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Punt 13 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les condicions 
laborals dels docents
302-00052/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 29783 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.06.2016

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, María José García Cuevas, diputada del 

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent 
a la Interpel·lació al Govern sobre les condicions laborals dels docents (tram. 300-
00061/11).

Moció
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Garantizar y fomentar la independencia, motivación y reconocimiento de los 

docentes, para que puedan realizar su función con excelencia.
2. Convocar oposiciones de acceso a los cuerpos de docentes antes de junio 2017, 

con el número de plazas suficiente para que, tanto en Primaria como en Secundaria, 
Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial (EOI i Artes Plásticas): 

a. Los ratios máximos no superen los niveles anteriores a 2012 en el curso 2016/17.
b. El porcentaje de interinidad no sea superior al 5% en 2018.
3. Derogar el Decreto de Plantillas y Provisión de Plazas Docentes.
4. Devolver, antes de finalizar el año 2016, la totalidad de los adeudos pendientes 

de la paga extraordinaria de 2012 a los todos docentes catalanes, como al resto de 
empleados públicos de la Generalitat.

5. Establecer en tres meses un calendario para el retorno de las pagas extraordi-
narias de 2013 y 2014 a todos los docentes catalanes, como al resto de empleados 
públicos de la Generalitat.

6. Garantizar a los docentes mayores de 55 años la posibilidad de reducir en dos 
horas lectivas su carga horaria, dedicando estas 2 horas a otras actividades, derecho 
que se estableció en el acuerdo de condiciones laborales del 2005, suspendido por 
diversos acuerdos de gobierno.

7. Garantizar el pago del sueldo correspondiente al mes de julio 2016 a los do-
centes sustitutos, derecho se estableció en el acuerdo de condiciones laborales del 
2005, suspendido por diversos acuerdos de gobierno.
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8. Adoptar las medidas necesarias para que, el curso 2016/17, el cuerpo de do-
centes de secundaria recupere las 18 horas lectivas y las 24 de permanencia, y el 
cuerpo de docentes de primaria las 23 horas lectivas y 30 de permanencia.

9. Garantizar desde el inicio del curso 2016/17 la cobertura de bajas de personal 
docente desde el primer día.

10. Adoptar las medidas pertinentes para que los cuerpos docentes recuperen, 
como el resto de empleados públicos de la Generalitat, antes de finalizar el 2017, el 
resto de los derechos laborales anteriores a 2012, y que el Govern de la Generalitat 
les ha ido recortando a lo largo de estos años.

Palau del Parlament, 9 de juny de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; María José García Cuevas, diputada, GP 

PPC 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 31063, 31153, 31196, 31276 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 

23.06.2016

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 31063)

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

Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre les condicions laborals dels docents (tram. 302-00052/11).

Esmena 1, GP SOC
De modificació i addició al punt 2
2. Convocar oposicions d’accés als cossos de docents el mes de juny 2017, tal i 

com s’ha acordat a la Taula Sectorial, amb el nombre de places suficient perquè, 
tant a Primària com a Secundària, Formació Professionals i Ensenyaments de Rè-
gim Especial (EOI i Arts Plàstiques): 

Esmena 2, GP SOC
De modificació del punt 3
3. Garantir que la configuració de les plantilles i la provisió de places docents es 

realitzi respectant els principis d’objectivitat dels mèrits i les capacitats de les per-
sones aspirants, així com la seva transparència i publicitat, de manera consensuada 
amb els agents socials, vetllant per l’òptima qualitat educativa, la millora de l’aten-
ció de l’alumnat i el respecte dels projectes educatius i l’autonomia dels centres.

Palau del Parlament, 16 de juny de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, diputada GP SOC

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 31153)

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

amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les condicions la-
borals dels docents (tram. 302-00052/11).
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Esmena 1, GP JS
De modificació del punt 2
2. Convocar, tant aviat com sigui possible, oposicions d’accés al cos docent per 

tal de reduir com més aviat millor el percentatge i les ràtios d’interinitat.

Esmena 2, GP JS
De modificació del punt 3
3.a) Reclamar novament al Govern de l’Estat que derogui la vigència del Reial 

decret llei 14/2012, de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en 
l’àmbit educatiu, contra el qual hi ha un recurs presentat, en espera de la sentència 
del Tribunal Constitucional, en el cas que el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport 
el mantingui per al curs 2016-2017.

3.b) Articular, a partir de l’aplicació del decret de plantilles i de provisió de pla-
ces docents, un sistema de provisió de llocs docents als centres més eficient, modern 
i que prioritzi l’autonomia dels centres, garanteixi equips compenetrats i cohesio-
nats, que comparteixin i facin de la participació i el compromís dels docents i del 
consell escolar un element substantiu en l’elaboració dels projectes educatius de 
centre i en l’aplicació del projecte de direcció i que incorpori totes les garanties de 
publicitat i d’objectivitat dels mèrits i capacitats per a les persones aspirants, tal com 
es va aprovar en la moció 38/X del Parlament de Catalunya, sobre la gestió de les 
plantilles docents als centres educatius.

Esmena 3, GP JS
De modificació del punt 4
4. Fer efectiu l’acord de la Mesa General Negociació de l’Empleat Públic de 

l’Administració de la Generalitat de Catalunya del dia 9 de juny de 2016, ratificat 
el 14 de juny per Consell Executiu, que dóna compliment a la Resolució 7/XI del 
Parlament de Catalunya, sobre la recuperació de la paga extraordinària del 2012 i 
d’altres drets laborals dels treballadors públics, que permetrà abonar a la tardor als 
empleats públics un percentatge equivalent a 38 dies de la paga, aproximadament un 
21% dels imports deixats de percebre com a conseqüència de la supressió de la paga 
extraordinària del mes de desembre de 2012, i deixar sense efecte la mesura retribu-
tiva per la qual les reduccions resultants de l’any 2012 s’han de correspondre, com 
a mínim, a un import equivalent a un 5% de les retribucions íntegres d’aquell any.

Esmena 4, GP JS
De modificació del punt 5
5. Fer efectiu l’acord de la Mesa General Negociació de l’Empleat Públic de l’Ad-

ministració de la Generalitat de Catalunya del dia 9 de juny de 2016 sobre les pre-
visions relatives al retorn de les mesures de reducció retributiva equivalents a una 
paga extraordinària dels anys 2014 i 2014, ratificat pel Consell Executiu el 14 de 
juny, en virtut del qual el Govern es compromet també a continuar negociant amb 
les organitzacions sindicals el retorn de les pagues extres dels anys 2013 i 2014.

Esmena 5, GP JS
De modificació dels punts 8 i 10
8. Continuar amb els treballs en el marc de la Mesa General de Negociació de 

l’Empleat Públic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya per acordar, a 
més de la recuperació dels dies addicionals de vacances i d’assumptes personals per 
antiguitat, el retorn progressiu d’aspectes relacionats amb el Fons d’acció social, els 
estadis docents, la carrera professional, l’oferta d’ocupació pública i la reducció de 
la temporalitat, entre d’altres.
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Esmena 6, GP JS
De modificació del punt 9
9. Millorar l’aplicació dels criteris vigents, mentre no sigui possible cobrir to-

tes les substitucions des del primer dia, per a assignar substitucions docents en els 
centres públics dependents del Departament d’Ensenyament, i treballar per cobrir 
les incidències d’inici de curs abans de l’inici de les classes i per afegir nous criteris 
que agilitin la cobertura de les substitucions des de l’inici del curs 2016-2017 amb 
la finalitat de millorar l’atenció a l’alumnat i facilitar l’organització dels centres i la 
tasca dels docents.

Palau del Parlament, 22 de juny de 2016.
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 31196)

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

mentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 del 
Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre les condicions laborals dels docents (tram. 302-
00052/11).

Esmena 1, GP CSP
D’addició d’un nou punt al final del text
11) Utilitzar tots els mecanismes de modificació de crèdits i de crèdits extraordi-

naris previstos en la Llei de Pressupostos del 2015 i en la Llei de Finances Públiques 
de Catalunya, a fi i efecte de disposar dels recursos necessaris per finançar les me-
sures i polítiques aprovades en aquesta moció.

Palau del Parlament, 23 de juny de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Marc Vidal i Pou, diputat, GP CSP 

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 31276)

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Pilar Castillejo Medina, diputada del Grup 

Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb 
el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les condicions la-
borals dels docents (tram. 302-00052/11).

Esmena 1, GP CUP-CC
D’addició d’un nou punt
11. Eliminació dels terços de jornada que precaritzen les condicions laborals i 

retorn de la mitja jornada i jornada sencera pels funcionaris interins.

