per a 
l’any 2015 un escenari de futur basat en la sostenibili-
tat, la cohesió, el coneixement i la diversificació econò-
mica a l’àrea metropolitana del Camp de Tarragona.

Derogar la llei 6/2014 de 10de juny de modificació de 
la Llei 2/1989 de 16 de febrer sobre centres recreatius 
i turístics i d’establiment de normes en matèria de tri-
butació, comerç i joc què a més de la rebaixa fiscal als 
casinos vol facilitar una operació urbanística que mul-
tiplica per 10 els metres quadrats de sostre sense cap 
debat públic territorial fiant-ho a un document tècnic 
el Pla Director Urbanístic, deixant que les decisions 

sobre l’ordenació del territori, espai de la comunitat, 
les dicti una gran empresa que té interessos privats.

2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

D’un nou apartat 20

20. Presentar durant el 2015 un Pla Pont de tancament 
de les Centrals Nuclears d’Ascó i Vandellòs que com-
porti mesures de reactivació econòmica i valorització 
dels productes agropecuaris de les comarques nucle-
aritzades, a 5 anys vista per tal preparar el procés de 
transició energètica i que aquestes no puguin operar 
més enllà dels 40 anys previstos.

Palau del Parlament, 17 de març de 2015

Dolors Camats i Luis Hortènsia Grau Juan
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA

Esmenes presentades pel GP ERC (reg. 110206)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, J. Lluís Salvadó i Te-
nesa, diputat, Josep Andreu Domingo, diputat, Teresa 
Vallverdú Albornà, diputada del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 139 del Reglament del Parla-
ment, presenten les següents esmenes a la Moció sub-
següent a la interpel·lació al Govern sobre el Camp de 
Tarragona i les Terres de l’Ebre (tram. 302-00262/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 6.a

Per afavorir l’èxit educatiu, vincular una política ne-
cessària de consolidació i de distribució de recursos 
humans, materials i econòmics del Departament d’En-
senyament a les necessitats de l’alumnat, dels centres 
i de les zones/barris i municipis i elaborar plans es-
pecífics de suport per l’alumnat en condicions socials 
desafavorides.

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 6.b

En compliment de la resolució 827/X del Parlament de 
Catalunya, dialogar amb l’Ajuntament de Cambrils, 
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per a poder trobar solucions per a mantenir oberta 
l’Escola Municipal de Música de Cambrils, i amb el 
món local, per al sosteniment de les escoles de músi-
ca municipals, en concordança amb el manament del 
Parlament al grup de treball de la Comissió Mixta per 
a trobar una solució al sosteniment de les escoles de 
música, atenent la importància del servei educatiu i 
cultural i la democratització de l’accés als ensenya-
ments musicals que representen.

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Dels punts 6.c, 6.d i 6.e

Acordar la licitació del projecte de redacció de l’escola 
l’Arrabassada de Tarragona i calendaritzar-ne l’ini-
ci de les obres per al 2016, com també les prioritats 
d’obres de reforma, adequació i millora per als prò-
xims cursos escolars dels centres escolars de Tarrago-
na i de la demarcació que ho necessitin.

4 Esmena núm. 4
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 7

En compliment de la moció 176/X del Parlament de 
Catalunya, garantir a les administracions locals el 
pagament dels deutes pendents derivats de les despe-
ses efectuades en concepte de funcionament i places 
de llars d’infants que corresponen a la Generalitat i 
elaborar una nova proposta per al finançament esta-
ble del servei de llars d’infants que tingui en compte 
la coresponsabilització de costos i de sosteniment i de 
places per al curs 2015-2016, i que inclogui el com-
pliment de la Llei 5/2004, del 9 de juliol, de creació 
de llars d’infants de qualitat, i de la Llei 12/2009, del 
10 de juliol, d’educació; el principi de suficiència fi-
nancera; l’equilibri territorial i la dificultat específica 
dels municipis en zones rurals, i la subvenció de llars 
d’infants d’iniciativa social; presentar-la al Parlament 
i sotmetre-la a debat i a l’acord a la Comissió Mixta 
del Departament d’Ensenyament amb els represen-
tants municipalistes.

