
PLE
DOSSIER

Sessió 21, dimarts 26 de juliol de 2016

Primera part

ORDRE DEL D IA

1. Interpel·lació al Govern sobre les infraestructures ferroviàries. Tram. 300-00085/11. 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

2. Interpel·lació al Govern sobre la segregació educativa. Tram. 300-00081/11. Grup 
Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Substanciació.

3. Interpel·lació al Govern sobre les comunitats catalanes a l’exterior. Tram. 300-
00082/11. Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. 
Substanciació.

4. Interpel·lació al Govern sobre les universitats. Tram. 300-00083/11. Grup Parlamen-
tari Socialista. Substanciació.

5. Interpel·lació al Govern sobre l’audiència i la pluralitat de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals. Tram. 300-00084/11. Grup Parlamentari Socialista. Subs-
tanciació.

6. Interpel·lació al Govern sobre la política de seguretat. Tram. 300-00086/11. Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.

7. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el 27 de juliol, a les 10.00 h).

8. Decret llei 4/2016, del 21 de juny, de recuperació parcial de la paga extraordinària 
i addicional del mes de desembre de 2012 del personal del sector públic de la Gene-
ralitat i altres mesures urgents en matèria de personal. Tram. 203-00005/11. Govern 
de la Generalitat. Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei (text 
presentat: BOPC 171, 9).

9. Proposició de llei de garantia del temps màxim de resposta en l’atenció sanitària. 
Tram. 202-00022/11. Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat de to-
talitat i votació de l’esmena a la totalitat (text presentat: BOPC 104, 30).

10. Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis. 
Tram. 202-00090/10. Comissió promotora. Debat de totalitat i votació de l’esmena a 
la totalitat (obertura de la tramitació: BOPC 110, 8).

11. Proposició de llei de creació de l’Agència Catalana de Protecció Social. Tram. 202-
00034/11. Grup Parlamentari de Junts pel Sí i Grup Parlamentari de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat de totalitat i votació de les esmenes a la 
totalitat (text presentat: BOPC 152, 20).

12. Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a 
la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès. Tram. 202-
00035/11. Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Grup Parlamentari Socialista, Grup Par-
lamentari de Catalunya Sí que es Pot, Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 
Popular - Crida Constituent. Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat 
(text presentat: BOPC 152, 34).
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13. Projecte de codi de conducta dels diputats i diputades del Parlament de Catalu-
nya. Tram. 221-00005/11. Comissió de Reglament. Debat i votació.

14. Procediment per a elegir set membres de la Comissió de Control de les Consultes 
Populars no Referendàries. Tram. 284-00006/11. Grups parlamentaris. Designació.

15. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’inici del curs escolar 2016-
2017. Tram. 302-00064/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.

16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política energètica. Tram. 
302-00065/11. Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació.

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’Agència Europea del Me-
dicament. Tram. 302-00066/11. Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació.

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política aeroportuària de 
l’Estat espanyol i AENA i la seva incidència en els problemes recents de Vueling. Tram. 
302-00067/11. Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació.

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el treball autònom. Tram. 302-
00068/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.

20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el sistema de protecció a la 
infància. Tram. 302-00071/11. Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat 
i votació.

21. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la futura banca pública ca-
talana i l’Institut Català de Finances. Tram. 302-00069/11. Grup Parlamentari de la 
Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació.

22. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la creació d’estructures ad-
ministratives, fiscals i financeres. Tram. 302-00070/11. Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya. Debat i votació.
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Punt 7 | Substanciació

Relació de preguntes a respondre oralment en el Ple

SERAN SUBSTANCIADES EL DIA 27 DE JULIOL DE 2016, A LES 10.00 H

Preguntes al Govern
1. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política de perso-

nal als hospitals. Tram. 310-00113/11. Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans. Substanciació.

2. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els mitjans de comu-
nicació públics. Tram. 310-00114/11. Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans. Substanciació.

3. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les reformes de la 
unitat de cures intensives pediàtriques i la unitat neonatal de l’Hospital Doctor Josep 
Trueta, de Girona. Tram. 310-00112/11. Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari de 
Catalunya Sí que es Pot. Substanciació.

4. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’aprofitament de la 
biomassa com a mesura per a prevenir incendis forestals. Tram. 310-00110/11. Mi-
reia Boya e Busquet, del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - 
Crida Constituent. Substanciació.

5. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’empresa Nylstar, de 
Blanes. Tram. 310-00111/11. Grup Parlamentari Socialista. Substanciació.

6. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els insults de mitjans de co-
municació públics a formacions polítiques democràtiques. Tram. 310-00118/11. Josep En-
ric Millo i Rocher, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.

7. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el tercer pla de suport 
al tercer sector social. Tram. 310-00115/11. Marta Rovira i Vergés, del Grup Parla-
mentari de Junts pel Sí. Substanciació.

8. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la signatura dels nous 
contractes programa de serveis socials. Tram. 310-00116/11. Marta Rovira i Vergés, 
del Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Substanciació.

9. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’informe del Col·legi 
Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya amb relació a la necessitat del ramal 
elèctric de Riudarenes. Tram. 310-00117/11. Marta Rovira i Vergés, del Grup Parla-
mentari de Junts pel Sí. Substanciació.

Preguntes al president de la Generalitat
10. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre 

la situació política i social. Tram. 317-00075/11. Mireia Boya e Busquet, del Grup 
Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Substanciació.

11. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la 
situació política. Tram. 317-00076/11. Xavier García Albiol, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.

12. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre 
la situació política. Tram. 317-00078/11. Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 
Pot. Substanciació.

13. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la 
situació política. Tram. 317-00077/11. Grup Parlamentari Socialista. Substanciació.

14. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la 
situació política. Tram. 317-00074/11. Inés Arrimadas García, del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans. Substanciació.

15. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre 
els darrers esdeveniments polítics. Tram. 317-00079/11. Jordi Turull i Negre, del 
Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Substanciació.
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Punt 8 | Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei

Decret llei 4/2016, del 21 de juny, de recuperació parcial de la paga 
extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 del personal 
del sector públic de la Generalitat i altres mesures urgents en 
matèria de personal
203-00005/11

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 31280 / Coneixement: Mesa del Parlament, 28.06.2016

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 28 de juny de 2016, 
ha pres coneixement del Decret llei 4/2016, de 21 de juny, de recuperació parcial de 
la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 del personal del 
sector públic de la Generalitat i altres mesures urgents en matèria de personal, pu-
blicat al DOGC 7148, i ha manifestat que el termini de 30 dies perquè el Parlament 
el  controli pel procediment que estableix l’article 155 del Reglament del Parlament 
s’inicia el dia 27 de juny de 2016.

A la Mesa del Parlament
Joan Vidal de Ciurana, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,

Certifico:
Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 21 de juny de 2016, s’ha 

pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:
«A proposta de la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habi-

tatge, s’aprova la iniciativa SIG16GAH0789 Projecte de decret llei de recuperació 
parcial de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 del per-
sonal del sector públic de la Generalitat de Catalunya i altres mesures urgents en 
matèria de personal.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona el 21 de juny de 2016.

Decret llei 4/2016, de 21 de juny, de recuperació parcial de la paga 
extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 del personal 
del sector públic de la Generalitat de Catalunya i altres mesures 
urgents en matèria de personal

El president de la Generalitat de Catalunya
Sia notori a tots els ciutadans que el Govern ha aprovat i jo, en nom del Rei, i 

d’acord amb el que estableix l’article 67.6.a de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, 
promulgo el següent

Decret llei

Preàmbul
El Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat 

pressupostària i de foment de la competitivitat, va disposar, amb caràcter bàsic per 
a totes les administracions públiques, la reducció de les retribucions del personal 
funcionari i laboral de tot el sector públic en les quanties que corresponia percebre 
el mes de desembre de 2012 com a conseqüència de la supressió tant de la paga ex-
traordinària com de la paga addicional del complement específic o equivalents del 
mes esmentat. Així mateix, se suprimien els dies addicionals per antiguitat tant en 
el cas de les vacances com en el dels dies per assumptes particulars i se suspenien 
els pactes i acords que poguessin contradir aquestes disposicions.
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Posteriorment, la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de pressupostos generals 
de l’Estat per al 2015, va habilitar, amb caràcter bàsic, la recuperació de part de 
la paga extraordinària va ser objecte de supressió, per un import equivalent a la 
part proporcional corresponent als primers 44 dies de la paga. Mitjançant l’Acord 
GOV/33/2015, de 10 de març, en l’àmbit de la Generalitat i el seu sector públic, es 
va fer efectiva la recuperació d’aquesta part de la paga extraordinària i addicional 
del mes de desembre de 2012.