Esmena 2, GP CUP-CC
D’addició d’un nou punt
12. Aturada del pla pilot de substitucions conegut com a sistema PDI.



PlE 19
29 de juny de 2016

5 Dossier

Esmena 3, GP CUP-CC
D’addició d’un nou punt
13. Retorn a la negociació real amb els representants dels treballadors de l’edu-

cació pública.

Esmena 4, GP CUP-CC
D’addició d’un nou punt
14. Eliminació dels descomptes per incapacitat temporal que els treballadors de 

l’educació pateixen en cas de malaltia durant els primers 20 dies.

Esmena 5, GP CUP-CC
D’addició d’un nou punt
15. Incompliment explícit de la LOMCE per tal que els punts aprovats en aquesta 

moció es puguin dur a terme.

Palau del Parlament, 23 de juny de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Pilar Castillejo Medina, diputada, GP CUP-CC 
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Punt 14 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
per a la gent gran
302-00053/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 29844 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.06.2016

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

mentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Par-
lament, presenten la següent moció, subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les polítiques per a la gent gran (tram. 300-00058/11).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Presentar, abans de la finalització de l’any 2016, un Projecte de Llei de la Gent 

Gran de Catalunya.
2. Establir, en els propers sis mesos, un sistema més àgil i transparent en la tra-

mitació administrativa dels expedients de dependència que permeti al dependent 
que té dret a una prestació saber el termini en el qual començarà a rebre-la.

3. Deixar sense efecte l’Ordre BSF/339/2014, de 19 de novembre, de modificació 
de l’Ordre ASC/433/2007, de 23 de novembre, per la qual s’estableixen els criteris 
per determinar l’import de les prestacions econòmiques del Sistema per a l’Autono-
mia i l’Atenció a la Dependència (SAAD) en l’àmbit territorial de Catalunya, i recu-
perar la garantia d’accés a les prestacions econòmiques vinculades al servei d’aten-
ció residencial (PEVS) per totes aquelles persones en situació de dependència quan 
tècnicament es valora convenient tal i com preveu la llei 39/2006 de promoció de 
l’autonomia personal i atenció a la dependència i la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de 
Serveis Socials de Catalunya.

4. Establir un calendari per a l’ocupació de les actuals places de residència i cen-
tre de dia públiques i concertades existents a l’actualitat, amb l’objectiu de disminuir 
les llistes d’espera actuals.

5. Publicar, en el termini de 3 mesos, mitjançant el web de la Conselleria de Tre-
ball, Benestar Social i Famílies, el temps d’espera previst per accedir a les places de 
residència i centre de dia, desglossat per cadascun dels centres i el territori al qual 
pertanyen. Tanmateix, i utilitzant la mateixa via, el Govern es compromet a publicar 
de manera mensual les dades sobre revaloracions de les PIAS, tant de sol·licituds de 
revisió demandes com del canvi de grau de dependència resultant.

6. Promoure, abans del 31 de desembre de 2016, la signatura del Pacte Nacional 
per a la Seguretat de les Persones Grans. L’abordatge de les problemàtiques de segu-
retat de les persones grans requereix sumar tots els esforços i recursos disponibles, 
tant els que són a l’abast dels poders públics com de la resta de societat i entitats 
públiques i privades.

7. Dur a terme, durant el primer semestre de 2017, campanyes de sensibilitza-
ció i prevenció a través de polítiques educatives destinades a infants i joves, donant 
formació des del Departament d’Ensenyament al professorat, per impulsar mesures 
que donin a conèixer als alumnes què és l’envelliment i les seves conseqüències i 
per potenciar el bon tracte i el reconeixement de les persones grans i el seu rol so-
cial i familiar.

8. Promoure, durant el segon semestre de l’any 2016, campanyes, a través dels 
mitjans de comunicació i també amb mitjans propis, per a la promoció del respecte 
i dels valors vers les persones d’edat avançada i la prevenció dels maltractaments a 
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persones grans, dirigida al conjunt de la població, que indiqui què són els maltracta-
ments a persones grans, les seves conseqüències, com evitar-los, i els recursos exis-
tents en cas de produir-se.

9. Destinar els recursos necessaris per a l’elaboració de serveis especialitzats en 
l’atenció a les víctimes de maltractaments i la seva protecció com: 

a. Destinar indemnitzacions, ajuts i prestacions econòmiques específiques per 
a les persones grans maltractades per a facilitar la recuperació d’aquestes persones 
que requereixin tractament mèdic, quirúrgic o psicològic o un lloc per viure.

b. La creació, abans de finals d’any, d’un telèfon de consulta o servei especialit-
zat perquè les persones grans maltractades puguin rebre el suport i l’assessorament 
de professionals formats.

c. L’elaboració d’un pla de formació específica i continuada per als professionals 
de suport per detectar, avaluar i intervenir en els casos de maltractaments.

d. La creació, durant l’any 2017, d’oficines d’atenció a les persones grans mal-
tractades.

10. Destinar, abans de desembre de 2016, un 5% dels habitatges buits cedits per 
les entitats financeres a la Generalitat de Catalunya a persones grans que hagin patit 
maltractament i que necessitin canviar de domicili per tal de garantir la seva segu-
retat.

11. Crear programes específics destinats als maltractadors/es de persones grans per 
tal de tractar les patologies mentals com els trastorns de la conducta, addicions, etc.

12. Posar en marxa una taula de coordinació de professionals, tal i com marca 
el Pla Integral de Seguretat de les persones Grans 2015-2018 dels serveis socials, 
salut, cossos de seguretat, jutjats, i tots aquells agents implicats per tal de definir les 
estratègies a seguir en casos de maltractaments.

13. Canviar la normativa vigent per crear un règim sancionador com a mesura 
coercitiva per poder aturar les situacions de maltractament, especialment en els ca-
sos de les persones vulnerables.

14. Disposar d’una xarxa d’habitatge públic destinat persones grans que per mo-
tius de manca de mobilitat no poden sortir al carrer en cas de viure en comunitats 
de veïns on estructuralment sigui impossible la instal·lació d’ascensors o en els que 
no es pugui garantir.

15. Implementar un carnet vàlid per a tots els transports públics de Catalunya 
que permeti unificar les actuals targetes socials, abonaments o descomptes existents 
per a la gent gran.

Palau del Parlament, 9 de juny de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP SOC 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 31150, 31170, 31275 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 23.06.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 31150)

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

amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques per 
a la gent gran (tram. 302-00053/11).
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Esmena 1, GP JS
De modificació
1. Impulsar la creació d’una Comissió d’Estudi al Parlament sobre el maltracta-

ment a les persones grans.

Esmena 2, GP JS
De modificació
2. Revisar i establir, dins de les competències del Govern, en els propers sis me-

sos, un sistema més àgil i transparent en la tramitació administrativa dels expedients 
de dependència que permeti al dependent que té dret a una prestació saber el termini 
en el qual començarà a rebre-la.

Esmena 3, GP JS
D’addició
3. Deixar sense efecte l’Ordre BSF/339/2014, de 19 de novembre, de modificació 

de l’Ordre ASC/433/2007, de 23 de novembre, per la qual s’estableixen els criteris 
per determinar l’import de les prestacions econòmiques del Sistema per a l’Autono-
mia i l’Atenció a la Dependència (SAAD) en l’àmbit territorial de Catalunya. Quan 
les disponibilitat pressupostàries ho permetin, i recuperar la garantia d’accés a les 
prestacions econòmiques vinculades al servei d’atenció residencial (PEVS) per totes 
aquelles persones en situació de dependència quan tècnicament es valora convenient 
tal i com preveu la llei 39/2006 de promoció de l’autonomia personal i atenció a la 
dependència i la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials de Catalunya.

Esmena 4, GP JS
De modificació i supressió 
5. Publicar, en el termini de 3 mesos, mitjançant el web de la Conselleria de Tre-

ball, Benestar Social i Famílies, el temps d’espera previst per accedir a les places de 
residència i centre de dia, desglossat per cadascun dels centres i el territori al qual 
pertanyen. Tanmateix, i utilitzant la mateixa via, El Govern es compromet a publi-
car de manera trimestral les dades sobre revaloracions de les PIAS, tant de sol·lici-
tuds de revisió demandes com del canvi de grau de dependència resultant.

Esmena 5, GP JS
De supressió 
6. Promoure, abans del 31 de desembre de 2016, la signatura del Pacte Nacional 

per a la Seguretat de les Persones Grans. L’abordatge de les problemàtiques de segu-
retat de les persones grans requereix sumar tots els esforços i recursos disponibles, 
tant els que són a l’abast dels poders públics com de la resta de societat i entitats 
públiques i privades.