5 Esmena núm. 5
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou apartat al punt 11.i

i) Exigir al Govern de l’Estat, que executi, amb caràc-
ter d’urgència, l’inici de les obres del túnel del Coll de 
l’Illa.

6 Esmena núm. 6
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou apartat al punt 11.j

j) Fer les gestions necessàries davant el Govern de 
l’Estat perquè l’autopista AP-7 sigui gratuïta al seu pas 
per el Baix Penedès.

7 Esmena núm. 7
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou apartat al punt11.k

k) Exigir al Govern de l’Estat l’acabament del corredor 
mediterrani, entre Tarragona i Vandellòs, amb les no-
ves estacions de Cambrils, Salou, intermodal de Reus i 
millores a l’estació de Tarragona.

8 Esmena núm. 8
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou punt 16 bis

Instar el Govern de la Generalitat a avalar un crèdit a 
la Cooperativa de l’Aldea, una vegada s’hagi aixecat el 
concurs de proveïdors, que permeti retornar la major 
part dels dipòsits de les famílies afectades.

9 Esmena núm. 9
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou punt 16 ter

Instar el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pes-
ca, Alimentació i Medi Natural i Departament d’Empre-
sa i Ocupació del Govern de Catalunya a implicar-se en 
la revisió i implementació d’un pla de viabilitat de la 
Cooperativa de l’Aldea que permeti garantir el futur de 
l’entitat i fer front en el futur al retorn del deute.

10 Esmena núm. 10
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 17.d

d) Implementar un programa de millora del transport 
públic a les Terres de l’Ebre, implementant un siste-
ma de d’integració tarifària, incorporant les Terres de 
l’Ebre a les rodalies del Camp de Tarragona del trans-
port ferroviari, millorant les estacions de tren de l’Al-
dea i Móra la Nova, i reforçant el transport públic per 
carretera entre les capitals de comarca de les Terres 
de l’Ebre.
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11 Esmena núm. 11

D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou apartat 17.e

e) Instar el Govern a millorar la cobertura de telefo-
nia mòbil que pateix el nord de la Ribera d’Ebre, en 
municipis com Ascó, Flix o Riba-roja d’Ebre, amb pre-
sència de dos plans d’emergència, un de nuclear i un 
de químic.

12 Esmena núm. 12
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou apartat 17.f

f) Presentar els projectes constructius en curs dels 
diferents trams en tràmit de l’Anell viari del Delta de 
l’Ebre, així com engegar els treballs necessaris per a 
l’execució en futurs exercicis del tram 1, del PK 0,000 
al PK 9,480 Sant Carles de la Ràpita - Amposta (Badia 
dels Alfacs).

13 Esmena núm. 13
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou apartat 19.k

k) Instar al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi 
Ambient a licitar el projecte de protecció del litoral 
costaner (guardes) de l’interior de la badia dels Alfacs, 
així com la restauració de la platja i aiguamolls de la 
zona de Bombita i la Marquesa (Deltebre).

14 Esmena núm. 14
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou apartat 19.l

l) Instar al Govern català a adoptar les mesures per 
garantir la plena operativitat de les obres i actuacions 
ja finalitzades pel Govern de l’Estat del Pla Integral de 
Protecció del Delta de l’Ebre, tals com el manteniment 
i gestió dels filtres verds, la xarxa d’indicadors ambi-
entals o els canals d’aportació d’aigua a les badies.

15 Esmena núm. 15
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou apartat 19.m

m) Instar al Govern a constituir un gabinet tècnic en 
el marc de la Comissió per a la Sostenibilitat de les 
Terres de l’Ebre amb les següents funcions:

– Revisar i actualitzar l’estat actual de conservació, les 
pressions, els objectius específics i les mesures neces-
sàries per assolir-los de les espècies i hàbitats incloses 
en les directives europees Hàbitats (Directiva 92/43/
CEE) i Aus (Directiva 2009/147/CE).

