
 

PUNT 14 | DEBAT I VOTACIÓ

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la infància
Tram. 302-00103/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 49188 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.12.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Núria Ventura 
Brusca, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
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 la infància 
(tram. 300-00112/10).

Moció

El Parlament insta el Govern a: 

1. Garantir les beques menjador com a dret subjec-
tiu per tal que aquells infants de les famílies que no 
puguin fer front al pagament del menjador escolar la 
tinguin garantida cobrint el 100% del seu cost en els 
casos que sigui necessari.

2. Recuperar progressivament de les prestacions per 
fills a càrrec, parts múltiples, adopcions i acolliments, 
i garantir per al 2014 que totes aquelles famílies amb 
ingressos inferiors a 35.000 euros puguin rebre-la.

3. Implementar, en el termini de tres mesos, junta-
ment amb els professionals sanitaris, educatius i de 
la xarxa de serveis social el protocol de detecció de 
malnutrició infantil, garantint també les mesures de 
prevenció i la continuïtat del Programa Salut i Es-
cola.

4. Sobre infants tutelats i famílies acollidores, el Par-
lament insta el Govern a: 

a) Abonar als menors que han deixat d’estar tutelats 
en el període de vigència de la Instrucció 1/2012 les 
quantitats percebudes per la DGAIA en concepte de 
prestació d’orfenesa i prestació per fill a càrrec de què 
han estat beneficiaris durant el temps de tutela.

b) Estudiar mecanismes per garantir el compliment 
de l’article 51 de la Llei de drets i oportunitats de la 
infància i l’adolescència.

c) Establir un procediment de queixa a l’abast de tots 
els infants dins el sistema de protecció que garanteixi 
el seu accés efectiu a l’entitat que n’exerceix les funci-
ons tutelars i a organismes de supervisió externs (Fis-
calia de Menors i Síndic) en condicions de seguretat 
i confortabilitat per als infants, sense la intervenció 
dels centres o dels acollidors. Assegurar també aquest 
dret en el cas d’infants i adolescents ingressats en 
centres d’educació intensiva i terapèutics.

d) Garantir la continuïtat del mòdul mèdic-educatiu 
en els centres d’acolliment, centres residencials d’ac-
ció educativa, centres residencials d’educació intensi-
va i cases d’infants.

e) Millorar progressivament la retribució a les famíli-
es que acullen nens amb condicions físiques i psíqui-
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ques especials i garantir la continuïtat de les unitats 
convencionals d’acció educativa.

Palau del Parlament, 5 de desembre de 2013

Maurici Lucena i Betriu Núria Ventura Brusca
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC 

Esmenes presentades
Reg. 50495, 50506, 50540, 50541 / Admissió a 

tràmit: Presidència del Parlament, 18.12.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
50495)

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 Mo-
ció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la 
infància (tram. 302-00103/10).

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

D’un nou punt. Punt 5

5. Aturar les mesures d’eficiència en la gestió i concer-
tació de places residencials per a infants i adolescents 
en situació de desemparament o guarda protectora, 
proposades per DGAIA de cara als contractes del 
2014 (unificació de mòduls dels CRAE concertats als 
mòduls tipus, no pagament de les places no ocupades, 
no pagament de les places sobreocupades).

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

D’un nou punt. Punt 6

6. Crear una comissió bilateral DGAIA-Tercer Sector, 
per poder treballar i analitzar la realitat dels Serveis 
d’Acolliment Residencials i fer propostes més enllà de 
criteris economicistes.

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2013

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

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 50506)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Agnès Russiñol i 
Amat, diputada, Pere Bosch Cuenca, diputat del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
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 so-
bre la infància (tram. 302-00103/10).

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

1. Redistribuir les beques de menjador per tal que ar-
ribin als alumnes que més les necessiten, atorgar-les 
per tot l’import del cost en els casos necessaris i ade-
quant-les a les necessitats reals, tal i com es va apro-
var en la moció 10/X del Parlament de Catalunya.

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

2. Quan millori la situació econòmica, reforçar els 
ajuts a les famílies amb infants a càrrec d’acord amb 
els criteris de nombre de fills i nivell de renda, atenent 
especialment les necessitats de les famílies en situació 
de vulnerabilitat o amb infants amb discapacitat. Així 
mateix, en aquest context, es complementarà l’equi-
paració absoluta de les ajudes i bonificacions de les 
famílies nombroses amb les monoparentals, també en 
funció del nivell de renda.

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2013

Marta Rovira i Vergés, portaveu; Agnès Russiñol i 
Amat, Pere Bosch Cuenca, diputats, del GP d’ERC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 50540)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Marisa Xan-
dri Pujol, 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 infància (tram. 302-
00103/10).
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1 Esmena núm. 1
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

De l’apartat 3

«3. Implementar, en el termini de tres mesos, junta-
ment amb els professionals sanitaris, educatius i de la 
xarxa de serveis social el protocol de detecció de mal-
nutrició infantil, desplegant també les mesures de pre-
venció i la continuïtat del Programa Salut i Escola.»

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

D’un nou apartat 5

«5. Desenvolupar una política de salut mental infantil 
que inclogui la promoció del benestar emocional i la 
prevenció de les malalties mentals a l’escola i en el sis-
tema d’atenció primària de salut.» 

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2013

Josep Enric Millo i Rocher Marisa Xandri Pujol
Portaveu del GP del PPC Diputada del GP del PPC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 50541)

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 la infància (tram. 302-
00103/10).

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

Del punt 3

«3. Implementar, durant l’any 2014, juntament amb 
els professionals sanitaris, educatius i de la xarxa de 
serveis social el protocol de detecció de malnutrició 
infantil, garantint també les mesures de prevenció i la 
continuïtat del Programa Salut i Escola.»

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

De l’apartat c del punt 4

«4. Garantir, tal i com preveu la llei 11/2007, que tots 
els centres de protecció disposin d’un sistema intern 
de recepció, seguiment i resolució de suggeriments i 
queixes i que donin a conèixer la carta dels drets i deu-
res dels nens i nenes adolescents que viuen en centres, 
que inclou, entre d’altres com adreçar-se a un tutor, 
director de centre, a la direcció general d’atenció a la 
infància i adolescència, o al síndic de greuges per a 
formular una queixa o un suggeriment.»

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

De l’apartat d del punt 4

«d) Garantir tots els serveis que es prestaven des del 
mòdul mèdic-educatiu en els centres d’acolliment, 
centres residencials d’acció educativa, centres resi-
dencials d’educació intensiva i cases d’infants.»

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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PUNT 15 | DEBAT I VOTACIÓ

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre els programes de prevenció de 
la violència masclista i les relacions abusi-
ves entre els joves
Tram. 302-00105/10

Presentació
Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 49280 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.12.2013

A la Mesa del Parlament

Marta Vilalta i Torres, diputada del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenta la següent moció, subsegüent a la 
Interpel·lació al Govern sobre els programes de pre-
venció de la violència masclista i les relacions abusi-
ves entre els joves (tram. 300-00114/10).

Moció

Exposició de Motius

La violència masclista és una xacra social i la lluita 
per la seva eradicació és una de les prioritats i un dels 
principals objectius del Parlament de Catalunya.

La llarga lluita contra la violència masclista ha per-
mès a Catalunya dotar-se de lleis, recursos i instru-
ments per a l’abordatge integral d’aquesta problemà-
tica. La llei 5/2008 del dret de les dones a eradicar la 
violència masclista té per objecte l’eradicació d’aquest 
tipus de violència i la remoció de les estructures so-
cials i dels estereotips culturals que la perpetuen amb 
la finalitat que es reconegui i es garanteixi plenament 
el dret inalienable de totes les dones a desenvolupar la 
pròpia vida sense cap de les formes i dels àmbits en 
què aquesta violència pot manifestar. La llei estableix 
les mesures integrals respecte a la prevenció, detecció 
i sensibilització de la violència masclista assenyala 
les obligacions que tenen els poders públics en aquest 
àmbit.

Malgrat els avenços dels últims anys, actualment 
veiem noves dades que ens alerten d’una tendència 
a l’alça de la violència masclista entre adolescents. 
Segons les dades de l’estudi del Ministeri de Sanitat 
sobre igualtat i violència masclista en l’adolescència, 
una de cada quatre noies admeten haver patit control 
abusiu per part de la parella o ex-parella.

Així mateix, veiem com està estrictament lligada la 
violència masclista entre joves amb els nous canals 

per on s’expressa aquesta violència, que són les noves 
tecnologies, en especial els mòbils i les xarxes soci-
als, absolutament integrades en la vida dels i de les 
joves. El 25% de les noies reconeixen haver estat con-
trolades a través del mòbil.

Una realitat preocupant, perquè les persones joves 
integren les agressions verbals i psicològiques com a 
pràctiques normalitzades en les relacions de parella i 
normalment associen la violència masclista a les pa-
relles adultes i a l’exercici de la violència física.

Davant d’aquesta situació, l’administració pública té 
l’obligació de fer-hi front i posar els instruments i les 
estratègies necessàries. És cert que hi ha programes 
i plans en marxa que treballen per combatre aques-
ta problemàtica, però davant les noves característi-
ques cal revisar i adequar els continguts i els for- 
mats.

Tenim el repte i hem d’adoptar el compromís de man-
tenir i millorar les eines per prevenir i sensibilitzar 
sobre la violència masclista. I això passa, en bona 
part, per la formació dels diversos col·lectius de pro-
fessionals, dels agents educatius i en especial dels 
propis joves.

És en aquest sentit que el Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya presenta la següent

Moció

El Parlament de Catalunya manifesta el seu rebuig 
unànime a la violència masclista i el seu ple suport a 
les víctimes. Així com la seva preocupació per l’exis-
tència d’una tendència a l’alça de violència masclista 
entre adolescents, que presenten noves formes d’abús 
emparades per les noves tecnologies.

El Parlament insta el Govern de la Generalitat a: 

1. Redactar un informe que analitzi la situació de la 
violència masclista entre els joves a Catalunya i n’ava-
luï les mesures implantades contra aquesta, per tal de 
revisar i adequar, si s’escau, les polítiques públiques a 
les noves realitats.