Esmena 6, GP JS
De modificació
7. Continuar realitzant des dels centres educatius educació en valors per tal que 

els alumnes siguin capaços de viure plenament, de manera responsable i perquè pu-
guin contribuir al benestar dels qui els envolten.

Esmena 7, GP JS
De modificació
8. Promoure, a partir del segon semestre de l’any 2016, campanyes, a través dels 

mitjans de comunicació i també amb mitjans propis, per a la promoció del respecte 
i dels valors vers les persones d’edat avançada i la prevenció dels maltractaments a 
persones grans, dirigida al conjunt de la població, que indiqui què són els maltracta-
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ments a persones grans, les seves conseqüències, com evitar-los, i els recursos exis-
tents en cas de produir-se.

Esmena 8, GP JS
De supressió
9.a. Destinar indemnitzacions, ajuts i prestacions econòmiques específiques per 

a les persones grans maltractades per a facilitar la recuperació d’aquestes persones 
que requereixin tractament mèdic, quirúrgic o psicològic o un lloc per viure.

Esmena 9, GP JS
De modificació
9.d. Potenciar, durant l’any 2017, les oficines de Gent Gran Activa i les OBF per-

què puguin fer atenció a les persones grans maltractades.

Esmena 10, GP JS
De supressió
10. Destinar, abans de desembre de 2016, un 5% dels habitatges buits cedits per 

les entitats financeres a la Generalitat de Catalunya a persones grans que hagin patit 
maltractament i que necessitin canviar de domicili per tal de garantir la seva segu-
retat.

Esmena 11, GP JS
De modificació
11. Desenvolupar programes d’atenció especialitzada destinats a persones mal-

tractadores que hagin estat diagnosticades amb trastorn mental.

Esmena 12, GP JS
De supressió
13. Canviar la normativa vigent per crear un règim sancionador com a mesura 

coercitiva per poder aturar les situacions de maltractament, especialment en els ca-
sos de les persones vulnerables.

Esmena 13, GP JS
De modificació
14. Prioritzar el reallotjament de persones grans que per motius de manca de 

mobilitat no poden sortir al carrer en cas de viure en comunitats de veïns on es-
tructuralment sigui impossible la instal·lació d’ascensors o en els que no es pugui 
garantir.

Esmana 14, GP JS
D’addició
15. Implementar un carnet vàlid per a tots els transports públics de Catalunya 

que permeti unificar les actuals targetes socials, abonaments o descomptes existents 
per a la gent gran. En el marc del desplegament del projecte d’integració tarifària de 
tot el país i en funció de les disponibilitats pressupostàries i tecnològiques.

Palau del Parlament, 22 de juny de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 31170)

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

Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques per a la gent gran (tram. 
302-00053/11).

Esmena 1, GP CSP
D’addició d’un nou apartat 16
16. Instar el Govern a utilitzar tots els mecanismes de modificació de crèdits i de 

crèdits extraordinaris previstos en la Llei de Pressupostos del 2015 i en la Llei de 
Finances Públiques de Catalunya, a fi i efecte de disposar dels recursos necessaris 
per finançar les mesures i polítiques aprovades en aquesta moció.

Palau del Parlament, 22 de juny de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta, 

GP CSP 

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 31275)

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

Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb 
el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques per 
a la gent gran (tram. 302-00053/11).

Esmena 1, GP CUP-CC
De supressió i addició 
3. Deixar sense efecte l’Ordre BSF/339/2014, de 19 de novembre, de modificació 

de l’Ordre ASC/433/2007, de 23 de novembre, per la qual s’estableixen els criteris 
per determinar l’import de les prestacions econòmiques del Sistema per a l’Auto-
nomia i l’Atenció a la Dependència (SAAD) en l’àmbit territorial de Catalunya, i 
recuperar la garantia d’accés a les prestacions econòmiques vinculades al servei 
d’atenció residencial (PEVS) per totes aquelles persones en situació de dependència 
quan tècnicament es valora convenient tal i com preveu la llei 39/2006 de promoció 
de l’autonomia personal i atenció a la dependència i la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, 
de Serveis Socials de Catalunya. Segons preveuen les lleis 39/2006 de Promoció de 
l’Autonomia Personal i Atenció a la Dependència i 12/2007 d’11 d’octubre de Ser-
veis Socials de Catalunya, garantir l’accés a les prestacions econòmiques vincula-
des al servei d’atenció residencial (PEVS) segons els criteris determinats per l’ordre 
ASC/443/2007 que determinen l’import de les prestacions econòmiques del Sistema 
per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD).

Esmena 2, GP CUP-CC
De supressió i addició 
6. Promoure, abans del 31 de desembre de 2016 dins el primer trimestre del 2017, 

la signatura del Pacte Nacional per a la Seguretat de les Persones Grans. L’abordat-
ge de les problemàtiques de seguretat de les persones grans requereix sumar tots els 
esforços i recursos disponibles, tant els que són a l’abast dels poders públics com de 
la resta de societat i entitats públiques i privades.
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Esmena 3, GP CUP-CC
D’addició d’un nou punt 7 bis
Elaborar i implementar, a partir del primer semestre de 2017, un programa de 

voluntariat jove a les residències, per tal d’acompanyar a les persones grans que 
pateixen solitud, al mateix temps que es sensibilitza al jovent amb els problemes de 
l’envelliment i les seves conseqüències.

Esmena 4, GP CUP-CC
D’addició 
15. Implementar un carnet vàlid per a tots els transports públics de Catalunya 

que permeti unificar les actuals targetes socials, abonaments o descomptes existents 
per a la gent gran segons els recursos econòmics dels quals disposen.

Palau del Parlament, 23 de juny de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Gabriela Serra Frediani, diputada, GP CUP-CC 
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Punt 15 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el món local
302-00054/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 29845 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.06.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Eva Martínez Morales, diputada del Grup Par-

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern so-
bre el món local (tram. 300-00059/11).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Fer el reconeixement de les subvencions atorgades l’any 2016 i d’exercicis an-

teriors per actuació ordinària o inversió per tal de reconèixer el deute real que té la 
Generalitat de Catalunya amb les entitats locals.

2. Elaborar i presentar en seu parlamentària, en el termini màxim de 2 mesos, 
un calendari de pagament als ajuntaments, establint un pla per cada entitat local on 
es reconegui el deute per ambdues parts, i procedir a la seva liquidació durant els 
exercicis 2016-2017.

3. Publicar trimestralment a la web de Transparència de la Generalitat de Catalu-
nya el deute reconegut per cada municipi amb el detall per concepte i any del deute.

4. Elaborar i presentar abans de dos mesos un calendari de noves convocatòries 
per activar els diferents instruments de cooperació local com la Llei 2/2004, de  4 
de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció es-
pecial, i la Llei 3/2009, del 10 de març, de regularització i millora d’urbanitzacions 
amb dèficits urbanístics, així com a coordinar les actuacions derivades amb altres 
administracions supramunicipals, a incloure als pressupostos per al 2017.

5. Ampliar, en el pressupost per al 2017, les dotacions econòmiques per incre-
mentar el Fons de Cooperació Comarcal i Local un 20% respecte al pressupost ini-
cial de 2015.

6. En el pressupost per al 2017, crear i regular un nou fons per a la Inversió Local 
que substitueixi el PUOSC, amb una dotació mínima de 500 milions d’euros.

7. En el pressupost per al 2017, autoritzar les transferències necessàries per tal de 
crear un fons extraordinari per recolzar les accions de foment de l’ocupació i activa-
ció econòmica que realitzen els ajuntaments.

8. Acomplir i reduir els terminis dels expedients que tramita la Generalitat de 
Catalunya a petició de les entitats locals, com informes tècnics dels diferents De-
partaments.

9. Establir un pla de col·laboració amb el govern de l’Estat, entitats municipalis-
tes i professionals per impulsar mesures que garanteixin la seguretat jurídica i bona 
gestió econòmica dels ajuntaments, facilitant alternatives a la falta de personal fun-
cionari habilitat estatal.

10. Acordar amb el Govern de l’Estat la modificació de la regla de la despesa als 
efectes d’aplicació de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupos-
tària i Sostenibilitat Financera per tal que l’estalvi obtingut per les entitats locals en 
exercicis anteriors es pugui destinar a la prestació de serveis als ciutadans, a exercir 
les competències clau per assegurar el seu benestar i a activar l’economia per gene-
rar inversió i ocupació.