D’altra banda, la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i ad-
ministratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics, va 
suspendre els acords, pactes o convenis que disposessin de premis vinculats als anys 
de serveis prestats consistents en el gaudi de dies addicionals de vacances.

Davant la situació actual de pròrroga pressupostària, s’aprecia la necessitat ur-
gent d’adoptar determinades mesures legals que s’han d’aplicar de manera immedia-
ta, en concret, la recuperació de determinats imports que es van deixar de percebre 
com a conseqüència de la supressió de la paga extraordinària del mes de desembre 
de 2012 i el gaudi dels dies addicionals de vacances per antiguitat per al personal al 
servei del sector públic de la Generalitat de Catalunya.

La implementació d’aquestes mesures es considera inajornable. D’una banda, ha 
de permetre adequar les normes vigents en matèria salarial per al 2016 i fer possible 
l’abonament parcial d’aquesta retribució extraordinària dins d’aquest exercici pror-
rogat i, d’altra banda, per la voluntat explícita d’avançar en l’eficàcia i l’eficiència 
dels serveis públics i, de forma compatible amb el compliment de les regles fiscals, 
compensar l’esforç sostingut dels empleats públics les retribucions dels quals han es-
tat reduïdes, fet que ha afectat les seves condicions de treball de forma significativa 
en aquests darrers exercicis.

Aquests objectius no poden aconseguir-se mitjançant la tramitació d’una llei pel 
procediment d’urgència ni de lectura única, atès que, si bé el Parlament està consti-
tuït, l’abast de les mesures i la complexitat tècnica de la seva implementació podria 
posposar els seus efectes més immediats més enllà de 2016, mentre que els efectes 
de les altres mesures, principalment en matèria de vacances dels empleats públics, 
desplegarien els seus efectes més enllà dels mesos d’estiu d’enguany, que esdevé el 
període ordinari de gaudi de les vacances dels empleats públics.

Vistos l’Acord de la Mesa General de Negociació de l’Empleat Públic de l’Admi-
nistració de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 2016 i la Resolució 7/XI, de 
20 de gener, del Parlament de Catalunya, que insta el Govern de la Generalitat a 
adoptar les mesures adreçades a la recuperació de les quantitats que es van deixar 
de percebre com a conseqüència de la supressió de la paga extraordinària del 2012 i 
d’altres drets laborals dels empleats públics;

Per tot això, en ús de l’autorització concedida per l’article 64 de l’Estatut d’auto-
nomia de Catalunya, i a proposta de la consellera de Governació, Administracions 
Públiques i Habitatge i del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hi-
senda,

Decreto:

Article 1. Recuperació parcial de la paga extraordinària del mes de 
desembre de 2012
1.1 En l’exercici 2016, el personal inclòs dins de l’àmbit d’aplicació de l’article 23 

del títol III de la Llei 2/2015, de l’11 de març, de pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per al 2015, percebrà la quantia equivalent a un 20,77% de l’import que 
es va deixar de percebre i que correspon a 38 dies de la paga extraordinària, paga 
addicional del complement específic o pagues addicionals equivalents del mes de 
desembre de 2012.
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1.2 Aquest abonament es realitzarà en una sola vegada, en els termes i crite-
ris establerts a l’Acord GOV/33/2015, de 10 de març, i en concepte de recuperació 
dels imports deixats de percebre de forma efectiva en aplicació del Reial decret llei 
20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de fo-
ment de la competitivitat.

1.3 Es deixa sense efecte la mesura retributiva d’acord amb la qual les reduccions 
resultants de l’any 2012 han de correspondre, com a mínim, a un import equivalent a 
un 5% de les retribucions íntegres percebudes durant l’exercici 2012. Les quantitats 
retingudes per aquest concepte s’abonaran en la mateixa nòmina en què s’acrediti la 
recuperació de les quanties a què fa referència l’apartat 1 d’aquest article.