2. Posar en marxa, en base a l’informe realitzat, un 
pla transversal i integral per abordar la violència mas-
clista entre els joves, en col·laboració amb les associ-
acions i grups especialitzats. El pla inclourà, com a 
mínim, els següents elements: 

a. Formació de l’alumnat al llarg de les diverses eta-
pes educatives, garantint que tot el jovent participi al 
llarg de la seva vida acadèmica en algun programa 
específic de lluita contra la violència masclista i ad-
quireixi les capacitats necessàries per poder ser cons-
cient d’aquesta problemàtica, ser capaç de detectar-la, 
i combatre-la. La formació ha de tenir per objectiu 
empoderar-les nenes i joves per garantir-ne la seva 
autonomia.
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b. Formació específica per al professorat, de mane-
ra que pugui disposar de les eines necessàries per 
tal de saber afrontar qualsevol conflicte que hi pugui 
estar relacionat. Els professors hauran de disposar 
de les capacitats necessàries per poder ser conscient 
d’aquesta problemàtica, ser capaç de detectar-la, i 
combatre-la.

c. Programes de formació especialitzada per als 
agents que treballen amb col·lectius de joves –com ara 
professionals de l’àmbit de la salut, de la justícia, de 
la seguretat, o els propis tècnics de joventut– per ga-
rantir que els professionals que interactuen amb ells 
disposin de protocols d’actuació en cas de sospites de 
violència masclista.

d. Programes i campanyes dirigides a pares i mares, 
per tal que puguin detectar si els seus fills i filles són 
víctimes o actors de violència masclista, i alhora dis-
posin de les eines necessàries per saber com cal actuar.

e. Una guia que defineixi el ciberassetjament i establei-
xi un protocol 2.0 de bones pràctiques, que estableixi 
com usar de forma segura les noves tecnologies.

f. Noves eines de contacte i difusió a través de les 
TIC –xarxes socials, web jove.cat, fòrums, etc.–, per 
tal d’aprofundir en la sensibilització, la prevenció i la 
detecció.

g. Campanya de sensibilització a través dels mitjans 
de comunicació i de les noves tecnologies adreçada a 
les persones joves.

3. Reconèixer l’especificitat de les nenes menors 
d’edat en matèria de violència masclista, i estudiar les 
reformes legals pertinents per protegir les joves da-
vant d’aquesta problemàtica.

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2013

Marta Vilalta i Torres
Diputada del GP d’ERC

Esmenes presentades
Reg. 50504, 50509, 50532, 50539, 

50543 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 18.12.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 50504)

A la Mesa del Parlament

Jordi Cañas Pérez, portaveu, Inés Arrimadas García, 
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 els pro-
grames de prevenció de la violència masclista i les re-
lacions abusives entre els joves (tram. 302-00105/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP de Ciutadans

Al final del punt 1

El Parlament insta el Govern de la Generalitat a: 

1. Redactar un informe que analitzi la situació de la 
violència masclista entre els joves a Catalunya i n’ava-
luï les mesures implantades contra aquesta, per tal de 
revisar i adequar, si s’escau, les polítiques públiques 
a les noves realitats. Aquest informe, entre d’altres 
aspectes, analitzarà la idoneïtat i implantació de la 
llei 8/2008 i la coordinació existent entre els diferents 
agents i administracions publiques implicades en els 
àmbits educatiu, sanitari, policial, social, etc.

2 Esmena núm. 2
De supressió i addició 
GP de Ciutadans

Al punt 2.a

2.a. Formació de l’alumnat al llarg de les diverses eta-
pes educatives, garantint que tot el jovent participi al 
llarg de la seva vida acadèmica en algun programa es-
pecífic de lluita contra la violència masclista i adqui-
reixi les capacitats necessàries per poder ser conscient 
d’aquesta problemàtica, ser capaç de detectar-la, i 
combatre-la. La formació ha de tenir per objectiu em-
poderar-les empoderar les nenes i joves per garantir-ne 
la seva autonomia, i sensibilitzar els nens i el conjunt 
de joves, així com donar resposta a la possible vio-
lència dirigida a nens o a persones de diferents orien- 
tacions sexuals.

3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP de Ciutadans

D’un nou punt 4

4. Garantir una correcta coordinació de les mesu-
res definides amb la resta d’intervencions dirigides a 
evitar la violència i/o discriminació cap a altres col-
lectius de gent jove, com persones de diferent orienta-
ció sexual, origen ètnic, situació social...

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2013

Jordi Cañas Pérez Inés Arrimadas García
Portaveu del GP de C’s Diputada del GP de C’s 
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 50509)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Montserrat Cap-
devila Tatché, portaveu adjunta del Grup Parlamenta-
ri 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 els programes de prevenció de la vio-
lència masclista i les relacions abusives entre els joves 
(tram. 302-00105/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista

Addició al punt 1

«1. Redactar un informe que analitzi la situació de la 
violència masclista entre els i les joves a Catalunya i 
n’avaluï les mesures implantades contra aquesta, per 
tal de revisar i adequar, si s’escau, les polítiques pú-
bliques a les noves realitats.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP Socialista

Addició al punt 2

«2. Posar en marxa, en base a l’informe realitzat, un 
pla transversal i integral per abordar la violència mas-
clista entre els i les joves, en col·laboració amb els 
ajuntaments, les associacions i grups especialitzats. El 
pla inclourà, com a mínim, els següents elements: [...]»

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP Socialista

Addició al final de l’apartat a del punt 2

«a. Formació de l’alumnat al llarg de les diverses eta-
pes educatives, garantint que tot el jovent participi al 
llarg de la seva vida acadèmica en algun programa 
específic de lluita contra la violència masclista i ad-
quireixi les capacitats necessàries per poder ser cons-
cient d’aquesta problemàtica, ser capaç de detectar-la, 
i combatre-la. La formació ha de tenir per objectiu 
empoderar-les nenes i joves per garantir-ne la seva 
autonomia i treballar conjuntament amb els i les jo-
ves per l’adquisició de noves pautes sobre els models 
de relació entre homes i dones, transformant els ima-
ginaris socials i apostant per les relacions de parella 
igualitàries.»

4 Esmena núm. 4
De modificació i addició
GP Socialista

Addició a l’apartat b del punt 2

«b. Formació específica per al professorat, per impul-
sar mesures per a la coeducació als centres educatius, 
i perquè puguin disposar de les eines necessàries per 
tal de saber afrontar qualsevol conflicte que hi pugui 
estar relacionat. Els professors i les professores hau-
ran de disposar de les capacitats necessàries per po-
der ser conscient d’aquesta problemàtica, ser capaç de 
detectar-la, i combatre-la.»

5 Esmena núm. 5
D’addició
GP Socialista

Addició a l’apartat c del punt 2

«c. Programes de formació especialitzada per als 
agents que treballen amb col·lectius de joves –com ara 
professionals de l’àmbit de la salut, de la justícia, de la 
seguretat, o els propis tècnics de joventut– per garan-
tir que els i les professionals que interactuen amb ells 
disposin de protocols d’actuació en cas de sospites de 
violència masclista, tal i com preveu la llei 5/2008, del 
24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència 
masclista.»

6 Esmena núm. 6
De supressió
GP Socialista

Supressió a l’apartat e del punt 2

«e. Una guia que defineixi el ciberassetjament i esta-
bleixi un protocol 2.0 de bones pràctiques, que esta-
bleixi com usar de forma segura les noves tecnologi-
es.»

7 Esmena núm. 7
D’addició
GP Socialista

Addició d’un punt 4. Nova redacció

«4. Dotar dels recursos necessaris per al desenvolupa-
ment de polítiques transversal i de la Llei 5/2008, del 
24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència 
masclista.»
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8 Esmena núm. 8
D’addició
GP Socialista

Addició d’un punt 5. Nova redacció

«5. Dotar a les joves que pateixen violència masclis-
ta d’eines, a través d’un model d’atenció integral, per 
combatre la seva situació. Aquest model ha d’estar ba-
sat en la formació, la distribució de recursos, la crea-
ció de xarxes i ha de comptar amb un treball coordinat 
contra la violència de gènere dels diferents agents que 
intervenen.»

9 Esmena núm. 9
D’addició
GP Socialista

Addició d’un punt 6. Nova redacció

«6. Posar en marxa un pla transversal i integral per 
l’assetjament sexual, generant mecanismes d’autopro-
tecció per reduir la vulnerabilitat dels i les joves da-
vant riscos sobre la seva persona a les xarxes socials.» 

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2013

Maurici Lucena i Betriu Montserrat Capdevila Tatché
Portaveu del GP SOC Portaveu adjunta del GP SOC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
50532)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Lorena Vicioso 
Adria, diputada 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 esmenes a la següent 
moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre 
els programes de prevenció de la violència masclis-
ta i les relacions abusives entre els joves (tram. 300-
00114/10).

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

A l’apartat 1

«Creació d’un Observatori de la Dona per tal d’ana-
litzar la situació de la violència masclista i redactar 
un informe sobre la situació de violència masclista 
entre el joves a Catalunya i que n’avaluï les mesures 
implantades contra aquesta, per tal de revisar i ade-

quar, si s’escau, les polítiques publiques a les noves 
realitats.»

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

S’afegeix un nou apartat h, al punt 2

«h) Crear un espai de treball amb agents socials impli-
cats i elaborar un informe d’indicadors per tal fer una 
avaluació, seguiment i revisió de les polítiques por-
tades a terme en matèria de lluita contra la violència 
masclista entre els i les joves de Catalunya.»

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

S’afegeix un nou apartat i, al punt 2

«i) Dotar-se de recursos suficients per tal de portar a 
terme les polítiques per lluitar contra la violència mas-
clista entre el joves a Catalunya.»

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

S’afegeix un nou apartat j, al punt 2

«j) Formar al professorat perquè transmetin valors 
d’igualtat en els centres educatius, i treballar amb les 
famílies per conscienciar en la importància de l’edu-
cació igualitària de nens i nenes. És imprescindible 
que els i les joves coneguin, respectin i transmetin els 
valors de les relacions d’igualtat.»