Palau del Parlament, 8 de juny de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Eva Martínez Morales, diputada, GP SOC 
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 31051 i 31232, 31168, 31199, 31200, 31277 / Admissió a tràmit: Presidència del 

Parlament, 23.06.2016

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 31051 I 31232)

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Alejandro Fernández Álvarez, diputat del 

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Mo-
ció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el món local (tram. 302-00054/11).

Esmena 1, GP PPC
D’addició d’un nou apartat 11
«11. Permetre que els ajuntament puguin decidir lliurement sota uns paràmetres 

que tinguin com a objectiu millorar l’experiència del turista i amb el consens dels 
organismes del sector turístic del seu àmbit, a quines actuacions destina la seva par-
ticipació rebuda del Fons per al Foment del Turisme.»

Esmena 2, GP PPC
D’addició d’un nou apartat 12
«12. Incrementar del trenta al cinquanta per cent la participació en el Fons per 

al Foment del Turisme que reben els ajuntament.»

Esmena 3, GP PPC
D’addició d’un nou apartat 13
«13. Comptar amb les diputacions provincials per a fomentar i garantir la gestió 

i el desenvolupament econòmic dels ajuntaments.»

Palau del Parlament, 21 de juny de 2016

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Alejandro Fernández Álvarez, diputat, 
GP PPC 

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 31168)

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Marta Ribas Frias, diputada del Grup Par-

lamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 del 
Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre el món local (tram. 302-00054/11).

Esmena 1, GP CSP
De supressió i addició de l’apartat 5
5. Ampliar, en el pressupost per al 2017, les dotacions econòmiques per incre-

mentar el Fons de Cooperació Local Comarcal i Local (tant per a ajuntaments com 
per a Consells Comarcals i EMDs) un 20% respecte al pressupost inicial de 2015.

Esmena 2, GP CSP
De supressió i addició de l’apartat 6
6. En el pressupost per al 2017, modificar criteris del PUOSC per a primar la in-

versió relacionada amb cohesió social i urbana, crear i regular un nou fons per a la 
Inversió Local que substitueixi el PUOSC, amb una dotació mínima i dotar-lo amb 
un mínim de 500 milions d’euros.
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Esmena 3, GP CSP
D’addició a l’apartat 7
7. En el pressupost per al 2017, autoritzar les transferències necessàries per tal 

de crear un fons extraordinari de cohesió social per recolzar les accions de foment 
de l’ocupació i activació econòmica, així com les accions de resposta a situacions 
d’emergència social, habitacional, alimentària i energètica, que realitzen els ajun-
taments.

Esmena 4, GP CSP
D’addició d’un nou paràgraf a l’apartat 9
9. Reclamar a l’Estat que es reconegui a Catalunya la competència exclusiva en 

matèria de règim local, tal i com s’inclou a l’Estatut, inclosa la fiscalització econò-
mica i fedatària. Transitòriament, mentre aquesta no és reconeguda i regulada per 
una llei de Governs Locals catalana. Establir un pla de col·laboració amb el govern 
de l’Estat, entitats municipalistes i professionals per impulsar mesures que garantei-
xin la seguretat jurídica i bona gestió econòmica dels ajuntaments, facilitant alter-
natives a la falta de personal funcionari habilitat estatal.

Esmena 5, GP CSP
De supressió i addició de l’apartat 10
10. Acordar amb el Govern de l’Estat la modificació de la regla de la despesa als 

efectes d’aplicació de la Llei orgànica 2/201 2, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressu-
postària i Sostenibilitat Financera per tal que l’estalvi obtingut per les entitats locals 
Instar el Congrés dels Diputats a derogar la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, per assegurar que tot l’estalvi 
obtingut per les entitats locals i per la resta d’administracions públiques en exercicis 
anteriors es pugui destinar a la prestació de serveis als ciutadans a la ciutadania, a 
exercir les competències clau per assegurar el seu benestar i a activar l’economia per 
generar inversió i ocupació.

Esmena 6, GP CSP
D’addició d’un nou apartat 11
11. Instar el Congrés dels Diputats a la derogació immediata i urgent de la Llei 

27/2013, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local.

Esmena 7, GP CSP
D’addició d’un nou apartat 12
12. Aprovar i portar a tramitació del Parlament, dins de l’any 2016, una Llei de 

Governs Locals i una Llei de Finances Locals que reforci l’autonomia local, que ga-
ranteixi un sistema de finançament estable i proporcional a unes competències ben 
definides dels ens locals perquè es puguin desenvolupar amb garanties de qualitat i 
transparència les polítiques públiques.

Esmena 8, GP CSP
D’addició d’un nou apartat 13
13. Instar el Govern a utilitzar tots els mecanismes de modificació de crèdits i de 

crèdits extraordinaris previstos en la Llei de Pressupostos del 2015 i en la Llei de 
Finances Públiques de Catalunya, a fi i efecte de disposar dels recursos necessaris 
per finançar les mesures i polítiques aprovades en aquesta moció.

Palau del Parlament, 21 de juny de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Marta Ribas Frias, diputada GP CSP 
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 31199)

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

amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el món local 
(tram. 302-00054/11).

Esmena 1, GP JS
De modificació del punt 1
1. Avançar en Fer el reconeixement de les subvencions atorgades l’any 2016 i 

d’exercicis anteriors per actuació ordinària o inversió per tal de reconèixer el deute 
real que té la Generalitat de Catalunya amb les entitats locals.

Esmena 2, GP JS
De modificació del punt 2
El Parlament constata que la manca de recursos de què disposa la Generalitat 

de Catalunya produeix una situació financera complicada i genera distorsions en la 
Tresoreria.

Tenint en compte aquesta situació, el Parlament de Catalunya insta el Govern 
a treballar per garantir el pagament pendents, tan bon punt es vagin rebent els im-
ports del Fons de Liquiditat Autonòmic autoritzat pel govern central

Esmena 3, GP JS
De modificaciódel punt 3
3. Publicar trimestralment a la web de Transparència de la Generalitat de Catalu-

nya el deute reconegut per cada municipi amb el detall per concepte i any del deute.

Esmena 4, GP JS
De modificació del punt 4
4. Una vegada assolida l’aprovació del pressupost de la Generalitat de Catalu-

nya per l’any 2017, elaborar i presentar abans de dos mesos, després de l’entrada en 
vigor del nou pressupost, un calendari de noves convocatòries per activar els dife-
rents instruments de cooperació local com la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora 
de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial, i si hi ha marge 
pressupostari, i la Llei 3/2009, del 10 de març, de regularització i millora d’urba-
nitzacions amb dèficits urbanístics, així com a coordinar les actuacions derivades 
amb altres administracions supramunicipals, a incloure als pressupostos per al 2017.

Esmena 5, GP JS
De modificació del punt 5
5. Incrementar Ampliar, en el pressupost per al 2017, les dotacions econòmiques 

per incrementar el del Fons de Cooperació Comarcal i Local un 20% respecte al 
pressupost inicial de del 2015, segons les disponibilitats pressupostàries de la Gene-
ralitat de Catalunya«.

Esmena 6, GP JS
De modificació del punt 6
El Parlament de Catalunya reclama al Govern de l’Estat el pagament de la part 

proporcional que li pertoca per al finançament del Pla Únic d’Obres i Serveis de 
Catalunya, tal i com estableix la llei vigent. Una obligació que el Govern espanyol 
desatén sistemàticament des de l’any 2012.
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Esmena 7, GP JS
De modificació del punt 7
Per mitjà del Servei d’Ocupació de Catalunya, augmentar els recursos dels ser-

veis i programes d’ocupació que porten a terme les entitats locals en el seu conjunt

Esmena 8, GP JS
De modificació del punt 9
9. Establir un pla de col·laboració amb Impulsar la creació d’un grup de treball 

entre la Generalitat de Catalunya, el govern de l’Estat, entitats municipalistes i pro-
fessionals per impulsar mesures que garanteixin la seguretat jurídica i bona gestió 
econòmica dels ajuntaments, facilitant alternatives a la falta de personal funcionari 
habilitat estatal

Esmena 9, GP JS
De modificació del punt 10
10. Proposar al Govern de I’Estat l’adequació als ens locals de la regla de la des-

pesa als efectes de l’aplicació de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
Pressupostaria i Sostenibilitat Financera per tal de no incloure en el seu càlcul les 
despeses d’inversió finançades amb l’aplicació de l’estalvi obtingut per les entitats 
locals en exercicis anteriors i amb l’endeutament a llarg termini, sempre que es com-
pleixin els criteris d’estalvi i de deute que preveu la normativa de tutela financera.