Article 2. Modificació de la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures 
fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les 
estades en establiments turístics
Es modifica l’apartat 2 de la disposició addicional sisena de la Llei 5/2012, del 20 

de març, que resta redactat de la manera següent:
«2. A partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei esdevenen inaplicables les con-

dicions regulades pels convenis col·lectius que estableixen sistemes de premis vin-
culats als anys de serveis prestats consistents en la percepció de quantitats en me-
tàl·lic.»

Disposicions finals

Primera. Habilitacions
1. S’habilita els departaments de Governació, Administracions Públiques i Ha-

bitatge, i de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda perquè, en els seus àmbits 
competencials, emetin les instruccions necessàries per a l’efectivitat i el control d’a-
quest Decret llei.

2. S’habilita el Departament d’Ensenyament perquè retorni al personal a què es 
refereix l’Acord GOV/80/2012, de 30 de juliol, d’adequació de les mesures de re-
ducció retributives dels acords del Govern de 27 de març de 2012 i de 19 de juny de 
2012, una quantitat equivalent a tots els efectes a l’establerta en aquest Decret llei 
per al personal funcionari docent no universitari.

Segona. Entrada en vigor
Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Ofi-

cial de la Generalitat de Catalunya.
Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui aplicable aquest Decret llei 

cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui el 
facin complir.

Barcelona, 21 de juny de 2016
Carles Puigdemont i Casamajó, president de la Generalitat de Catalunya; Oriol 

Junqueras i Vies, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda; Merit-
xell Borràs i Solé, consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

Antecedents del Decret llei
1. Publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del Decret llei 

4/2016, de 21 de juny, de recuperació parcial de la paga extraordinària i addicional 
del mes de desembre de 2012 del personal del sector públic de la Generalitat de Ca-
talunya i altres mesures urgents en matèria de personal.

2. Decret llei de recuperació parcial de la paga extraordinària i addicional del 
mes de desembre de 2012 del personal del sector públic de la Generalitat de Catalu-
nya i altres mesures urgents en matèria de personal.
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3. Projecte inicial del de recuperació parcial de la paga extraordinària i addicio-
nal del mes de desembre de 2012 per al personal del sector públic de la Generalitat 
de Catalunya i altres mesures urgents en matèria de personal.

4. Informe justificatiu previst a l’article 38.3 de la Llei 13/2008, del 5 de novem-
bre, de la presidència de la Generalitat de Catalunya i del Govern.

5. Informe jurídic de l’Assessoria Jurídica del Departament de Governació, Ad-
ministracions Públiques i Habitatge.

6. Memòria econòmica de la Direcció General de Pressupostos.
7. Certificat del Consell Tècnic de 14 de juny de 2016.
8. Certificat del Govern de 21 de juny de 2016.

N. de la r.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l’Arxiu del Par-
lament.



PlE 21
26 de juliol de 2016

Dossier 8

Punt 9 | Debat de totalitat

Proposició de llei de garantia del temps màxim de resposta en 
l’atenció sanitària
202-00022/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 19249 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

El text de la Proposició de llei ha estat publicat en el BOPC 104, pàgina 30, del 14 
d’abril de 2016.

ESMENES A LA TOTALITAT

Reg. 29027 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.06.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 29027)

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

Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el que 
estableixen els articles 113 i següents del Reglament del Parlament, presenta la se-
güent esmena a la totalitat a la Proposició de llei de garantia del temps màxim de 
resposta en l’atenció sanitària (tram. 202-00022/11).

Esmena 1, GP JS
A la totalitat
De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 31 de maig de 2016.
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

http://www.parlament.cat/activitat/bopc/09b104.pdf#page=30
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Punt 10 | Debat de totalitat

Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de 
cànnabis
202-00090/10

INICI DE LA TRAMITACIÓ PARLAMENTÀRIA

Reg. 113800/10 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

El text de la Proposició de llei ha estat publicat en el BOPC 110, pàgina 8, del 21 
d’abril de 2016.