– Revisar i actualitzar les fitxes LIC/ZEC i els Plans de 
Gestió dels espais inclosos en la Xarxa Natura 2000.

16 Esmena núm. 16
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou apartat 19.n

n) Instar el Govern de l’Estat a impulsar una prova 
pilot de by-pass de sediments retinguts als embassa-
ments del riu Ebre per tal d’aturar la regressió i subsi-
dència que pateix el Delta, un cop acabada l’extracció 
de tots els llots de l’embasament de Flix.

17 Esmena núm. 17
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou apartat 19.o

o) Instar el Govern a desenvolupar la planificació del 
projecte del Port Illa de mar de Deltebre.

18 Esmena núm. 18
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou apartat 19.p

p) Fer les gestions necessàries davant el Govern de 
l’Estat per a l’adopció d’un acord que posi fi a la hi-
bernació del magatzem de gas subterrani «Castor» 
en aplicació del Real Decret llei 13/2014, procedint al 
desmantellament definitiu de les instal·lacions.

19 Esmena núm. 19
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou apartat 19.q

q) Instar al Govern a l’aprovació abans del 31 de juli-
ol del 2015 del reglament que ha de regular la imple-
mentació del 10% de la recaptació efectiva de l’impost 
sobre la producció d’energia elèctrica d’origen nuclear 
per destinar-la a promoure i millorar la competitivitat 
i la diversificació econòmica dels territoris amb instal-
lacions energètiques nuclears.
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20 Esmena núm. 20
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou punt 20

20. Instar al Govern a mantenir el servei d’ambulàn-
cies a Alcanar i a Sant Jaume d’Enveja, i a estudiar 
el rendiment dels serveis d’ambulàncies de tota la 
comarca del Montsià, per tal que les decisions que 
s’hagin de prendre sobre aquest servei estiguin fona-
mentades en les necessitats reals i en l’orografia del 
terreny.

21 Esmena núm. 21

D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou punt 21

21. Instar al Departament de Benestar i Família 
a impulsar el centre de dia del municipi de l’Aldea 
(Baix Ebre) amb els recursos econòmics consignats 
al Pressupost de la Generalitat de Catalunya per a 
l’exercici del 2015.

22 Esmena núm. 22
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou punt 22

22. Instar al Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural a implementar un 
pla de xoc per donar resposta efectiva a la crisi del 
cítric a les Terres de l’Ebre: millorant i fent transpa-
rent les clàusules i la cobertura de les assegurances; 
reduint el mòdul corresponent a l’Índex de rendiment 
net aplicable a l’IRPF per a les activitats agrícoles i 
ramaderes afectades per circumstàncies excepcionals i 
sobrevingudes. Donar compte a la comissió d’agricul-
tura en 3 mesos de l’eficiència de les mesures adopta-
des per part del Departament de suport econòmic als 
productors afectats.

23 Esmena núm. 23
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou punt 23

23. Instar al Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural a actuar de forma 
coordinada i prioritària en la lluita contra la plaga del 
cargol poma al delta de l’Ebre, coordinant i implemen-
tant mitjançant l’IRTA un programa de recerca i expe-

rimentació amb els recursos necessaris per fer front a 
la plaga al delta de l’Ebre.

Palau del Parlament, 17 de març de 2015

Marta Rovira i Vergés, portaveu; J. Lluís Salvadó i 
Tenesa, Josep Andreu Domingo, Teresa Vallverdú Al-
bornà, diputats, GP d’ERC

Esmenes presentades pel GP PPC (reg. 110209)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Rafael Luna Vi-
vas, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 
139 del Reglament del Parlament, presenten les se-
güents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre el Camp de Tarragona i les Ter-
res de l’Ebre (tram. 302-00262/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’addició d’un nou punt

2 bis. Liquidar els pagaments pendents pel principal i 
interessos del deute amb l’Ajuntament de Cambrils per 
les obres del CAP.