Palau del Parlament, 23 de juny de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 31200)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Joan García González, diputat del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre el món local (tram. 302-00054/11).

Esmena 1, GP C’s
D’addició al punt 6
6 bis. Elaborar un pla de desenvolupament de serveis destinat a municipis petits 

i mitjans que tingui caràcter finalista, amb l’objectiu de cooperar en la definició, 
desenvolupament i prestació de serveis i adequació de processos per millorar l’efi-
ciència i la racionalització administrativa, així com suplir els recursos i les obres 
que per implementar aquests serveis i processos siguin inequívocament necessàries.

Esmena 2, GP C’s
De supressió i addició 
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
9. Establir un pla de col·laboració amb el govern de l’Estat, entitats municipalis-

tes i professionals per impulsar mesures que garanteixin la seguretat jurídica i bona 
gestió econòmica dels ajuntaments, facilitant alternatives a la falta de instant-lo a 
dotar pressupostàriament totes les places actuals de personal funcionari habilitat 
estatal.

Esmena 3, GP C’s
D’addició d’un nou punt
11. Crear una comissió d’estudi de duplicitats administratives que identifiqui els 

solapaments de competències que puguin existir a l’actualitat i que redacti un pla 
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per a eliminar-les, amb la premissa que, si hi ha una reestructuració de l’atribució 
de competències, el servei públic no pugui quedar en cap moment desatès. 

Esmena 4, GP C’s
D’addició d’un nou punt
12. Modificar la llei 4/1987 reguladora de l’Escola d’Administració Pública de 

Catalunya, per transformar-la en un òrgan de formació integral del personal al ser-
vei de les administracions locals catalanes i del de la Generalitat de Catalunya, i 
també per canviar la forma de nomenament del seu director perquè aquest sigui es-
collit directament pel Parlament de Catalunya.

Palau del Parlament, 21 de juny de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Joan García González, diputat, GP C’s 

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 31277)

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Joan Garriga Quadres, diputat del Grup Par-

lamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el 
que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el món local (tram. 
302-00054/11).

Esmena 1, GP CUP-CC
D’addició d’un nou punt
11. Així mateix i mentre no disposem d’una hisenda pròpia, davant la intervenció 

i ofec econòmic de la Generalitat de Catalunya per part del Govern de l’Estat espa-
nyol, aquest Parlament insta el Govern a reclamar a l’Estat els recursos necessaris, 
ara manifestament insuficients, per atendre les necessitats que requereixen les finan-
ces de la Generalitat i per garantir la qualitat dels serveis públics que es presten a 
la ciutadania del nostre país.

Palau del Parlament, 23 de juny de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Joan Garriga Quadres, diputat, GP CUP-CC 
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Punt 16 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la seva inacció 
davant la situació d’emergència social
302-00055/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 30018 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.06.2016

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 158 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente moción subsiguiente a la Interpel·lació al Govern sobre la seva inacció da-
vant la situació d’emergència social (tram. 300-00060/11).

Moción
Los ciudadanos de Cataluña están sufriendo una situación de emergencia social 

extrema, especialmente agravada por la crisis económica que estamos sufriendo. 
Así, en Cataluña, las condiciones de servicios tan básicos como la sanidad pública, 
los servicios de atención a la dependencia y situaciones de discapacidad son defi-
cientes y su gestión en muchas ocasiones, como ha denunciado el propio Síndic de 
Greuges, es opaca, lenta, tardía y arbitraria. Además, la dificultad en el acceso a 
necesidades como una vivienda digna y los suministros básicos (agua, gas y elec-
tricidad) es el azote de un número elevado de familias catalanas. Asimismo, la ac-
tual situación económica muestra un elevado coste en dinero y en tiempo para las 
familias que desean llevar a cabo una adecuada crianza y educación de sus hijos. 
Ello ha comportado un incremento de las desigualdades sociales especialmente gra-
ve para aquellas familias monoparentales y aún más grave en aquellas compuestas 
por mujeres. También es alarmante el grado de maltratos a menores detectados y el 
creciente nivel de conductas discriminatorias por razón del sexo, el origen étnico o 
geográfico, la ideología política, las meras preferencias personales o la lengua em-
pleada.

Estas situaciones son injustificables. Especialmente si se tiene en cuenta la fuerte 
presión fiscal que sufren los ciudadanos de Cataluña, principalmente los perteneci-
entes a la clase media.

El Govern de la Generalitat tiene plenas competencias, especialmente en materia 
de sanidad y servicios sociales, para adoptar mecanismos normativos y ejecutivos 
que, con efectividad, den soluciones inmediatas y satisfactorias a las necesidades so-
ciales más básicas de los ciudadanos, dando así un buen y responsable uso a los tri-
butos con los que la ciudadanía contribuye. Esto último no es un deseo. Es el deber 
constitucional y estatutario del Govern de la Generalitat y el mandato democrático 
de los ciudadanos al Parlament de Cataluña.

Los sucesivos Governs de la Generalitat de los últimos años han olvidado y de-
satendido el alcance e impacto de los graves problemas sociales que azotan a los 
ciudadanos de Cataluña. Así, en vez de impulsar y establecer mecanismos legales y 
efectivos que den soluciones inmediatas y satisfactorias a las necesidades más bási-
cas de los ciudadanos han optado por aplicar políticas de recortes presupuestarios y 
adoptar mecanismos escasos, formalistas, confrontistas y poco prácticos para reme-
diar estos problemas. En definitiva, han aparcado las auténticas necesidades de los 
ciudadanos, olvidándose especialmente de los que más sufren.

Por todo ello y reconociendo el deber del Parlament de Cataluña de representar 
al conjunto de los ciudadanos de Cataluña y de ejercer su potestad legislativa de la 
manera más leal y efectiva posible ante los graves problemas sociales de los ciuda-
danos de Cataluña, el Parlament de Cataluña insta al Govern a: 
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1. A ejercer sus potestades reglamentarias, ejecutivas y su iniciativa legislativa 
de una manera leal, conforme al Estatut de Cataluña, la Constitución Española y la 
normativa comunitaria a los efectos de evitar la confrontación entre los ciudadanos 
de España, adoptando mecanismos que les protejan mejor en situaciones adversas y 
desfavorables y asegurando así una mayor eficacia a su acción de gobierno.

2. Reformar la Administración para que su estructura y funcionamiento sea más 
eficiente, transparente y con mayor vocación de servicio de calidad a los ciudada-
nos. Concretamente: 

a) Adelgazar la Administración de organismos y entes superfluos dedicando los 
recursos hasta el momento destinados a los mismos a las necesidades de los ciuda-
danos.

b) Nombrar en todos los organismos y entes públicos a personas que se hayan 
destacado por su trayectoria profesional en el sector público o privado por su capa-
cidad para liderar, aportar conocimientos específicos a su gestión y que cuenten con 
un amplio apoyo en torno a su elección.

c) Establecer un sistema de retribuciones para todos los cargos públicos que 
asegure que todos son retribuidos equivalentemente a las responsabilidades que des-
empeñan y en función de la calidad efectiva de los servicios prestados a los ciuda-
danos.

3. Dar inmediata prioridad a los problemas sociales más urgentes de los ciuda-
danos de una manera efectiva y leal. Concretamente: 

a) Determinar en colaboración con el resto de Administraciones Públicas y las 
empresas suministradoras el número de familias en estado o riesgo de exclusión 
social o pobreza que no les permita razonablemente hacer frente regularmente a 
los pagos periódicos de los suministros básicos (agua, gas y electricidad) y adoptar 
las medidas asistenciales más adecuadas tendentes a evitar la interrupción de los 
suministros básicos como el agua, el gas y la electricidad, procediendo de manera 
urgente.

b) Proceder de manera urgente a dotar con más recursos y a utilizar o permitir 
la utilización del Fondo de atención solidaria de suministro básicos, reintegrando 
inmediatamente los costes de las administraciones locales que hubieran asumido 
hasta el momento de manera anticipada con el fin de ayudar a las familias que no 
pudieran cumplir regularmente los compromisos de pago necesarios para el sumi-
nistro de agua, electricidad o gas.

c) Establecer y aplicar medidas fiscales y no fiscales que favorezcan e incentiven 
la formalización de alquileres sociales y asequibles.