5 Esmena núm. 5
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

S’afegeix un nou apartat k, al punt 2

«k) Fixar un període de sis mesos per tal de començar 
a desplegar el Pla transversal i integral per abordar la 
violència masclista entre els joves.»



 8 | Sessió plenària núm. 23

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

S’afegeix un nou apartat l, al punt 2

«l) Demanar al Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
que s’encarregui de l’avaluació sobre continguts tele-
visius que fomenten o difonen micromasclismes o si-
tuacions de dominació masclista entre adolescents.»

7 Esmena núm. 7
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Es modifica el punt 3

«3. Reconèixer l’especificitat de les nenes menors 
d’edat en matèria de violència masclista, i estudiar les 
reformes legals a partir de les conclusions de l’estudi 
elaborat per Dones Juristes sobre la violència masclis-
ta entre adolescents i joves, per protegir les joves da-
vant d’aquesta problemàtica.»

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

S’incorpora un nou punt

«4. Qualsevol retrocés en la Llei que actualment s’es-
tableix per protegir el dret, la seguretat i confidencia-
litat de les dones i professionals que efectuen una in-
terrupció voluntària de l’embaràs, significaria coartar 
la llibertat i per tant violència vers les dones joves a 
poder decidir sobre el seu propi cos. Per tant, davant 
les amenaces de contrareforma de la Llei Orgànica 
2/2010, de salut sexual i reproductiva i de la Interrup-
ció voluntària de l’embaràs, el Parlament de Catalu-
nya insta el Govern de la Generalitat de Catalunya, a 
blindar qualsevol intent de retrocés.»

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2013

Dolors Camats i Luis Lorena Vicioso Adria
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 50539)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Dolors López 
Aguilar, diputada del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenten 
les següents esmenes a la Moció subsegüent a la inter-
pel·lació al Govern sobre els programes de prevenció 
de la violència masclista i les relacions abusives entre 
els joves (tram. 302-00105/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

De l’apartat 1

«[...] analitzi la situació de la violència de gènere entre 
els joves a Catalunya i n’avaluï [...].»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

De l’apartat 2

«[...] integral per abordar la violència de gènere entre 
les joves, [...].»

3 Esmena núm. 3
De modificació i addició
GP del Partit Popular de Catalunya

De la lletra a, de l’apartat 2

«a. Formació de l’alumnat al llarg de les diverses eta-
pes educatives, garantint que tot el jovent participi al 
llarg de la seva vida acadèmica en algun programa 
específic de lluita contra la violència de gènere i ad-
quireixi les capacitats necessàries per poder ser cons-
cient d’aquesta problemàtica, ser capaç de detectar-la, 
i combatre-la. La formació ha de tenir per objectiu 
empoderar-les nenes i joves per garantir-ne la seva 
autonomia, en col·laboració amb les AMPES, associa-
cions de mares i pares.»

4 Esmena núm. 4
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

De la lletra c, de l’apartat 2

«[...] de protocols d’actuació en cas de sospites de vi-
olència de gènere.»
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5 Esmena núm. 5
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

De la lletra d, de l’apartat 2

«d. Programes i campanyes dirigides a pares i mares, 
per tal que puguin detectar si els seus fills i filles són 
víctimes o actors de violència de gènere, i alhora dispo- 
sin de les eines necessàries per saber com cal actuar.»

6 Esmena núm. 6
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

De l’apartat 3

«3. Reconèixer l’especificitat de les nenes menors 
d’edat en matèria de violència de gènere, i estudiar 
les reformes legals pertinents per protegir les joves 
davant d’aquesta problemàtica.»

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

D’un nou apartat 4

«4. Establir nous mecanismes de col·laboració i co-
ordinació amb la resta d’administracions públiques, 
reforçant els ja existents, i molt especialment amb els 
ajuntaments.»

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

D’un nou apartat 5

«5. Donar especial atenció a determinats col·lectius en 
els que per motius culturals no es respecta la igualtat 
de la dona.»

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2013

Josep Enric Millo i Rocher Dolors López Aguilar
Portaveu del GP del PPC Diputada del GP del PPC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 50543)

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 inter-
pel·lació al Govern sobre els programes de prevenció 

de la violència masclista i les relacions abusives entre 
els joves (tram. 302-00105/10).

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

Del punt 1

«1. Realitzar la segona enquesta de violència mas-
clista de Catalunya, fent especial atenció a l’impacte 
d’aquesta violència entre els adolescents i joves i re-
dactar un informe que analitzi aquest situació de vi-
olència i n’avaluï les mesures implantades, per tal de 
revisar i adequar, si s’escau, les polítiques públiques a 
les noves realitats.» 

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

D’un nou punt 1 bis

«1 bis. Fer una avaluació continuada del programa 
“Estimar no fa mal” de prevenció de les relacions 
abusives entre els joves, que permetin fer un informe, 
tres anys després de la seva posada en funcionament 
(2015), per tal de revisar i adequar, si s’escau, les po-
lítiques públiques de prevenció i sensibilització de la 
violència masclista entre els adolescents i joves.»

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

Del punt 2

«2. Seguir desenvolupant, en base a l’informe realitzat 
i dins el Programa per una intervenció integral contra 
la violència masclista, les accions dirigides als adoles-
cents i joves que es determinen en el programa “Esti-
mar no fa mal” de prevenció de les relacions abusives 
entre els joves a l’entorn dels eixos en què aquest pro-
grama està configurat: »

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP de Convergència i Unió

A l’apartat b del punt 2

«b) Formació específica per al professorat, de ma-
nera que pugui disposar de les eines necessàries per 
tal de saber afrontar qualsevol conflicte que hi pugui 
estar relacionat. Els professors hauran de disposar 
de les capacitats necessàries per poder ser conscient 
d’aquesta problemàtica, ser capaç de detectar-la, i 
combatre-la. Per aconseguir-ho, seguir amb la pro-
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gramació de programes pilot per tal d’introduir la for-
mació de prevenció de les relacions abusives entre els 
joves en els currículums de la formació de docents.»

5 Esmena núm. 5
D’addició
GP de Convergència i Unió

A l’apartat e del punt 2

«e) Una guia que defineixi el ciberassetjament i establei-
xi un protocol 2.0 de bones pràctiques, que estableixi 
com usar de forma segura les noves tecnologies i donar 
continuïtat als protocols de violència masclista i cibe-
rassetjament que s’han establert des del departament 
d’Ensenyament i la Direcció General de Joventut.»

6 Esmena núm. 6
De modificació
GP de Convergència i Unió

De l’apartat g del punt 2

«g) Continuar i ampliar la campanya de sensibilitza-
ció a través de les noves tecnologies adreçada a les 

persones joves i de la distribució de material específic 
per tal de reconèixer les relacions abusives i treballar 
per la sensibilització en els mitjans de comunicació.»

7 Esmena núm. 7
D’addició
GP de Convergència i Unió

Del punt 3

«3. Reconèixer l’especificitat de les nenes menors 
d’edat en matèria de violència masclista, i estudiar les 
reformes legals pertinents per protegir les joves da-
vant d’aquesta problemàtica a partir de les recomana-
cions de l’Informe jurídic sobre els drets de les dones 
adolescents davant la violència masclista en la parella 
o anàloga que l’Institut Català de les Dones va encar-
regar a Dones Juristes.»

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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PUNT 16 | DEBAT I VOTACIÓ

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el model de funció pública i els 
processos de selecció de personal
Tram. 302-00104/10

Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 49279, 49320 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 10.12.2013

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president del Grup Parlamentari 
de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 
139 del Reglament del Parlament, presenta la següent 
moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre 
el model de funció pública i els processos de selecció 
de personal (tram. 300-00111/10).

L’administració pública a Catalunya necessita d’un 
canvi estructural mitjançant un procés de racionalit-
zació del sector públic i de simplificació de processos 
per tal de que esdevingui una eina per la reactivació 
econòmica al servei dels ciutadans i de les empreses.

Moció

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

1. Presentar al Parlament de Catalunya el projecte de 
racionalització del sector públic de Catalunya que in-
corpori la supressió dels organismes públics inneces-
saris o per duplicitat de funcions, que no responen a 
criteris d’utilitat publica o d’interès general i que l’es-
talvi del seu cost econòmic i financer es imprescindi-
ble per la reducció del dèficit públic.

1.1. Elaborar la corresponent llei òmnibus de l’admi-
nistració publica que, d’acord amb els criteris expres-
sats pel Consell de Garanties Estatutàries, reguli la 
supressió dels organismes innecessaris, creats per llei 
o participats per la Generalitat de Catalunya com: 

– Consells amb funcions assessores i no executives, 
que comprometen grans partides pressupostàries, 
atribuint les seves funcions i recursos a les adminis-
tracions publiques d’origen.

– Consorcis en què la participació de la Generalitat 
no sigui majoritària o en el que la seva finalitat no 
resulti coincident amb una finalitat pròpia de l’admi-
nistració de la Generalitat.

– Fundacions que no han donat resposta a la funció de 
captació de la col·laboració publico-privada per la que 
van ser creades.

– Instituts que tenen un àmbit d’actuació molt especi-
alitzada i que les seves funcions es poden integrar en 
altres organismes mitjançant fusions o transferències 
als departaments matrius.

1.2. Crear un model comú d’organismes institucionals 
per la descentralització de funcions de la Generalitat 
que estableixi una clara limitació de funcions, els me-
canismes de control pels resultats del projecte, i els 
criteris de transparència que garanteixin l’accés a la 
informació.

2. Crear una Comissió d’Estudi en seu parlamentària 
sobre la reforma de l’administració i la funció públi-
ques de Catalunya, per tal d’acordar el model d’ad-
ministració i gestió publica que Catalunya necessita 
per als propers anys i així protegir-la dels cicles elec-
torals.