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’addició d’una nova lletra al punt 9

f) Dotar al Centre d’Assistència Primària (CAP) de 
Cunit dels recursos necessaris per mantenir-se obert 
i plenament operatiu les 24 hores els 365 dies de l’any.

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’addició d’una nova lletra al punt 9

g) Dotar al Centre d’Assistència Primària (CAP) de 
l’Hospitalet de l’Infant dels recursos necessaris per 
mantenir-se obert i plenament operatiu les 24 hores els 
365 dies de l’any.
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4 Esmena núm. 4
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’addició d’una nova lletra al punt 9

h) Dotar dels recursos necessaris a la Residència Ma-
rià Fortuny de Reus per tal que pugui operar a plana 
capacitat.

5 Esmena núm. 5
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’addició d’una nova lletra al punt 9

i) Construir un nou dispensari mèdic a la Urbanització 
La Mora per tal de donar cobertura sanitària als bar-
ris de llevant de Tarragona.

6 Esmena núm. 6
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’addició d’un nou punt

10 bis. La construcció d’un Centre de Menors a Tar-
ragona.

7 Esmena núm. 7
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’addició d’un nou punt

10 ter. La construcció i posada en funcionament d’ha-
bitatges tutelats per a gent gran.

8 Esmena núm. 8
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’addició d’una nova lletra al punt 11

j) Sanejar i cobrir les rieres de la Mora, Riu Clar i Sant 
Pere.

9 Esmena núm. 9
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’addició d’una nova lletra al punt 11.

j) Dur a terme l’ampliació de l’Estació Depuradora 
d’Aigües Residuals de Tarragona.

10 Esmena núm. 10
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’addició d’una nova lletra al punt 11

k) Dur a terme el desdoblament de la TV-3141 entre 
Reus i Cambrils i fer les actuacions necessàries per mi-
llorar-ne la seguretat.

11 Esmena núm. 11

D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’addició d’una nova lletra al punt 11

l) Modernitzar la vella Estació d’Autobusos de Tarra-
gona.

12 Esmena núm. 12
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’addició d’una nova lletra al punt 11

m) Incrementar les línies i freqüències de les connexi-
ons en autobús amb Reus, Valls, l’Aeroport de Reus, 
l’estació de l’AVE i la Costa Daurada.

13 Esmena núm. 13
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’addició d’un nou punt

15 bis. Traspassar a l’Ajuntament de Cunit la titularitat 
l’edifici de l’antic CAP.

14 Esmena núm. 14
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’addició d’un nou punt

15 ter. Executar el pla urbanístic territorial de Tarra-
gona.

15 Esmena núm. 15
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’addició d’una nova lletra al punt 17

e) Ampliar la capacitat del port de Deltebre.
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16 Esmena núm. 16
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’addició d’una nova lletra al punt 19

k) Dragar i canalitzar la desembocadura de l’Ebre a fi 
de donar entrada a les embarcacions pesqueres i es-
portives, senyalitzar-ne l’entrada i encarregar-se de la 
seva indicació en les cartes marines.

17 Esmena núm. 17
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’addició d’una nova lletra al punt 19

l) Fer les modificacions oportunes a la normativa per 
tal de donar empara a la caça amb barraca.

18 Esmena núm. 18
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’addició d’una nova lletra al punt 19

m) Dur a terme les gestions oportunes per tal de cons-
truir la subestació elèctrica de Deltebre amb la finali-
tat de donar cobertura a la demanda elèctrica.

19 Esmena núm. 19
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’addició d’un nou punt

19 bis. Donar recolzament al projecte de Llei de Sal-
vaguarda del Patrimoni Immaterial per tal de garan-
tir les activitats culturals i tradicionals del Delta de 
l’Ebre.