4. Incrementar la transparencia y eficiencia en la prestación de servicios esencia-
les para los ciudadanos como los sanitarios, sociosanitarios y relativos a la situación 
de dependencia. Concretamente: 

a) Hacer públicas las listas de espera existentes en cada momento para la presta-
ción de servicios sanitarios, sociosanitarios y relativos a la situación de dependen-
cia, para así permitir su evaluación de manera objetiva e imparcial por todos los 
implicados, particulares y administraciones.

b) Adoptar y publicar los criterios de priorización en la elaboración y modifica-
ción de la listas de espera.

c) Informar en todo momento a los ciudadanos de su situación ordinal en la lista 
de espera correspondiente.

d) Establecer y aplicar criterios de coordinación eficiente como registros únicos 
de disponibilidad asistencial que permitan reducir los tiempos medios de espera.

e) Declarar que la situación de las listas de espera no puede suponer en ningún 
caso la denegación de servicios a los ciudadanos solicitantes.

f) Actualizar la cartera de servicios sociales, cuya última actualización data de 
2011, a los efectos de que la misma dé íntegra y adecuada cobertura a las necesida-
des de los ciudadanos, especialmente los más desfavorecidos.
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5. Establecer y aplicar una política integral transversal de atención a los menores 
de edad que ponga especial énfasis en revertir las desigualdades sociales que estos 
sufren. Concretamente: 

a) Establecer y aplicar medidas públicas como los sistemas de préstamos de li-
bros de textos que faciliten el acceso gratuito o al menor coste posible a una educa-
ción obligatoria calidad y equitativa.

b) Establecer incentivos a las políticas conciliación entre la vida laboral y fami-
liar como las jornadas laborales intensivas que faciliten un mayor tiempo disponible 
para el cuidado de los menores.

c) Establecer y aplicar criterios de coordinación por parte del personal docente a 
efectos de racionalizar el tiempo dedicado a los deberes por los niños.

d) Establecer y aplicar medidas de prevención, detección y tratamiento ante si-
tuaciones de maltrato a menores en el ámbito educativo como la aplicación efectiva 
de los deberes de notificación por parte del personal de los centros educativos, la 
atención psicológica específica o el tutor especialista en menores con necesidades 
educativas especiales.

Palacio del Parlamento, 9 de junio de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz GP C’s

ESMENES PRESENTADES

Reg. 31064, 31169, 31203 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 23.06.2016

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 31064)

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

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre la seva inacció davant la situació d’emergència social (tram. 302-
00055/11).

Esmena 1, GP SOC
De modificació del punt 1
1. A exercir les seves potestats reglamentàries i executives, i la seva capacitat 

d’iniciativa legislativa, per tal de desplegar plenament les competències que li con-
fereixen l’Estatut d’Autonomia i la Constitució, de conformitat amb les seves previsi-
ons i les de la normativa comunitària, i d’acord amb els principis de lleialtat institu-
cional, de cooperació entre administracions, en defensa de l’autonomia i del principi 
de subsidiarietat, per tal com resulten en benefici de la ciutadania i de l’eficàcia de 
les polítiques públiques.

Esmena 2, GP SOC
De modificació del punt 3.b
b) Procedir de manera urgent al compliment de la Resolució 70/XI del Par-

la-ment de Catalunya, sobre l’atenció a les famílies en situació de pobresa energèti-
ca, que estableix la participació dels governs locals en la gestió del Fons d’Atenció 
Solidària dels Subministraments Bàsics i l’ampliació del fons a tot l’any. A través 
d’aquest fons, les administracions locals podran reintegrar immediatament els cos-
tos que haguessin assumit fins al moment amb la finalitat d’ajudar a les famílies que 
no poguessin complir regularment els compromisos de pagament necessaris per al 
subministrament d’aigua, electricitat o gas.
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Esmena 3, GP SOC
D’addició d’un nou apartat d al punt 3
d) Ampliar els llocs de presentació de les sol·licituds d’ajudes al Fons d’Atenció 

Solidària de subministraments bàsics, de forma que puguin tramitar-se des de qual-
sevol de les Oficines d’Afers Socials i Famílies, tal i com estableix la Resolució 70/
XI del Parlament de Catalunya.

Esmena 4, GP SOC
D’addició d’un nou apartat e al punt 3
e) Estudiar els mecanismes per facilitar la tramitació àgil i flexible de les acredi-

tacions de condicions de vulnerabilitat econòmica o de risc d’exclusió social.

Esmena 5, GP SOC
De modificació del punt 4.a
a) Fer públiques, abans del 30 de setembre de 2016, les llistes d’espera existents 

a cada moment per a la presentació de serveis sanitaris, sociosanitaris i residencials, 
mitjançant la seva publicació a la web del Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies, per així permetre la seva avaluació de manera objectiva i imparcial per 
tots els implicats, particulars i administracions. Així mateix, i utilitzant el mateix ca-
nal, es publicarà amb el nombre de places públiques i privades, així com la seva lo-
calització, de serveis sanitaris, sociosanitaris i residencials totals a Catalunya, que 
es troben buides i sense concretar.

Esmena 6, GP SOC
D’addició d’un nou apartat e al punt 5
e) Disposar de 300 noves places de Centres Residencials d’Acció Educativa 

(CRAE) i d’Educació Intensiva (CREI) per a donar resposta a la demanda actual 
i reduir d’aquesta manera, en el termini d’un any, les actuals llistes d’espera, fent 
efectiva la voluntat ja expressada a la Moció 33/XI del Parlament de Catalunya so-
bre polítiques d’atenció a la infància i l’adolescència.

Palau del Parlament, 17 de juny de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP SOC 

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 31169)

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Marta Ribas Frias, diputada del Grup Par-

lamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 del 
Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre la seva inacció davant la situació d’emergència so-
cial (tram. 302-00055/11).

Esmena 1, GP CSP
De modificació total de l’apartat 1 que queda redactat de la manera següent
1. A exercir les seves potestats reglamentàries, executives i la seva iniciativa le-

gislativa, conforme al marc legal vigent, vetllant per prioritzar la protecció de les 
persones més vulnerables de la societat.

Esmena 2, GP CSP
D’addició a l’apartat 3 d’una nova lletra abans de la lletra a
[...] Donar compliment a la Moció 40/XI del Parlament de Catalunya, sobre les 

mesures immediates per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge.
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Esmena 3, GP CSP
D’addició d’un incís a la lletra a de l’apartat 5
a) Establecer y aplicar medidas públicas como los sistemas de préstamos de li-

bros de textos (exceptuando siempre los libros literarios) que faciliten el acceso gra-
tuito o al menor coste posible a una educación obligatoria de calidad y equitativa.

Esmena 4, GP CSP
D’addició d’un nou apartat 6
6. Instar el Govern a utilitzar tots els mecanismes de modificació de crèdits i de 

crèdits extraordinaris previstos en la Llei de Pressupostos del 2015 i en la Llei de 
Finances Públiques de Catalunya, a fi i efecte de disposar dels recursos necessaris 
per finançar les mesures i polítiques aprovades en aquesta moció.

Palau del Parlament, 21 de juny de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Marta Ribas Frias, diputada, GP CSP 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 31203)

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

amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la seva inacció 
davant la situació d’emergència social (tram. 302-00055/11).

Esmena 1, GP JS
De modificació de l’encapçalament del punt 2
2. Continuar reformant l’Administració perquè la seva estructura i funcionament 

sigui més eficient, transparent i amb més vocació de servei de qualitat als ciutadans. 
Concretament: 

Esmena 2, GP JS
De modificació de la lletra a del punt 2 
a) Continuar el procés de racionalització del sector públic a fi de millorar l’eficà-

cia de l’administració i donar impuls a les pràctiques de bon govern i transparència.

Esmena 3, GP JS
De modificació i supressió de la lletra b del punt 2
b) Continuar nomenant en tots els organismes i ens públics a persones que s’ha-

gin destacat per la seva trajectòria professional en el sector públic o privat per la 
seva capacitat per liderar, aportar coneixements específics a la seva gestió i que 
comptin amb un ampli suport al voltant de la seva elecció.

Esmena 4, GP JS
D’addició a la lletra c del punt 2
c) Establir un sistema de retribucions per a tots els càrrecs públics que asseguri 

que tots són retribuïts equivalentment a les responsabilitats que realitzen i en fun-
ció de la qualitat efectiva dels serveis prestats als ciutadans desplegant un decret tal 
i com preveu la Llei 2/2014, de 27 de gener, de de mesures fiscals, administratives, 
financeres i del sector públic.