2.1 Adoptar totes les mesures necessàries per tal de 
reorientar l’administració i la funció pública catala-
nes cap a un sistema gerencial, que incorpori en el 
model organitzatiu criteris de: 

2.2. Bon govern i administració intel·ligent dirigida 
a la resolució de problemes dels ciutadans i les em-
preses.

2.3. Administració eficient que inclogui una clara 
delimitació de responsabilitats i assignació de rols 
que corresponguin a cadascun dels nivells d’adminis-
tració i a cadascun dels empleats públics basat en el 
criteri d’una administració una competència i en la 
millora de la qualitat dels serveis.

2.4. Eficàcia i eficiència en la gestió establint els me-
canismes de seguiment i control, la responsabilització 
per resultats i el rendiment de comptes.

2.5. Criteris de flexibilitat i agilitat millorant i adap-
tant la simplificació de processos administratius per 
tal de garantir una millor cooperació entre les insti-
tucions i les empreses necessària per a la reactivació 
econòmica.

2.6. Transparència que impliqui garantir l’accés dels 
ciutadans a la informació completa, útil i global dels 
costos dels serveis públics i dels projectes, que per-
meti avaluar resultats i donar compliment a la exigèn-
cia de control social.

3. Adoptar un nou model de gestió de les polítiques de 
recursos humans de la funció pública catalana, basat 
en criteris d’objectivitat, mèrit i capacitat amb els ob-
jectius següents: 

3.1. Professionalització de l’accés a la funció pública 
i a l’alta direcció pública amb l’objectiu de tecnificar 
les plantilles, afavorir la millora de la capacitat i lide-
ratge dels equips directius i la responsabilització dels 
equips directius i gestors en la consecució d’objectius.

3.2. Eliminació dels càrrecs de personal eventual o de 
confiança no funcionaris establint que siguin ocupats 
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preferentment per empleats públics per tal d’evitar 
que l’administració esdevingui un apèndix del partit 
de govern.

3.3. Elaborar un registre general de personal eventual 
i assessors que incorpori el perfil del lloc de treball, 
el servei que presta, les funcions i la seva retribució.

3.4. Elaborar una taula de retribucions i d’incompati-
bilitats per a càrrecs electes i personal d’alta direcció 
amb criteris de proporcionalitat a les funcions que de-
senvolupen i per tal que no percebin només que una 
retribució malgrat exercissin diversos càrrecs.

4. Establir un pla d’incentius als empleats públics per 
tal de garantir la motivació perduda amb els ajustos 
salarials dels últims anys i la qualitat en la prestació 
dels serveis.

4.1. D’acord amb la resolució judicial 25/2013 del 
jutjat contenciós administratiu nº 15 de Barcelona, el 
Govern de la Generalitat es compromet a retornar la 
paga extra corresponent a l’any 2012 a tots els fun-
cionaris públics amb tots els efectes administratius i 
econòmics que els corresponen.

4.2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a garantir que tot el personal al seu servei 
pugui cobrar les 14 pagues de l’any. És a dir, les 12 
mensualitats i les dues pagues extres de juny i desem-
bre tal i com han fet la resta de CC.AA. d’Espanya 
i per tant, no les condicionarà al cobrament o no de 
l’impost sobre dipòsits bancaris.

4.3. D’acord amb el dictamen 4/2012 de 6 de març 
del Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya, el 
Parlament de Catalunya acorda deixar sense efecte la 
mesura de reducció de jornada i sou (15%) del perso-
nal interí atès que aquesta mesura ha de ser integrada 
en el límit legal màxim dels dos anys de vigència pre-
vistos que acaben el proper 31 de març de 2014.

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2013

Albert Rivera Díaz
President del GP de C’s

Esmenes presentades
Reg. 50492, 50530, 50531 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 18.12.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
50492)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Marc Vidal i Pou, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya 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 
model de funció pública i els processos de selecció de 
personal (tram. 302-00104/10).

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

Dels punts 1, 1.1. i 1.2

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

1. Presentar al Parlament de Catalunya el projecte de 
racionalització del sector públic de Catalunya que in-
corpori la supressió dels organismes públics innecessa-
ris o per duplicitat de funcions, que no responen a cri-
teris d’utilitat publica o d’interès general i que l’estalvi 
del seu cost econòmic i financer es imprescindible per 
la reducció del dèficit públic.

1.1. Elaborar la corresponent llei òmnibus de l’admi-
nistració publica que, d’acord amb els criteris expres-
sats pel Consell de Garanties Estatutàries, reguli la 
supressió dels organismes innecessaris, creats per llei o 
participats per la Generalitat de Catalunya com: 

– Consells amb funcions assessores i no executives, 
que comprometen grans partides pressupostàries, atri-
buint les seves funcions i recursos a les administraci-
ons publiques d’origen.

– Consorcis en què la participació de la Generalitat no 
sigui majoritària o en el que la seva finalitat no resulti 
coincident amb una finalitat pròpia de l’administració 
de la Generalitat.

– Fundacions que no han donat resposta a la funció de 
captació de la col·laboració publico-privada per la que 
van ser creades.

– Instituts que tenen un àmbit d’actuació molt especi-
alitzada i que les seves funcions es poden integrar en 
altres organismes mitjançant fusions o transferències 
als departaments matrius.

1.2. Crear un model comú d’organismes institucionals 
per la descentralització de funcions de la Generalitat 
que estableixi una clara limitació de funcions, els me-
canismes de control pels resultats del projecte, i els 
criteris de transparència que garanteixin l’accés a la 
informació.

1. Presentar al Parlament de Catalunya el projecte de 
racionalització del sector públic que incorpori la de-
finició de tasques i cartes de serveis dels actuals or-
ganismes públics i la proposta de transformació per 
evitar duplicitats i millorar l’eficàcia en la gestió i ser-
veis a la ciutadania, acompanyada de la proposta ne-
gociada amb la representació sindical de reordenació 
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de llocs de treball que garanteixi el manteniment del 
nivell d’ocupació.

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

D’un nou punt 1.3

1.3. El projecte de racionalització que el Govern pre-
sentarà al Parlament incorporarà l’estudi de les pos-
sibles duplicitats, comparticions o interferències entre 
les competències exercides per la Generalitat i els ser-
veis que ofereix l’estat a Catalunya i, si és el cas, sol-
licitarà a l’Estat espanyol el traspàs d’aquests serveis 
per facilitar el camí de la relació de la ciutadania de 
Catalunya amb una administració única.

3 Esmena núm. 3
De supressió i addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

En els punts 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 i 2.5

2. Crear una Comissió d’Estudi en seu parlamentària 
sobre la reforma de l’administració i la funció públi-
ques de Catalunya, per tal d’acordar el model d’admi-
nistració i gestió publica que Catalunya necessita per 
als propers anys i així protegir-la dels cicles electorals.

2.1. Adoptar totes les mesures necessàries per tal de 
reorientar l’administració i la funció pública catalanes 
cap a un sistema gerencial, que incorpori en el model 
organitzatiu criteris de: 

2.2. Bon govern i administració intel·ligent dirigida a 
la resolució de problemes dels ciutadans i les empreses.

2.3. Administració eficient que inclogui una clara de-
limitació de responsabilitats i assignació de rols que 
corresponguin a cadascun dels nivells d’administració 
i a cadascun dels empleats públics basat en el criteri 
d’una administració una competència i en la millora de 
la qualitat dels serveis.

2.4. Eficàcia i eficiència en la gestió establint els me-
canismes de seguiment i control, la responsabilització 
per resultats i el rendiment de comptes.

2.5. Criteris de flexibilitat i agilitat millorant i adaptant 
la simplificació de processos administratius per tal de 
garantir una millor cooperació entre les institucions i 
les empreses necessària per a la reactivació econòmica.

2. Crear una comissió d’estudi en seu parlamentària 
sobre la reforma de l’administració i la funció públi-
ques de Catalunya, per tal de definir el model d’ad-
ministració i gestió pública que Catalunya necessita, 
i així poder elaborar un projecte de llei de la Funció 

Pública de Catalunya amb el màxim consens polític, 
social i laboral.

Aquesta comissió d’estudi analitzarà, entre d’altres, 
l’estat de situació de l’administració catalana refe-
rit especialment als següents aspectes: el bon govern 
adreçat a la resolució de problemes de la ciutadania, 
l’eficiència en els mecanismes de control i rendiment 
de comptes, la simplificació de processos administra-
tius i la transparència en l’accés de la ciutadania a la 
informació i els costos dels servis, que possibiliti una 
millor avaluació i control social.

4 Esmena núm. 4
De supressió i addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

En els punts 3 i 3.1

3. Adoptar un nou model de gestió de les polítiques de 
recursos humans de la funció pública catalana, basat 
en criteris d’objectivitat, mèrit i capacitat amb els ob-
jectius següents: 

3.1. Professionalització de l’accés a la funció pública i 
a l’alta direcció pública amb l’objectiu de tecnificar les 
plantilles, afavorir la millora de la capacitat i lideratge 
dels equips directius i la responsabilització dels equips 
directius i gestors en la consecució d’objectius.

3. Adoptar un model de gestió de les polítiques de re-
cursos humans referides a la funció directiva, basat en 
criteris d’objectivitat, mèrit i capacitat, professionalit-
zant-ne l’accés, establint limitacions numèriques dels 
alts càrrecs, vinculant la seva existència a paràmetres 
objectivables i justificats, acreditant la idoneïtat de les 
persones candidates.

5 Esmena núm. 5
De supressió i addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

En el punt 3.2

3.2. Eliminació dels càrrecs de personal eventual o de 
confiança no funcionaris establint que siguin ocupats 
preferentment per empleats públics per tal d’evitar que 
l’administració esdevingui un apèndix del partit de go-
vern.