Palau del Parlament, 17 de març de 2015

Josep Enric Millo i Rocher Rafael Luna Vivas
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC

Esmenes presentades pel GP CiU (reg. 110214)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre el Camp de Tarragona i les Ter-
res de l’Ebre (tram. 302-00262/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP de Convergència i Unió

Del punt 2

2. El pagament dels deutes pendents amb els ajunta-
ments del Camp de Tarragona, tenint en compte les 
condicions i el calendari de desemborsament del Fons 
de Finançament de les Comunitats Autònomes per al 
2015.

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP de Convergència i Unió

Del punt 3.a

3.a) Una ubicació per construir un edifici on aplegar 
tots els serveis administratius de la Generalitat, ara 
dispersos, en un de sol per estalviar recursos i fer més 
propera l’administració de la Generalitat als ciuta-
dans, un cop es disposi d’aquesta ubicació.

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 6.a

6.a) Continuar garantint l’ofensiva a favor de l’èxit es-
colar al conjunt de territori Tarragoní, així com una 
adequada planificació territorial mitjançant les taules 
de planificació formades pels diferents ajuntaments i el 
Departament d’Ensenyament.

4 Esmena núm. 4
De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 6.b

b) Garantir la continuïtat a l’Escola de música de Cam-
brils.

5 Esmena núm. 5
De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 6.c

c) Construir nous edificis per a les escoles Arrabassada 
i Ponent, a Tarragona.
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6 Esmena núm. 6
De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 6.d

d) Construir un nou edifici a l’escola les Mirades, a 
Torredembarra.

7 Esmena núm. 7
De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 6.e

e) Construir nous edificis per les escoles Mare de Deu 
del Roser a Vallmoll i Teresa Godes a la Juncosa del 
Montmell.

8 Esmena núm. 8
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 7

7. Elaborar una nova proposta per al finançament es-
table del servei de llars d’infants que tingui en compte 
la coresponsabilització de costos, de sosteniment i de 
places per al curs 2015-2016, i que inclogui el com-
pliment de la Llei 5/2004, del 9 de juliol, de creació 
de llars d’infants de qualitat, i de la Llei 12/2009, del 
10 de juliol, d’educació; el principi de suficiència fi-
nancera; l’equilibri territorial i la dificultat específica 
dels municipis en zones rurals, i la subvenció de llars 
d’infants d’iniciativa social; presentar-la al Parlament 
i sotmetre-la a debat i a l’acord a la Comissió Mixta 
del Departament d’Ensenyament amb els represen-
tants municipalistes.

9 Esmena núm. 9
D’addició
GP de Convergència i Unió

Del punt 9

9. En l’àmbit de la salut i d’acord amb les disponibili-
tats pressupostàries:

10 Esmena núm. 10
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 11.c

11.c) Prioritzar l’execució del condicionament de la 
carretera C-242 entre Alforja i Ulldemolins per ta que 
les obre puguin ser programades tan aviat com les dis-
ponibilitats pressupostàries ho permetin.

11 Esmena núm. 11

De modificació i addició
GP de Convergència i Unió

Del punt 11.d

11.d) Garantir l’aplicabilitat del pla de vigilància, així 
com la participació municipal i dels treballadors a tra-
vés de la Comissió Mixta que es va constituir el 1995.

12 Esmena núm. 12
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 11.e

11.e) Redactar el projecte de construcció de la biela o 
connexió de la carretera N-240 i la C-37 i el projec-
te de desdoblament de la C-37 entre Alcover i Valls i 
executar-les en funció de les disponibilitats pressupos-
tàries.

13 Esmena núm. 13
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 11.f

11.f) Analitzar la possible adscripció de la carretera 
C-31 a la xarxa comarcal d’acord amb la normativa 
legal existent, dins de la futura revisió del Pla d’Infra-
estructures del transport de Catalunya (PITC).

14 Esmena núm. 14
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 11.g

11.g) Promoure l’homogeneïtzació i reducció de les 
tarifes dels diferents trams de l’autopista C-32 res-
pecte a les vigents l’any 2013, establir un sistema de 
peatge tancat en el tram Sitges - el Vendrell i afavorir 
la implantació i sostenibilitat del transport públic de 
viatgers mitjançant l’exempció en el peatge d’aquets 
vehicles.