Esmena 5, GP JS
De supressió de l’encapçalament del punt 3
3. Donar immediata prioritat als problemes socials més urgents dels ciutadans 

d’una manera efectiva i lleial. Concretament: 
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Esmena 6, GP JS
D’addició a la lletra a del punt 3
a) Determinar en col·laboració amb la resta d’Administracions Públiques i les 

empreses subministradores el nombre de famílies en estat o risc d’exclusió social o 
pobresa que no els permeti raonablement fer front regularment als pagaments peri-
òdics dels subministraments bàsics (aigua, gas i electricitat) i adoptar les mesures 
assistencials més adequades tendents a evitar la interrupció dels subministraments 
bàsics com l’aigua, el gas i l’electricitat, procedint de manera urgent, dins de les 
competències del Govern.

Esmena 7, GP JS
De modificació de la lletra b del punt 3
b) Actuar de manera coordinada amb les administracions locals destinant ajudes 

específiques als Ajuntaments per completar les seves importants aportacions econò-
miques i de personal a les problemàtiques socials de l’habitatge i la pobresa energè-
tica, segons necessitats específiques de cada municipi, en atenció a la seva població 
i problemàtica social.

Esmena 8, GP JS
De supressió de la lletra c del punt 3
c) Establir i aplicar mesures fiscals i no fiscals que afavoreixin i incentivin la for-

malització de lloguers socials i assequibles.

Esmena 9, GP JS
D’addició a la lletra a del punt 4
a) Fer públiques de manera regular les llistes d’espera existents en cada moment 

per a la prestació de serveis sanitaris i les relatives a la situació de la dependència, per 
així permetre la seva avaluació de manera objectiva i imparcial per tots els implicats, 
particulars i administracions.

Esmena 10, GP JS
De modificació de la lletra b del punt 4
b) Continuar adoptant els criteris de priorització en l’elaboració i modificació de 

la llistes d’espera.

Esmena 11, GP JS
D’addició a la lletra c) del punt 4
c) Informar en tot moment als ciutadans de la seva situació ordinal en la llista 

d’espera corresponent i comunicar-los les alternatives d’intervenció abans de la fi-
nalització del termini de referència de la intervenció, en cas que sigui necessari.

Esmena 12, GP JS
D’addició a la lletra d del punt 4
d) Establir i aplicar criteris de coordinació eficient entre els centres sanitaris, 

com registres únics de disponibilitat assistencial, que permetin continuar millorant 
la gestió dels pacients en llista d’espera i reduir els temps mitjans d’espera.

Esmena 13, GP JS
De modificació de l’encapçalament del punt 5
5. Establir i aplicar una política integral transversal d’atenció als menors d’edat 

per fer front a situacions de desigualtat social que es produeixen. Concretament: 
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Esmena 14, GP JS
De modificació de la lletra a del punt 5
a) Reclamar al Govern de l’estat que restableixi les aportacions corresponents a 

les ajudes per adquirir llibres de text i material didàctic en els ensenyaments obli-
gatoris.

Esmena 15, GP JS
De modificació de la lletra b del punt 5
b) Promoure polítiques de conciliació entre la vida laboral i familiar com les jor-

nades laborals intensives que facilitin un major temps disponible per a la cura dels 
menors.

Esmena 16, GP JS
De supressió de la lletra c del punt 5
c) Establir i aplicar criteris de coordinació per part del personal docent a efectes 

de racionalitzar el temps dedicat als deures pels nens.

Palau del Parlament, 23 de juny de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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Punt 17 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el projecte VISC+
302-00056/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 30024 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.06.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Marta Ribas Frias, diputada del Grup Par-

lamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació 
al Govern sobre el projecte VISC+ (tram. 300-00062/11).

Moció
El Parlament de Catalunya demana al Govern de la Generalitat: 
1. Aturar definitivament el projecte de mercantilització de les dades del sistema 

sanitari anomenat VISC+ així com qualsevol mecanisme relacionat amb el mateix i 
la cessió de dades sanitàries que ja ha endegat l’Aquas.

2. Promoure un programa de gestió del Big Data sanitari dels centres inclosos 
al Siscat: 

a) De gestió exclusivament pública, liderada per l’Aquas, assegurant que en cap 
cas les dades d’aquest Big Data sanitari seran cedides ni venudes a empreses priva-
des ni utilitzades amb finalitats comercials.

b) Limitant el seu ús en recerca només als centres acreditats pel CERCA i a pro-
jectes que superin el filtre d’un comitè ètic d’investigació clínica (un CEIC) indepen-
dent i creats per a aquesta funció. Aquest CEIC basarà la seva avaluació en criteris 
públics i publicats prèviament per acotar l’ús d’aquestes dades a projectes de recer-
ca que permetin millorar la qualitat de l’assistència sanitària per a la ciutadania i la 
qualitat de la gestió del propi sistema públic, i per evitar qualsevol tipus de conflicte 
d’interessos amb els equips o els objectius de la recerca.

c) Els títols, autors (i institució a la que pertanyen), fonts de finançament, objec-
tius, mètodes i població analitzada en cada projecte es posaran a l’accés del públic 
que els vulgui consultar, en un registre públic ad hoc. Els investigadors hauran de 
publicar en aquest registre un resum dels resultats de l’estudi no més tard de sis me-
sos després de la seva finalització.

3. Garantir que, en tots els casos, les dades que proporcionarà el programa seran 
anonimitzades i amb un sistema amb garanties de seguretat: 

a) Seran les dades de tots el centres Siscat, centralitzats en aquest únic programa 
de Big Data sanitari, que s’ha de convertir també en la única via de sortida possible 
de dades del sistema.

b) També aquest procés d’anonimització serà fet des de la gestió pública i serà un 
procés auditat constantment amb filtres de control a diversos nivells i moments de la 
gestió i ús d’aquestes dades personals, com a mínim en l’anonimització, transmissió, 
tractament, emmagatzematge i eliminació.

c) Es realitzarà un informe rigorós d’avaluació de riscos i de mesures de segure-
tat a prendre, preveient també riscos futuribles, així com un informe d’avaluació de 
l’impacte sobre la privacitat que pot comportar aquest projecte.

4. Encarregar a l’Aquas la responsabilitat de les eines i procediments de control 
i de transparència relacionats amb aquest projecte.

5. Garantir el dret de tots els usuaris i usuàries del sistema sanitari a que les seves 
dades no formin part d’aquest Big Data sanitari, així com una campanya informati-
va per a donar a conèixer a tots els usuaris i usuàries la forma d’exercir aquest dret.
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6. Aprovar la reglamentació pertinent, dins l’any 2016, que prevegi sancions per 
a l’equip o centre CERCA que incompleixi amb els elements de gestió i tractament 
segur de les dades i/o amb els principis ètics assumits, així com per als centres sani-
taris del Siscat que permetin l’ús de les seves dades sanitàries fora d’aquest sistema 
públic de gestió del Big Data sanitari català.

7. Elaborar i lliurar als grups parlamentaris, en el termini màxim d’un mes, una 
memòria econòmica del cost previst del projecte, així com de la via i calendari per 
la qual el Govern preveu costejar-lo.

8. Per a debatre i validar els detalls i aspectes de debat ètic i d’utilitat social 
d’aquest projecte, especialment en tot allò referent a les garanties necessàries per al 
tractament de dades que, d’origen, són personals, i quant a quin tipus d’utilitat es 
considera acceptable per a aquest tipus de dades, es realitzarà en el termini màxim 
d’un mes la jornada participativa i oberta amb els professionals i agents implicats 
sobre el Big Data a Catalunya aprovada a la moció 150/X.

Palau del Parlament, 13 de juny de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Marta Ribas Frias, diputada GP CSP

ESMENES PRESENTADES

Reg. 31062, 31152, 31244 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 23.06.2016

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 31062)

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

el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el projecte VISC+ 
(tram. 302-00056/11).

Esmena 1, GP SOC
D’addició al punt 1
1. Aturar definitivament el projecte de mercantilització de les dades del sistema 

sanitari anomenat VISC+ així com qualsevol mecanisme relacionat amb el mateix 
i donar a conèixer i aturar els processos de la cessió de dades sanitàries que ja ha 
endegat l’Aquas.

Esmena 2, GP SOC
D’addició al punt 2.b
b) Limitant el seu ús en recerca només als centres acreditats pel CERCA i a pro-

jectes que superin el filtre d’un comitè ètic d’investigació clínica (un CEIC) indepen-
dent i creats per a aquesta funció. Aquest CEIC basarà la seva avaluació en criteris 
públics i publicats prèviament per acotar l’ús d’aquestes dades a projectes de recerca 
que permetin avançar en la recerca sanitària bàsica i aplicada i millorar la qualitat 
de l’assistència sanitària per a la ciutadania i la qualitat de la gestió del propi siste-
ma públic, i per evitar qualsevol tipus de conflicte d’interessos amb els equips o els 
objectius de la recerca.