3.2. El Govern presentarà a la comissió d’afers ins-
titucionals del Parlament un estudi actualitzat dels 
càrrecs de personal eventual o de confiança no funci-
onaris, amb la justificació de les tasques que realitzen 
i garantirà que qualsevol nou càrrec d’aquestes carac-
terístiques serà ocupat preferentment per empleats pú-
blics amb criteris de transparència, objectivitat, mèrit 
i capacitat
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6 Esmena núm. 6
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Al final del punt 3.4

3.4. Elaborar una taula de retribucions i d’incompati-
bilitats per a càrrecs electes i personal d’alta direcció 
amb criteris de proporcionalitat a les funcions que de-
senvolupen i per tal que no percebin només que una 
retribució malgrat exercissin diversos càrrecs. Així 
mateix, el govern regularà que cap càrrec directiu 
de cap organisme públic o entitat del sector públic 
pugui tenir unes retribucions superiors a les de Con-
seller.

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

D’un nou punt 4.4

4.4. El Govern donarà per finalitzada en data 1 de 
gener del 2014 la situació d’excepcionalitat que ha 
provocat les mesures restrictives aplicades als emple-
ats públics i farà una revisió i avaluació al llarg del 
primer trimestre del 2014 per determinar la pèrdua de 
condicions de treball i retribucions ocasionades per 
aquestes mesures.

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

D’un nou punt 4.5

4.5. El Govern impulsarà les reformes legislatives 
necessàries per tal que el personal de les instituci-
ons i empreses que hagin estat directament afecta-
des per aquestes mesures, siguin reposats en les ma-
teixes condicions de treball i drets laborals que els 
emparaven a l’entrada en vigor de les normes legals 
esmentades.

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

D’un nou punt 4.6.

4.6. El Govern iniciarà dins del primer trimestre del 
2014 un període de negociacions amb els represen-
tants dels treballadors per establir un calendari per a 

la recuperació del poder adquisitiu perdut en els dar-
rers tres anys.

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2013

Dolors Camats i Luis Marc Vidal i Pou
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 50530)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu i Sergi Sabrià i Be-
nito, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenten 
les següents esmenes a la Moció subsegüent a la inter-
pel·lació al Govern sobre el model de funció pública 
i els processos de selecció de personal (tram. 302-
00104/10).

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

Del punt 3.1

«3.1. Presentar un projecte de llei al Parlament, per 
a la creació a Catalunya d’un sistema de Direcció 
pública professional (DPP) que asseguri la idoneïtat 
professional i l’adequada supervisió de les persones 
que, prèvia convocatòria pública, accedeixin a aques-
ta càrrecs directius.»

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

Del punt 3.2

«3.2. Garantir que l’elecció dels càrrecs eventuals de 
l’estructura de l’Administració de la Generalitat es re-
girà pels principis de mèrit i capacitat.»

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

Del punt 3.4

«3.4. Garantir la ràpida aprovació de la normativa 
que reguli les mesures que s’estableixin a la llei de me-
sures fiscals, administratives, financeres i del sector 
públic 2013, en relació al personal directiu del sector 
públic de la Generalitat de Catalunya, i que ha de 
permetre ordenar les retribucions dels càrrecs elec-
tes i personal d’alta direcció i garantir l’aplicació de 
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l’article 4 de la llei 13/2005, de 27 de desembre, del 
règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de 
la Generalitat sobre la retribució única d’aquests alts 
càrrecs.»

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2013

Marta Rovira i Vergés Sergi Sabrià i Benito
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 50531)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, 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 model de funció pública i els proces-
sos de selecció de personal (tram. 302-00104/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació i supressió
GP Socialista

Esmena de supressió al punt 1

1. Presentar al Parlament de Catalunya un projecte de 
reorganització del Sector Públic de la Generalitat de 
Catalunya que prioritzi el compliment efectiu de l’obli-
gació de prestar amb la màxima eficàcia i qualitat el 
servei públics, i que de manera complementària revisi 
la viabilitat d’aquelles entitats que no hagin assolit els 
objectius fundacionals

1.1. Elaborar la corresponent llei òmnibus de l’admi-
nistració publica que, d’acord amb els criteris expres-
sats pel Consell de Garanties Estatutàries, reguli la 
supressió dels organismes innecessaris, creats per llei o 
participats per la Generalitat de Catalunya com: 

– Consells amb funcions assessores i no executives, 
que comprometen grans partides pressupostàries, atri-
buint les seves funcions i recursos a les administraci-
ons publiques d’origen.

– Consorcis en què la participació de la Generalitat no 
sigui majoritària o en el que la seva finalitat no resulti 
coincident amb una finalitat pròpia de l’administració 
de la Generalitat.

– Fundacions que no han donat resposta a la funció de 
captació de la col·laboració publico-privada per la que 
van ser creades.

– Instituts que tenen un àmbit d’actuació molt especi-
alitzada i que les seves funcions es poden integrar en 
altres organismes mitjançant fusions o transferències 
als departaments matrius.

1.2. Crear un model d’empresa pública que tipifiqui i 
simplifiqui les diverses formes jurídiques que puguin 
prendre les entitats del Sector Públic, i els criteris pels 
quals puguin ser creades o hagin de ser dissoltes, es-
tablint així mateix per a totes elles comú d’organismes 
institucionals per la descentralització de funcions de la 
Generalitat que estableixi una clara delimitació limi-
tació de funcions, els mecanismes de control per pels 
resultats del projecte, i els criteris de transparència 
que garanteixin l’accés a la informació.

2 Esmena núm. 2
De modificació i supressió
GP Socialista

De modificació i supressió al punt 2

2. Crear una Comissió d’Estudi en seu parlamentària 
Presentar abans de final de març de 2014 un conjunt 
de projectes de llei sobre la reforma de l’administració 
i la funció públiques de Catalunya, per tal d’acordar el 
model d’administració i gestió publica que Catalunya 
necessita per als propers anys i així protegir-la dels 
cicles electorals.

2.1. Adoptar totes les mesures necessàries per tal de 
reorientar l’administració i la funció pública catala-
nes cap a un sistema gerencial, que incorpori en el 
model organitzatiu criteris de: 

2.2. Bon govern i administració intel·ligent dirigida 
orientada a la resolució de problemes dels ciutadans i 
les empreses i el conjunt del teixit social.

2.3. Administració eficient que inclogui una clara de-
limitació de responsabilitats i assignació de rols que 
corresponguin a cadascun dels nivells d’administració 
i a cadascun dels empleats públics basat en el criteri 
d’una administració una competència i en la millora de 
la qualitat dels serveis.

2.4. Eficàcia i eficiència en la gestió establint els me-
canismes de seguiment i control, la responsabilització 
per resultats i el rendiment de comptes.

2.5. Criteris de flexibilitat i agilitat millorant i adap-
tant la simplificació de processos administratius per 
tal de garantir una millor cooperació entre les insti-
tucions i les empreses necessària per a la reactivació 
econòmica.

2.6. Transparència que impliqui garantir l’accés dels 
ciutadans a la informació completa, útil i global dels 
costos dels serveis públics i dels projectes, que per-
meti avaluar resultats i donar compliment a la exigèn-
cia de control social.
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3 Esmena núm. 3
De modificació i supressió
GP Socialista

De modificació i supressió al punt 3

3. Adoptar un nou model de gestió de les polítiques de 
recursos humans de la funció pública catalana, basat 
en criteris d’objectivitat, mèrit i capacitat amb els ob-
jectius següents: 

3.1. Professionalització de l’accés a la funció pública 
i a l’alta direcció pública amb l’objectiu de tecnifi-
car les plantilles, afavorir afavorint des del lideratge 
dels equips directius, la formació contínua i la ges-
tió d’equips la millora de la capacitat i lideratge dels 
equips directius i la responsabilització dels equips di-
rectius i gestors en la consecució d’objectius.

3.2. Eliminació dels càrrecs de personal eventual o de 
confiança no funcionaris establint que siguin ocupats 
preferentment per empleats públics per tal d’evitar 
que l’administració esdevingui un apèndix del partit 
de govern.

3.3. Elaborar un registre general de personal eventual 
i assessors que incorpori el perfil del lloc de treball, 
el servei que presta, les funcions i la seva retribució.

3.4. Elaborar una taula de retribucions i d’incompati-
bilitats per a càrrecs electes i personal d’alta direcció 
amb criteris de proporcionalitat a les funcions que de-
senvolupen i per tal que no percebin només que una 
retribució malgrat exercissin diversos càrrecs.

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC
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PUNT 17 | DEBAT I VOTACIÓ

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el compliment de les recoma-
nacions de l’informe del Comitè contra les 
Desaparicions Forçades de les Nacions 
Unides del 13 de novembre de 2013
Tram. 302-00107/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana de Catalunya

Reg. 49346 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.12.2013

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Gemma Calvet i 
Barot, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació 
al Govern sobre el compliment de les recomanacions 
de l’informe del Comitè contra les Desaparicions For-
çades de les Nacions Unides del 13 de novembre de 
2013 (tram. 300-00113/10).

Exposició de Motius

La legislació internacional en matèria de memòria 
històrica va assentar unes bases centrades en els drets 
fonamentals, els drets de les víctimes a la justícia, 
la reparació i les garanties jurídiques. La Convenció 
Internacional per a la protecció de totes les persones 
contra les desaparicions forçades, en desenvolupa-
ment de la Declaració aprovada en Resolució 47/133 
de 18 de desembre de 1992 estableix els drets a la tu-
tela judicial efectiva, i el dret a l’accés e informació 
de familiars i víctimes.

L’eix bàsic i la justificació de les polítiques de memò-
ria històrica haurien de centrar-se en la restitució dels 
drets als ciutadans i ciutadanes que han estat víctimes 
de la Guerra Civil i de la dictadura franquista.

El Comitè contra la Desaparició Forçada de la ONU, 
en la seva 74ª sessió, celebrada el 13 de novembre de 
2013, va aprovar, entre d’altres observacions finals so-
bre l’informe presentat per l’estat espanyol en virtut 
de l’article 29.1 de la Convenció Internacional per la 
protecció de totes les persones contra les desaparici-
ons forçades, que: 

«El Comitè recorda que la recerca de les persones 
que han estat sotmeses a desaparició forçada i l’acla-
riment de la seva sort són obligacions de l’Estat, tot 
i que no s’hagi presentat una denúncia formal, i que 
els familiars tenen, entre altres, el dret a conèixer la 

veritat sobre la sort dels seus éssers estimats desapa-
reguts. En aquest context, el Comitè recomana que 
l’Estat part adopti totes les mesures necessàries, in-
cloent l’assignació dels recursos de personal, tècnics i 
financers suficients, per a la recerca i aclariment de la 
sort de les persones desaparegudes. Respecte d’això, 
l’Estat part hauria de considerar la possibilitat d’esta-
blir un òrgan específic encarregat de la recerca de les 
persones sotmeses a desaparició forçada, que tingui 
facultats i recursos suficients per tirar endavant les se-
ves funcions de manera efectiva .»