15 Esmena núm. 15
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 11.h

11.h) Redactar el projecte de Millora general. Condici-
onament de la carretera C-51 a Vilardida. PK 24,400 
al 26,840. Tram: Vila-rodona per tal de programar les 
obres, que ténen un caràcter prioritari.
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16 Esmena núm. 16
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 12

12. El Govern valorarà la incorporació de la comarca 
del Baix Penedès al programa de les 7 comarques.

17 Esmena núm. 17
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 13.d

13.d) Donar suport tècnic als ajuntaments que desit-
gin intervenir en la generació i distribució d’energia 
mitjançant projectes d’aprofitament de recursos reno-
vables o eficiència energètica.

18 Esmena núm. 18
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 13.f

13.f) Continuar treballant en els projectes de reactiva-
ció econòmica industrial de les comarques que, com en 
el cas del Camp de Tarragona, compten amb centrals 
nuclears.

19 Esmena núm. 19
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 16

16. Continuar treballant en els projectes de reactivació 
econòmica industrial de les Terres de l’Ebre i revita-
litzar el teixit productiu i la generació de nous llocs de 
treball. Així mateix, una vegada analitzat i valorat el 
Pla Estratègic de Terres de l’Ebre es donarà comptes 
al Parlament.

20 Esmena núm. 20
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 19.a

19.a) Continuar treballant en els projectes de reactiva-
ció econòmica industrial de les comarques que, com 
en el cas de les Terres de l’Ebre, compten amb centrals 
nuclears.

21 Esmena núm. 21

De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 19.h

19.h) Continuar oferint els serveis de desenvolupament 
TECNIO per al bon funcionament del Centre de Difu-
sió Tecnològica de la Fusta i el Moble de Catalunya 
CENFIM.

Palau del Parlament, 18 de març de 2015

Jordi Turull i Negre
Portaveu GP CiU

Esmena presentada pel GP C’s (reg. 110215)

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president, Matías Alonso Ruiz, 
diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Mo-
ció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el 
Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre (tram. 302-
00262/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP de Ciutadans

D’un nou punt

20. Amb l’objecte d’assegurar la viabilitat de la rama-
deria de braus, que és centenària a les Terres de l’Ebre, 
impulsar la modificació de l’article 6 del Decret legisla-
tiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei de protecció d’animal, al que s’hauria d’afegir 
l’apartat següent:

Així mateix, no es consideraran espectacles taurins les 
proves de bravura dels animals que es duguin a ter-
me a les instal·lacions fixes de les ramaderies, en una 
plaça o recinte habilitat, per part de professionals tau-
rins degudament inscrits a les seccions I, II i III o en la 
subsecció primera de la secció V del Registre general 
de professionals taurins, sempre que formin part de la 
seva activitat ramadera i en cas que es realitzin davant 
de públic, comptin prèviament amb la preceptiva auto-
rització o llicència municipal en la que es verifiqui el 
compliment de les condicions de seguretat de les instal-
lacions. En aquests casos, també és prohibit inferir 
dany als animals.

Palau del Parlament, 18 de març de 2015

Albert Rivera Díaz Matías Alonso Ruiz
President GP C’s Diputat GP C’s
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PUNT 20 | DEBAT I VOTACIÓ

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la línia 9 del metro
Tram. 302-00265/10

Presentació
GP C’s

Reg. 108877 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.03.2015

A la Mesa del Parlament

Carina Mejías Sánchez, portaveu del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 139 del Reglament del Parlament, presenta la se-
güent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern 
sobre la línia 9 del metro (tram. 300-00283/10).

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a elaborar i presentar en seu parlamentària, 
en relació amb la línia 9 del Metro de Barcelona

Sobre el sistema de finançament mixt

1. Un informe, estudi o document de qualsevol natura 
on es detalli el sistema de finançament mixt públic-
privat d’aquesta infraestructura i com s’articula la 
participació del sector privat per construir, mantenir 
i finançar el cost de part de la Línia 9, mitjançant un 
sistema de concessió d’obra pública per a la construc-
ció, conservació i manteniment de les estacions. 