Esmena 3, GP SOC
D’addició al punt 2 d’una nova lletra b bis
b) bis. L’AQuAS serà l’organisme responsable, com a dipositari de les dades del 

BIG DATA sanitari, d’efectuar els cribatges de dades per a cada estudi concret.
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Esmena 4, GP SOC
D’addició al punt 2 d’una nova lletra b tris
b) tris. Totes les recerques que arribin al Comité Ètic d’Investigació Clínica hau-

ran d’incorporar un informe tècnic que avaluï el risc de desanonimització de les da-
des, atribuint un nivell de risc i una proposta de limitació, si és el cas.

Esmena 5, GP SOC
D’addició al punt 2 d’una nova lletra d
d) S’atendran els principis internacionals de tractament de dades en Salut.

Esmena 6, GP SOC
D’addició al punt 2 d’una nova lletra e
e) Es garantirà la custòdia de les dades en servidors segurs, així com la seva des-

trucció quan acabi el projecte al que estaven destinades.

Esmena 7, GP SOC
De modificació del punt 6
6. Aprovar la reglamentació pertinent, dins l’any 2016, que prevegi tant el règim 

d’incompatibilitats com el règim sancionador per a l’equip o centre CERCA que 
incompleixi amb els elements de gestió i tractament segur de les dades i/o amb els 
principis ètics assumits, així com per als centres sanitaris del Siscat que permetin 
l’ús de les seves dades sanitàries fora d’aquest sistema públic de gestió del Big Data 
sanitari català.

Esmena 8, GP SOC
D’addició d’un nou punt 7 bis
7 bis) Dotar l’AQuAS dels recursos humans especialitzats i dels recursos mate-

rials necessaris per al correcte desenvolupament de la gestió del BIG DATA sanitari.

Palau del Parlament, 15 de juny de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 31152)

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

amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el projecte VISC+ 
(tram. 302-00056/11).

Esmena 1, GP JS
De modificació i d’addició de dos nous apartats al punt 3
3. Garantir que, en tots els casos, les dades que proporcionarà el programa seran 

anonimitzades i amb un sistema amb garanties de seguretat: 
a) El procés d’anonimització comporta necessàriament: 
1. Eliminar les dades identificatives directes de la persona.
2. Combinar tècniques d’alteració de dades que impossibilitin la identificació 

indirecta.
3. Reduir al mínim imprescindible el detall de les altres dades i altres variables 

que puguin acabar sent una font d’identificació.
4. Anonimitzar les dades dels professionals sanitaris que han atès el pacient.
b) Existirà un seguiment d’un estricte principi de proporcionalitat per tal de con-

trolar l’accés al mínim de dades anonimitzades necessàries per acomplir la finalitat.
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c) Seran les dades de tots el centres Siscat, centralitzats en aquest únic programa 
de Big Data sanitari, que s’ha de convertir també en la única via de sortida possible 
de dades del sistema.

d) També aquest procés d’anonimització serà fet des de la gestió pública i serà un 
procés auditat constantment amb filtres de control a diversos nivells i moments de la 
gestió i ús d’aquestes dades personals, com a mínim en l’anonimització, transmissió, 
tractament, emmagatzematge i eliminació.

e) Es realitzarà un informe rigorós d’avaluació de riscos i de mesures de segure-
tat a prendre, preveient també riscos futuribles, així com un informe d’avaluació de 
l’impacte sobre la privacitat que pot comportar aquest projecte.

Esmena 2, GP JS
D’addició d’un nou punt 4 bis
4 bis. Establir un sistema de governança que garanteixi l’acompliment dels re-

quisits ètics i de seguretat assenyalats prèviament, amb la creació dels següents òr-
gans: 

1) Comitè de governança
2) Comitè d’ètica d’investigació clínica (CEIC)
3) Consell assessor extern

Esmena 3, GP JS
De modificació del punt 7
7. Elaborar i lliurar als grups parlamentaris, en el termini màxim de sis mesos, 

una memòria econòmica del cost previst del projecte, així com de la via i calendari 
per la qual el Govern preveu costejar-lo.

Palau del Parlament, 22 de juny de 2016.
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 31244)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Martín Eusebio Barra López, diputat del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Re-
glament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre el projecte VISC+ (tram. 302-00056/11).

Esmena 1, GP C’s
D’addició al punt 2.b
2.b) Limitant el seu ús en recerca només als equips o centres d’investigació acre-

ditats pel CERCA o altres institucions públiques d’acreditació i a projectes que 
superin el filtre d’un comitè ètic d’investigació clínica (un CEIC) independent i cre-
ats per a aquesta funció. Aquest CEIC basarà la seva avaluació en criteris públics 
i publicats prèviament per acotar l’ús d’aquestes dades a projectes de recerca que 
permetin millorar la qualitat de l’assistència sanitària per a la ciutadania i la qualitat 
de la gestió del propi sistema públic, i per evitar qualsevol tipus de conflicte d’inte-
ressos amb els equips o els objectius de la recerca.

Esmena 2, GP C’s
De supressió i addició al punt 6
6. Aprovar la reglamentació pertinent, dins l’any 2016, que prevegi sancions per 

a l’equip o centre d’investigació CERCA que incompleixi amb els elements de ges-
tió i tractament segur de les dades i/o amb els principis ètics assumits, així com per 
als centres sanitaris del Siscat que permetin l’ús de les seves dades sanitàries fora 
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d’aquest sistema públic de gestió del Big Data sanitari català, amb excepció de les 
investigacions portades a terme pels investigadors del propi centre seguint la regla-
mentació interna corresponent.

Palau del Parlament, 23 de juny de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Martín Eusebio Barra López, diputat, GP C’s 
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Punt 18 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la democràcia  
i les iniciatives legislatives populars
302-00057/11

PRESENTACIÓ: GP CUP-CC

Reg. 30033 i 30586 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.06.2016

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Anna Gabriel i Sabater, portaveu del Grup 

Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el 
que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, 
subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la democràcia i les iniciatives legisla-
tives populars (tram. 300-00057/11).

Moció
En l’actualitat, tant la comunitat jurídica com la política reconeixen la iniciativa 

legislativa popular com un mecanisme de participació ciutadana en l’activitat legis-
lativa, entenent per això la capacitat que determinats ordenaments jurídics donen a 
un conjunt de ciutadans per tal que puguin activar i instar la discussió, amb la pos-
sibilitat que se’n derivi l’aprovació d’una llei.

La iniciativa legislativa popular és un valor afegit al sistema de democràcia par-
lamentària, ja que la complementa i la fa més rica, per tal com permet que deter-
minades demandes socials que, per les raons que sigui, no queden recollides en 
l’agenda política puguin arribar al Parlament, puguin ésser-hi discutides i, en última 
instància, aprovades.

Per tal de donar compliment a l’esperit que recull aquest preàmbul, i per tant, 
facilitar l’obertura d’una ponència de llei, en la que el Parlament pugui assistir a les 
compareixences i el debat que es deriva de la proposició presentada; 

1. El Parlament de Catalunya es compromet a estudiar la tramitació de la modi-
ficació legislativa de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa po-
pular, modificada per la Llei 7/2014, del 25 de juny, per tal que les Proposicions de 
Llei admeses a tràmit no puguin ser esmenades en la seva totalitat, i puguin obrir, 
de forma automàtica, ponència de llei.

2. Instar el Govern de la Generalitat a presentar un Projecte de Llei que reculli 
el contingut material de la Proposició de llei del sistema educatiu de Catalunya, re-
butjat per les esmenes a la totalitat dels grups parlamentaris de JxSi i el PP en el Ple 
del 18 de maig de 2016.

Palau del Parlament, 13 de juny de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Anna Gabriel i Sabater, portaveu, GP CUP-CC

ESMENES PRESENTADES

Reg. 31193 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 23.06.2016

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 31193)

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

del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la democràcia i les iniciatives legisla-
tives populars (tram. 302-00057/11).
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Esmena 1, GP CSP
De supressió i addició a l’apartat 2
2. Instar el Govern de la Generalitat a presentar un Projecte de Llei que reculli el 

contingut material els objectius i l’esperit de la Proposició de llei del sistema educa-
tiu de Catalunya, rebutjat per les esmenes a la totalitat dels grups parlamentaris del 
JxSi i el PP en el Ple del 18 de maig de 2016.

Palau del Parlament, 23 de juny de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu ad-

junt, GP CSP 