«El Comitè recomana que l’Estat part consideri re-
visar la seva legislació penal amb vista a incorporar 
com a delictes específics les conductes descrites en 
l’article 25, paràgraf 1, de la Convenció que prevegin 
penes apropiades que tinguin en compte la seva ex-
trema gravetat. Així mateix, el Comitè insta l’Estat 
part al fet que intensifiqui els seus esforços amb vista 
a buscar i identificar els nens que podrien haver estat 
víctimes d’apropiació, desaparició forçada i / o subs-
titució de la identitat de conformitat amb l’article 25, 
paràgraf 2, de la Convenció. Al respecte, li recomana 
que intensifiqui els seus esforços per tal de garantir 
que el Banc Nacional d’ADN integri mostres genèti-
ques de tots els casos que hagin estat denunciats, tant 
per via administrativa com judicial.»

Així mateix a Catalunya la Llei 10/2009, de 30 de 
juny, sobre la localització i identificació de les perso-
nes desaparegudes, que complementa la Llei 13/2007, 
de 31 d’octubre, del Memorial Democràtic, s’inscriu 
dins el marc de la Declaració universal de drets hu-
mans i els tractats i acords internacionals sobre els 
drets a què fa referència l’article 4.1 de l’Estatut 
d’autonomia i emana directament del seu article 54, 
acomplint-lo en el reconeixement i rehabilitació de la 
memòria de tots els que van patir persecució com a 
conseqüència de la defensa de la democràcia i l’auto-
govern de Catalunya o a causa de llurs opcions perso-
nals, ideològiques o de consciència.

Aquesta llei preveu un cens de persones desapare-
gudes. El seu article 7 determina que «correspon a 
l’Administració de la Generalitat dur a terme les ac-
tuacions necessàries per a recuperar i identificar les 
restes de les persones a què fa referència l’article 2.1. 
Aquestes actuacions són a càrrec de l’Administració 
de la Generalitat, d’acord amb les seves disponibili-
tats pressupostàries.» I al punt 7 del mateix article 
s’estableix que «s’han de determinar, per via regla-
mentària, les condicions i els procediments pertinents 
per a garantir que les persones i entitats a què fa re-
ferència l’apartat 3 puguin recuperar les restes per a 
traslladar-les. Amb aquesta finalitat, l’Administració 
de la Generalitat pot establir un sistema de bancs de 
dades. Les restes que hagin estat traslladades i no si-
guin reclamades han d’ésser inhumades en el cemen-
tiri corresponent al terme municipal en què es van 
trobar.
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L’article 9 preveu que el departament competent en 
matèria de memòria democràtica executi les actua-
cions establertes per aquesta llei directament, amb 
mitjans propis o aliens i pot subscriure convenis de 
col·laboració amb altres administracions públiques o 
universitats que tinguin entre llurs finalitats estatutà-
ries dur a terme aquest tipus d’activitats que comptin 
amb professionals adequats per a dur-les a terme i que 
acreditin la capacitat científica necessària.

La Resolució IRP/4072/2010, de 15 de desembre, per 
la qual s’aproven els protocols d’aplicació a les actua-
cions previstes en la Llei 10/2009, de 30 de juny, i en 
el Decret 111/2010, de 31 d’agost, pel qual es desenvo-
lupa reglamentàriament aquesta, preveu també al seu 
article 3 un banc de dades, i a l’Annex 2 que regula 
el protocol de l’obertura de les fosses comunes, s’es-
tableix com a «fase 2 - documentació» que un equip 
responsable del projecte tècnic completi exhaustiva-
ment la documentació que hagi fonamentat la decisió 
d’iniciar l’actuació d’obertura de la fossa, i una de les 
vessants d’aqueta documentació «ante mortem» dels 
desapareguts són les «entrevistes a persones properes 
als desapareguts per obtenir-ne informació i valorar 
si és convenient la donació de mostres biològiques 
per a la seva anàlisi genètica», així mateix en la fase 
d’anàlisi posterior a la fase d’exhumació es preveu 
l’anàlisi genètica.

L’informe de Nacions Unides esmentat anteriorment 
que motiva aquesta moció exigeix de les administra-
cions fer un esforç per garantir, quan aquesta sigui 
possible, l’exhumació i recuperació de la identitat de 
les persones desaparegudes. És per això que cal donar 
passos endavant en les polítiques de memòria histò-
rica endegades els darrers anys per tal de reforçar i 
actualitzar els marcs legislatius que donin garantia 
als familiars de les víctimes per recuperar-ne la seva 
identificació i s’optimitzin al màxim els instruments 
destinats a tal efecte.

Moció

En compliment de les recomanacions del Comitè 
contra la desaparició forçada de Nacions Unides en 
l’informe de compliment de l’Estat espanyol, emès 
el darrer mes de novembre de 2013, el Parlament de 
Catalunya,

1. Acorda donar suport a la creació del Banc d’ADN 
com a banc genètic, en el marc del Programa d’iden-
tificació per mostres d’ADN de familiars de desapa-
reguts a Catalunya, gestionat en el marc del protocol 
existent entre la Fundació Bosch i Gimpera i la Unitat 
de Medicina Legal de la Universitat de Barcelona.

2. Insta el Govern de la Generalitat a que faciliti i 
garanteixi el dret a la informació i sensibilització, 
a tots els familiars de víctimes de la Guerra Civil i 
de la repressió franquista que consten en el Registre 
oficial, com a cens català de persones desaparegudes, 

actualment 4.600 inscrits. En especial la informació 
referida a la possibilitat de lliurar les seves mostres 
d’ADN al Banc català d’ADN, per facilitar en els ca-
sos que científicament sigui possible, la identificació 
de persones desaparegudes, i que informi, pel seu ús, 
del formulari de comunicació de desaparició forçada 
o involuntària, de la ONU. Així mateix, es garanteixi 
la informació i s’intensifiquin els esforços pel que fa a 
les situacions de nens i nenes que podrien haver estat 
víctimes d’apropiació, desaparició forçada i/o substi-
tució d’identitat.

3. Insta el Govern de la Generalitat a realitzar les ini-
ciatives legislatives necessàries per tal que es puguin 
reclamar per part dels familiars els cossos de perso-
nes desaparegudes, s’actualitzi el mapa de fosses exis-
tent i es reforcin les tasques d’exhumació de fosses 
amb supervisió judicial de forma gradual, procedint 
a garantir en les restes òssies la prova d’identificació 
per ADN creuant les dades existents en el Banc català 
d’ADN.

4. Insta el Govern de la Generalitat a que es garan-
teixi una valoració individual a través d’informes de 
treballadors socials, en les persones immigrants a 
Catalunya, susceptibles de ser expulsades o extradi-
tades, per tal de determinar si existeixen raons funda-
des per creure que la persona podria estar en perill de 
ser sotmesa a una desaparició forçada en el seu país 
d’origen, i en aquest cas evitar la seva expulsió.

Palau del Parlament, 10 de desembre de 2013

Marta Rovira i Vergés Gemma Calvet i Barot
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC 

Esmenes presentades
Reg. 50499, 50542 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 18.12.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
50499)

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-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre el compliment de les recomanacions de l’informe 
del Comitè contra les Desaparicions Forçades de les 
Nacions Unides del 13 de novembre de 2013 (tram. 
302-00107/10).
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1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt 5

«El Parlament reafirma la necessitat d’una política 
pública de la memòria, tal com recull l’article 54 de 
l’Estatut d’Autonomia, i en aquest sentit insta el Go-
vern a dotar aquesta política dels recursos suficients, 
acabant així amb la limitació de mitjans econòmics, 
humans i tècnics, que durant els darrers tres anys han 
patit el Memorial Democràtic, la Xarxa d’Espais de 
la Memòria i instal·lacions com el Museu de l’Exili de 
La Jonquera (Alt Empordà), que han posat en perill el 
correcte exercici de les seves funcions.»

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

D’un nou punt 6

«El Parlament insta el govern de Catalunya a donar 
el màxim suport moral, tècnic i material a les entitats 
i associacions memorialistes de Catalunya i en aquest 
sentit insta el govern a incrementar substancialment 
les aportacions econòmiques pels projectes i activitats 
concrets que impulsen aquestes entitats.»

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2013

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

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 50542)

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 compliment de les re-
comanacions de l’informe del Comitè contra les De-
saparicions Forçades de les Nacions Unides del 13 de 
novembre de 2013 (tram. 302-00107/10).

1 Esmena núm. 1
De supressió i addició
GP de Convergència i Unió

Del punt 1

«1. Acorda donar suport a l’estudi de la creació del 
Banc d’ADN com a banc genètic, en el marc del Pro-

grama d’identificació per mostres d’ADN de familiars 
de desapareguts a Catalunya, gestionat en el marc del 
protocol existent entre la Fundació Bosch i Gimpera i 
la Unitat de Medicina Legal de la Universitat de Bar-
celona.»

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

Del punt 2

«2. Insta el Govern de la Generalitat a que segueixi fa-
cilitant i garantint el dret a la informació i sensibilitza-
ció, a tots els familiars de víctimes de la Guerra Civil 
i de la repressió franquista que consten en el Registre 
oficial, com a cens català de persones desaparegudes, 
actualment 4.600 inscrits. En especial, i un cop garan-
tits els requisits de la normativa de protecció de dades 
que resultin aplicables de conformitat amb el parer de 
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, informar 
entorn la possibilitat de lliurar mostres d ADN, per 
facilitar en els casos que científicament sigui possi-
ble, la identificació de persones desaparegudes, í que 
informi, pel seu ús, del formulari de comunicació de 
desaparició forçada o involuntària, de la ONU. Així 
mateix, es garanteixi la informació i s’intensifiquin els 
esforços pel que fa a les situacions de nens i nenes que 
podrien haver estat víctimes d’apropiació, desaparició 
forçada i/o substitució d’identitat.»