2. Un estudi detallat amb la relació de les concessions 
per a la construcció, manteniment i explotació dels di-
ferents trams de la línia 9 atorgades des de l’any 2008, 
incloent el nom de les empreses beneficiàries, la dura-
da i el cost total de cada concessió.

3. Un estudi detallat sobre els costos anuals dels cà-
nons de les diferents concessions atorgades.

Sobre les inversions previstes i efectuades 

4. Un informe, estudi o document de qualsevol natura 
on es detalli el volum i cost total d’inversions executa-
des en la línia 9, tant les que ja han estat pagades com 
les que no.

5. Un informe, estudi o document de qualsevol natura 
on es detalli el volum i cost total d’inversions planifi-
cades i pendent d’execució.

Sobre el cost total de la infraestructura

6. Un informe, estudi o document de qualsevol natu-
ra on es detalli el cost total anual de les despeses de 

manteniment, conservació i qualsevol altre concepte 
de la línia 9.

7. Un informe, estudi o document de qualsevol natura 
on es detalli el cost total anual dels pagaments diferits 
de les obres de la línia 9.

8. Un informe, estudi o document de qualsevol natura 
on es detalli el cost total anual de les despeses finan-
ceres de la línia 9.

9. Un informe, estudi o document de qualsevol natura 
on es detalli les entitats o empreses amb les que s’ha 
contret el deute de la línia 9.

10. El calendari pormenoritzat i pla de pagament del 
deute pendent de la línia 9.

11. Un informe, estudi o document de qualsevol natu-
ra on es desglossin els diferents components del deute 
de la línia 9, incloent dades sobre interessos, indem-
nitzacions i sobrecostos.

12. Una auditoria independent sobre l’estat actual de 
la línia  9.

Sobre la finalització de la infraestructura

13. Un informe, estudi o document de qualsevol natu-
ra on es detalli la inversió pendent d’executar per a la 
posada en marxa dels trams 1, 2 i 3 de la línia 9.

14. El calendari pormenoritzat de finalització de les 
obres pendents d’execució de la línia 9.

Sobre el tren a l’Aeroport

15. Un informe, estudi o document de qualsevol natu-
ra on es detallin els avantatges de la construcció d’un 
tren llançadora entre la ciutat de Barcelona i l’Aero-
port.

16. Un informe, estudi o document de qualsevol na-
tura que garanteixi la viabilitat econòmica simultània 
de dues infraestructures paral·leles que donen el ma-
teix servei (tren llançadora i línia 9 del metro).

Palau del Parlament, 6 de març de 2015

Carina Mejías Sánchez
Portaveu GP C’s

Esmenes presentades
Reg. 110123, 110134, 110207 i 110212 / Admissió 

a tràmit: Presidència del Parlament, 18.03.2015

Esmenes presentades pel GP ICV-EUiA (reg. 110123)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Salvador Milà i 
Solsona, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
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ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la línia 9 del metro (tram. 302-00265/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

D’un nou apartat 16 bis

16 bis. Presentar una pla d’actuació per incentivar 
l’ús dels nous serveis d’accés amb metro i ferroviari a 
les terminals de l’aeroport i desincentivar l’accés amb 
vehicle privat, que contingui tant aspectes informatius 
com tarifaris en relació als aparcaments de vehicles 
privats i d’altres mesures.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

D’un nou apartat 16 ter

16 ter. Adoptar les mesures necessàries, tant d’infraes-
tructures ferroviàries com d’organització dels serveis 
per tal que: 

a. Les línies de rodalies del Vallès i del Maresme pu-
guin accedir directament a les terminals de l’aeroport.

b. Que les línies de trens regionals, així com del AVE, 
que transcorren pel corredor ferroviari del sud de Bar-
celona tinguin parada a l’estació del Prat per facilitar 
la interconnexió amb el metro i la llançadora ferrovià-
ria per accedir a les terminals de l’aeroport.

Palau del Parlament, 16 de març de 2015

Dolors Camats i Luis Salvador Milà i Solsona
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

Esmenes presentades pel GP SOC (reg. 110134)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la línia 9 del metro (tram. 302-00265/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació 
GP Socialista

Del punt 13. Nova redacció

13. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a estudiar i fixar durant l’any 2015 un Pla 
de finançament per a finalitzar el tram de la L-9 del 
metro entre les estacions de Maragall i Zona Univer-
sitària, que permeti que entri en funcionament abans 
de 2020.

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP Socialista

Del punt 14. Nova redacció 

14. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a garantir que el ramal de la Zona Franca 
de Barcelona entri en funcionament durant l’any 2016.

3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP Socialista

D’un nou punt 14 bis

14 bis. El Parlament de Catalunya insta el Govern de 
la Generalitat a garantir que l’operador del Metro serà 
Transports Metropolitans de Barcelona.

4 Esmena núm. 4
De modificació 
GP Socialista

Dels punts 15 i 16. Nova redacció

15. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a, un cop acordat el reinici de les obres de 
la connexió ferroviària de la terminal i de l’aeroport 
de Barcelona El Prat amb l’estació de Sants, treballar 
conjuntament amb el Govern de l’Estat per a garantir 
que la gestió serà prestada per un operador públic.

Palau del Parlament, 17 de març de 2015

Maurici Lucena i Betriu Jordi Terrades i Santacreu
Portaveu GP SOC Diputat GP SOC

Esmenes presentades pel GP ERC (reg. 110207)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Oriol Amorós i March, 
diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 139 
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del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la línia 9 del metro (tram. 302-00265/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 15

Exigir al Govern de l’Estat, que executi, amb caràcter 
d’urgència, la connexió ferroviària entre Barcelona 
i la Terminal-1 de l’Aeroport del Prat, tal i com està 
compromès des de 2002.

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou punt 17

El Parlament de Catalunya censura el tracte discri-
minatori dispensat a Catalunya per part dels diferents 
Governs espanyols en relació a la connexió ferroviària 
amb l’Aeroport, anunciat al 2002 tant per Barcelona 
com per Madrid, on es troba en funcionament des de 
2011.

Palau del Parlament, 17 de març de 2015

Marta Rovira i Vergés Oriol Amorós i March
Portaveu GP ERC Diputat GP ERC 

Esmenes presentades pel GP CiU (reg. 110212)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la línia 9 del metro (tram. 302-
00265/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió

De refosa dels punts 15 i 16

15. Fer un seguiment exhaustiu de les actuacions com-
promeses per l’Estat per impulsar les obres de l’accés 
de rodalies a l’aeroport i la posterior explotació mit-
jançant un sistema de llançadora.

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP de Convergència i Unió

D’un nou apartat

El Parlament de Catalunya: 

17. Constata que l’anterior Govern, durant la VIII le-
gislatura va procedir a la «privatització» de les esta-
cions de l’L9 per mitjà d’un mecanisme de concessió 
plantejat com una fugida endavant per fer front del 
col·lapse financer en l’execució d’aquesta obra i no 
com un mecanisme racional en la gestió de les obres 
públiques, la qual cosa ha provocat greus perjudicis a 
la Generalitat.

18. Lamenta que enguany la Generalitat hagi de des-
tinar 249,9 milions d’euros a abonar els cànons cor-
responents a la concessió de les estacions de l’L9, la 
major part de les quals encara no estan operatives, 
fruit de la mala gestió i previsió del Govern anterior.

19. Lamenta, així mateix, que aquests recursos no pu-
guin destinar-se, preferentment, a polítiques socials, 
a l’impuls de l’economia productiva o a l’execució de 
noves infraestructures.

Palau del Parlament, 18 de març de 2015

Jordi Turull i Negre
Portaveu GP CiU
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