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

Del punt 3

«3. Insta el Govern de la Generalitat, juntament amb 
aquest Parlament, a realitzar les iniciatives legisla-
tives necessàries per tal que es puguin reclamar per 
part dels familiars els cossos de persones desaparegu-
des, s’actualitzi el mapa de fosses existent i es refor-
cin les tasques d’exhumació de fosses amb supervisió 
judicial de forma gradual, procedint a garantir en les 
restes òssies la prova d’identificació per ADN, quan 
resulti científicament recomanable amb caràcter sin-
gular.»

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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PUNT 18 | DEBAT I VOTACIÓ

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les polítiques de cooperació
Tram. 302-00106/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 49299 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.12.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Sara Vilà Galan, 
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 les polítiques de coo-
peració (tram. 300-00110/10).

La política pública de Cooperació i Ajuda al Desen-
volupament és la remesa que més ha vist minvar el 
seu pressupost en els darrers anys. Actualment dese-
nes d’entitats ONGs i ens locals, han hagut de cessar 
les seves activitats i programes a conseqüència de la 
manca de pressupost i recolzament tècnic per part del 
Govern de la Generalitat.

Davant la nova retallada pressupostària de 800.000 
euros per al 2014 pel que fa a l’Agència Catalana de 
Cooperació al Desenvolupament, i tenint en comptes 
que en total la partida s’ha reduït en més d’un 83% 
des del 2010, l’ACCD resulta a hores d’ara del tot in-
sostenible. Segons els nous pressupostos per al 2014, 
la major part del pressupost dins l’Agència s’inverteix 
en els capítols I i II, corresponents als de personal i 
funcionament, pel que en resta poc per les activitats i 
programes de l’ACCD.

El pressupost de l’Agència Catalana de Cooperació 
ha passat de 42 milions d’euros el 2010 a 7 milions 
durant el 2013 i 6.230.100 euros el 2014. No obstant 
les cinc delegacions exteriors de la Generalitat passen 
de 1,1 milions d’euros a 2,2 i Diplocat de 1,9 a 2,6 
milions. No hi ha dubte de que la Generalitat necessi-
ta una política d’acció exterior i unes oficines pròpies 
així com un organisme que coordini la diplomàcia 
pública, en aquest cas Diplocat, per tal de donar a co-
nèixer i per fer entendre al món el procés nacional 
que viu en aquests moments Catalunya i la necessitat 
de dur a terme una consulta democràtica al poble ca-
talà.

Malgrat tot al gener d’aquest mateix any més de 20 
ONG catalanes de promoció de la pau, defensa dels 
drets humans i de cooperació al desenvolupament, 

van lliurar conjunta i unitàriament a la Generalitat 
més de 40 reclamacions de pagament per valor de 7 
milions d’euros. Tot i els pagaments realitzats els dar-
rers mesos, moltes d’aquestes ONG s’han vist obliga-
des aturar els seus projectes i programes a causa dels 
impagaments o s’han endeutat per a poder continuar, 
malgrat la pobresa creix a Catalunya i les necessitats 
més bàsiques dels ciutadans necessiten més atenció 
que mai per part d’aquestes entitats.

Moció

1. El Parlament de Catalunya manifesta: 

1.1. El seu compromís, suport i reconeixement a la 
tasca imprescindible que fan les entitats i els ens lo-
cals en Cooperació, Ajuda al Desenvolupament, Fo-
ment de la Pau i dels Drets Humans tant a Catalunya 
com a la resta del món.

1.2. El seu compromís, suport i reconeixement a la 
diplomàcia civil realitzada pels diferents agents de la 
comunitat catalana a l’exterior i les Organitzacions 
No Governamentals com la diplomàcia pública més 
experimentada i alhora més important que té Cata-
lunya davant el món i lamenta la dràstica reducció en 
les partides en Cooperació i Ajuda al Desenvolupa-
ment debilitant així aquesta mateixa diplomàcia.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

2.1. Doblar la consignació pressupostària respecte de 
l’any 2013, com a mínim, per a l’Agència Catalana de 
Cooperació al Desenvolupament.

2.2. Incrementar la partida destinada al Pla Director 
de Cooperació al Desenvolupament, per tal de poder 
complir amb els compromisos adquirits d’ajuda al 
desenvolupament al Sàhara Occidental i especialment 
als programes adreçats a garantir l’alimentació dels 
infants i joves que viuen als campaments del refugiats 
de Tindouf

2.3. Crear, dins del Pla de Treball de la Secretaria 
d’Afers Exteriors, un grup de treball entre Diplo-
Cat i la Federació Catalana d’ONG per la Pau, els 
Drets Humans i el Desenvolupament i la Coordina-
dora d’ONG Solidàries (Girona), la Coordinadora 
d’ONGD i altres moviments solidaris de Lleida i la 
Coordinadora d’ONGD de Tarragona per aprofundir 
en el rol dels actors civils catalans en la diplomàcia 
ciutadana.

2.4. Publicar una convocatòria d’ajuts i subvencions 
per a l’any 2014, com a principal instrument de la co-
operació oficial catalana al desenvolupament per do-
tar de recursos econòmics els actors de la cooperació 
aliens al Govern que, amb aquests fons, promouen el 
desenvolupament a països tercers prèvia consulta al 
Consell de Cooperació.

2.5. Cessar el Director de l’Agència Catalana de Co-
operació al Desenvolupament, el Sr. Carles Llorens, 
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pels greuges causats a les ONGs i ens locals, així com 
els seus treballadors/es i usuaris/es en conseqüència a 
la seva mala gestió.

2.6. Convocar, en el termini de dos mesos, un grup 
de treball en el marc del Consell de Cooperació per 
elaborar un pla de sensibilització per a les empreses 
deslocalitzades fora de Catalunya que operen allà on 
hi ha projectes de cooperació exterior per tal de que 
coneguin la situació en la que es troba el país de destí 
i amb les entitats de cooperació.

Palau del Parlament, 5 de desembre de 2013

Dolors Camats i Luis Sara Vilà Galan
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 

Esmenes presentades
Reg. 50507, 50508, 50544 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 18.12.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 50507)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Marta Vilalta i Tor-
res, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenten 
les següents esmenes a la Moció subsegüent a la inter-
pel·lació al Govern sobre les polítiques de cooperació 
(tram. 302-00106/10).

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

Del punt 2.1

«2.1. Garantir el funcionament de l’Agència Catalana 
de Cooperació al Desenvolupament i el desenvolupa-
ment de la política pública de cooperació del país.»

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

Del punt 2.2

«2.2. Garantir el desenvolupament del Pla Director de 
Cooperació al Desenvolupament 2011-2014, posant 
especial èmfasi en els compromisos d’ajuda al desen-
volupament al Sàhara Occidental i especialment als 
programes adreçats a garantir l’alimentació dels in-
fants i joves que viuen als campaments del refugiats 
de Tindouf.»

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

Del punt 2.4

«2.4. Dissenyar i convocar durant el primer trimes-
tre del proper any, a càrrec del pressupost pel 2014 i 
prèvia consulta del Consell de Cooperació, una línia 
d’ajuts i subvencions adreçada a les entitats que duen 
a terme accions de cooperació i que promouen el des-
envolupament a països tercers.»

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

Del punt 2.5

«2.5. Canviar el rumb de la gestió actual de la direcció 
de l’ACCD i comprometre’s a treballar de forma coor-
dinada i participada amb les entitats, els ens locals i 
el conjunt del sector, garantint el diàleg en tot moment 
per tal de construir conjuntament la política pública 
de cooperació.»

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2013

Marta Rovira i Vergés Marta Vilalta i Torres
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 50508)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, del Grup Parla-
mentari Socialista, 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 Covem sobre les polítiques de cooperació 
(tram. 300-00110/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista

1.2) El seu compromís, suport i reconeixement a la 
diplomàcia civil realitzada pels diferents agents de la 
comunitat catalana a l’exterior i les Organitzacions 
No Governamentals com la diplomàcia pública l’ac-
ció exterior catalana més experimentada i alhora més 
important que té Catalunya davant el món i lamenta 
la dràstica reducció en les partides en Cooperació i 
Ajuda al Desenvolupament debilitant així aquesta 
mateixa diplomàcia civil.
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2 Esmena núm. 2
De modificació i supressió
GP Socialista

2.2) Incrementar la partida destinada al Pla Director 
de Cooperació al Desenvolupament, per tal de poder 
complir amb els compromisos adquirits d’ajuda al 
desenvolupament al Sàhara Occidental i especialment 
als programes adreçats a garantir l’alimentació dels in-
fants i joves que viuen als campaments del refugiats 
de Tindouf aprovats i pendents de pagament amb les 
ONG’s, disposar de recursos suficients per dur a terme 
com Govern de Catalunya ajuda humanitària en con-
textos d’emergència i alhora garantir el finançament 
de projectes de cooperació al desenvolupament, pau 
i drets humans, especialment en l’àmbit dels camps 
de refugiats i en l’àmbit de la salut materno-infantil; 
complint molt especialment amb el compromís d’ager-
manament amb el poble sahrauí als campaments de 
refugiats de Tindouf i també amb els treballs humani-
taris a Cisjordània, Gaza i camps de refugiats sirians.

3 Esmena núm. 3
De modificació i addició
GP Socialista

2.3) Crear, dins del Pla de Treball de la Secretaria 
d’Afers Exteriors, un grup de treball entre DiploCat i 
la Federació Catalana d’ONC per la Pau, els Drets Hu-
mans i el Desenvolupament i la Coordinadora d’ONG 
Solidàries (Girona), la Coordinadora d’ONGD i al-
tres moviments solidaris de Lleida i la Coordinadora 
d’ONGD de Tarragona, junt amb representants de la 
cooperació municipalista i organismes representatius 
del teixit empresarial català a l’exterior, per aprofun-
dir en el rol dels actors civils catalans en la diplomà-
cia ciutadana l’acció exterior catalana com a «diplo-
màcia civil».

4 Esmena núm. 4
De modificació
GP Socialista

2.5) Cessar el Director de l’Agència Catalana de Coo-
peració al Desenvolupament, el Sr. Carles Llorens, pels 
greuges causats a les ONGs i ens locals, així com els 
seus treballadors/es i usuaris/es en conseqüència a la 
seva maia gestió.

Rellevar al Director de l’Agencia Catalana de Coo-
peració al Desenvolupament, el Sr Carles Llorens, 
atenent les seves declaracions en aquest sentit en seu 
parlamentària el dia tres de maig quan va anunciar el 
seu pròxim relleu i reprovar l’acció del Govern de la 
Generalitat de Catalunya pel desmantellament de la 
política pública catalana de cooperació al desenvolu-
pament, pau i drets humans i pel pels greuges causats.

5 Esmena núm. 5
De modificació
GP Socialista

2.6) Convocar, en el termini de dos mesos, un grup 
de treball en el marc del Consell de Cooperació per 
elaborar un pla de sensibilització per a les empreses 
deslocalitzades fora de Catalunya que operen allà on 
hi ha projectes de cooperació exterior per tal de que 
coneguin la situació en la que es troba el país de destí i 
amb les entitats de cooperació catalana per tal de que 
a més de donar-les a conèixer aquests i de posar-les 
en contacte amb les ONG’s catalanes que treballen 
al país, coneguin la situació del país on operen en re-
lació als drets humans i al compliment de la legalitat 
internacional amb l’objectiu, entre altres, de fomentar 
el respecte al territori, el compliment dels criteris la-
borals de la legalitat internacional i de la OIT.

6 Esmena núm. 6
D’addició
GP Socialista

D’un nou subapartat del primer punt

1.3. El seu reconeixement a la tasca dels ajuntaments 
catalans en matèria d’acció internacional i de coope-
ració al desenvolupament, pau i drets humans, àmbit 
en el que, a través d’una gran quantitat de projectes 
exitosos, s’ha acumulat una experiència molt valuosa 
que la societat catalana no pot perdre.

7 Esmena núm. 7
D’addició
GP Socialista

D’un nou subapartat del punt segon

2.7. Garantir que la modificació legislativa que im-
pulsa el Govern sobre la reforma dels Governs Locals 
possibiliti que aquests puguin seguir promovent pro-
jectes de cooperació descentralitzada.

8 Esmena núm. 8
D’addició
GP Socialista

2.8. Instar el Govern de l’Estat per tal de que el Pro-
jecte de Llei de Racionalització i Sostenibilitat de 
l’Administració Pública que està impulsant garanteixi 
igualment la possibilitat de que els ens locals puguin 
seguir promovent projectes de cooperació descentra-
litzada.

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 50544)

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 inter-
pel·lació al Govern sobre les polítiques de cooperació 
(tram. 302-00106/10).

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

De l’apartat 2 del punt 1

«1.2. El seu compromís, suport i reconeixement a la 
tasca que realitzen els diferents agents de la comunitat 
catalana a l’exterior i de les Organitzacions No Go-
vernamentals, que sens dubte constitueix un dels ins-
truments més importants i experimentats de diplomà-
cia pública que té Catalunya davant el món.» 

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

De l’apartat 1 del punt 2

«2.1. Buscar les vies per incrementar la consignació 
pressupostària dedicada a la cooperació respecte de 
l’any 2014.» 

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

De l’apartat 2 del punt 2

«2.2. Garantir el desenvolupament del Pla Director 
de Cooperació al Desenvolupament 2011-2014, posant 
especial èmfasi en els compromisos d’ajuda al desen-
volupament adquirits.»

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

De l’apartat 3 del punt 2

«2.3. Crear amb el suport de la Secretaria d’Afers 
Exteriors i de la Unió Europea un grup de treball 

entre DiploCat i la Federació Catalana d’ONG per 
la Pau, els Drets Humans i el Desenvolupament, la 
Coordinadora d’ONG Solidàries (Girona), la Coor-
dinadora d’ONGD i altres moviments solidaris de 
Lleida, la Coordinadora d’ONGD de Tarragona i 
altres entitats que es cregui adequat per aprofundir 
en el rol dels actors civils catalans en la diplomàcia 
ciutadana.» 

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

De l’apartat 4 del punt 2

«2.4. Publicar una convocatòria d’ajuts i subvencions 
per l’any 2014, com a principal instrument de la coo-
peració oficial catalana al desenvolupament per dotar 
de recursos econòmics els actors de la cooperació 
aliens al Govern que, amb aquests fons, promouen el 
desenvolupament a països tercers prèvia consulta al 
Consell de Cooperació.»

6 Esmena núm. 6
De supressió
GP de Convergència i Unió

De l’apartat 5 del punt 2

«2.5. Cessar el Director de l’Agència Catalana de Coo-
peració al Desenvolupament, el Sr. Carles Llorens, pels 
greuges causats a les ONGs i ens locals, així com els 
seus treballadors/es i usuaris/es en conseqüència a la 
seva mala gestió. »

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

De l’apartat 6 del punt 2

«2.6. Convocar, en el termini de dos mesos, un grup 
de treball en el marc del Consell de Cooperació per 
elaborar un pla de sensibilització per a les empreses 
catalanes deslocalitzades fora de Catalunya que ope-
ren allà on hi ha projectes de cooperació exterior per 
tal de que coneguin la situació en la que es troba el 
país de destí i amb les entitats de cooperació.»

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU



 24 | Sessió plenària núm. 23

PUNT 19 | DEBAT I VOTACIÓ

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el Centre d’Història Contempo-
rània de Catalunya
Tram. 302-00108/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 49366 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.12.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Rafael López 
i Rueda, diputat 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 el Centre d’Història Contemporània de 
Catalunya (tram. 300-00115/10).

Moció

1. El Parlament de Catalunya manifesta: 

a) El seu rebuig al simposi, «Espanya contra Cata-
lunya: una mirada històrica (1714-2014)», així com 
el seu tractament de la història de Catalunya perquè 
explicita una presa de posició molt allunyada de les 
complexitats de la realitat històrica i significa una 
oportunitat perduda per obrir un diàleg plural i de-
batre, amb rigor i serenitat, els punts de vista i inter-
pretacions que sobre els fets motiu del simposi poden 
aportar de manera solvent els diversos representants 
de les escoles historiogràfiques.

b) El seu rebuig pel tractament que el simposi «Es-
panya contra Catalunya: una mirada històrica (1714-
2014)» fa de la nostra història com a catalans i es-
panyols resumint-la en expressions com uniformisme, 
espoli, desigualtats, repressió, resistència o falsifica-
ció i constata que mai Catalunya ha tingut un desen-
volupament social, polític i econòmic com el que vam 
aconseguir amb el pacte constitucional.

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

a) Suspendre la celebració del simposi «Espanya con-
tra Catalunya: una mirada històrica (1714-2014)» per-
què, lluny d’aprofundir en elements històrics i cientí-
fics de debat intenta formar part d’una estratègia de la 
Generalitat de Catalunya per la creació d’un enemic 
exterior que amagui la incapacitat del Govern per as-
sumir les seves competències i recursos en benefici 
dels catalans.

b) Cessar al director del Centre d’Història Contem-
porània de Catalunya, Jaume Sobrequés, per incitar 
a l’odi i a la divisió, amb el simposi «Espanya contra 
Catalunya: una mirada històrica (1714-2014)».

3. El Parlament de Catalunya mostra la seva preocu-
pació per la involució democràtica que vivim a Cata-
lunya amb l’elaboració de llistes negres de periodistes 
per part del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, 
l’intent de creació de fitxers d’adhesions patriòtiques, 
la utilització de la infància amb motius polítics i l’ús 
de serveis públics per investigar i controlar l’activitat 
política i social dels catalans.

4. El Parlament de Catalunya constata la manca d’ob-
jectivitat, la politització i l’extralimitació en el seu 
àmbit competencial del Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya en l’elaboració d’informes al servei del Go-
vern amb els objectius de censurar i perseguir a mit-
jans de comunicació lliures de pensament i subvenció 
i periodistes que no estan d’acord amb el procés se-
paratista del Govern CiU-ERC tot amagant els vots 
particulars «dissidents».

Palau del Parlament, 5 de desembre de 2013

Josep Enric Millo i Rocher Rafael López i Rueda
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC 

Esmenes presentades
Reg. 50505 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 18.12.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 50505)

A la Mesa del Parlament

Jordi Cañas Pérez, portaveu del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, 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 Centre d’Història Contemporània de 
Catalunya (tram. 302-00108/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació 
GP de Ciutadans

Al punt 2.a

Suspendre qualsevol acte o celebració del Tri centena-
ri que lluny d’aprofundir en elements històrics i cien-
tífics de debat intentin utilitzar-lo com una estratègia 
política del Govern per enfrontar els catalans entre si 
i amb la resta d’Espanya, mitjançant la creació d’un 
enemic exterior per amagar la corrupció, la incapa-
citat del Govern per treballar en l’àmbit de les seves 
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competències, i utilitzar els recursos públics amb in-
terès partidista enlloc de fer-ho en benefici de l’interès 
general de tots els catalans.

2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP de Ciutadans

Al punt 3

[...] llistes negres de periodistes i censurant opinions 
polítiques de diputats per part del Consell de l’Audio-
visual de Catalunya [...]

3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP de Ciutadans

D’un nou punt 5

5. El Parlament de Catalunya reprova especialment la 
inclusió de representants públics a les llistes negres del 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya, llistes que te-
nen com a únic objecte limitar i coaccionar la llibertat 
d’expressió i d’opinió, tant de persones concretes com 
del conjunt de representants dels ciutadans.

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2013

Jordi Cañas Pérez
Portaveu del GP de C’s
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