ESMENES A LA TOTALITAT

Reg. 29098 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.06.2016

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 29098)

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 113 i següents del Reglament 
del Parlament, presenta la següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei de les 
associacions de persones consumidores de cànnabis (tram. 202-00090/10).

Esmena 1, GP PPC
A la totalitat
De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 1 de juny de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu GP PPC

http://www.parlament.cat/activitat/bopc/09b110.pdf#page=8
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Punt 11 | Debat de totalitat

Proposició de llei de creació de l’Agència Catalana de Protecció 
Social
202-00034/11

PRESENTACIÓ: GP JS, GP CUP-CC

Reg. 28958 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.06.2016

El text de la Proposició de llei ha estat publicat en el BOPC 152, pàgina 20, del 9 
de juny de 2016.

ESMENES A LA TOTALITAT

Reg. 32614; 32707; 32745 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.07.2016

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 32707)

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular 

de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 113 i següents del Regla-
ment del Parlament, presenta la següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei 
de creació de l’Agència Catalana de Protecció Social (tram. 202-00034/11).

Esmena 1, GP PPC
A la totalitat
De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu GP PPC

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 32745)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 113 i següents del Reglament del Parlament, pre-
senta la següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei de creació de l’Agència 
Catalana de Protecció Social (tram. 202-00034/11).

Esmena 1, GP C’s
A la totalitat
De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP C’s

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA I GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ 

QUE ES POT (REG. 32614)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, Joan Coscu-

biela Conesa, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord 
amb el que estableixen els articles 113 i següents del Reglament del Parlament, pre-
senten l’esmena a la totalitat següent, amb text alternatiu a la Proposició de llei de 
creació de l’Agència Catalana de Protecció Social (tram. 202-00034/11).

http://www.parlament.cat/activitat/bopc/09b152.pdf#page=20
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Esmena 1, GP SOC, GP CSP
A la totalitat
De retorn de la proposició de llei amb text alternatiu.

Text alternatiu a la Proposició de llei de creació de l’Agència Catalana 
de Protecció Social (tram. 202-00034/11)

Exposició de motius
Capítol I. Disposicions Generals

Article 1. Objecte i naturalesa 

Article 2. Finalitat

Article 3. Principis generals d’actuació

Article 4. Funcions

Capítol II. Estructura de l’Agència i composició 

Article 5. Estructura de l’Agència 

Article 6. El Consell General

Article 7. Direcció General

Article 8. El Consell Executiu

Article 9. Organització territorial 

Article 10. El Consell de participació

Capítol III. Gestió per objectius

Article 11. Contracte de gestió

Capítol IV. Funcionament i mitjans

Article 12. Contractació i patrimoni

Article 13. Personal

Capítol V. Mitjans econòmics i financers

Article 14. Pressupost

Article 15. Control

Capítol VI. Dissolució de l’Agència

Article 16. Dissolució

Disposicions addicionals 

Primera. Relació entre els consells territorials d’atenció a les persones i les àrees 

bàsiques de salut

Segona. Exclusió de l’àmbit d’aplicació de la llei

Tercera. Règim especial de la Ciutat de Barcelona

Disposicions finals 

Primera. Aprovació de l’Estatut de règim intern de l’Agència

Segona. Desplegament i aplicació de la Llei

Tercera. Aprovació del Contracte de Gestió

Quarta. Habilitació pressupostària

Cinquena. Entrada en vigor

Exposició de motius
El text d’aquesta esmena a la totalitat amb text alternatiu, dels grups proposants 

Grup Parlamentari Socialista i Grup Parlamentari Catalunya Sí Que es Pot, vol do-
nar resposta a la necessitat de generar un instrument de gestió pública per garantir 
l’exercici dels drets de ciutadania especialment pel que fa a l’accés àgil i amb garan-
tia de prestacions i serveis relacionats amb la protecció social.

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya reconeix, en el Capítol I del Títol I, els drets 
i deures de l’àmbit civil i social, entre els qual s’inclouen els drets de les persones, 
els drets en l’àmbit de les famílies, els drets dels menors, de les persones grans, de 
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les dones, els drets en l’àmbit dels serveis socials i en l’àmbit de l’habitatge. Aquests 
drets vinculen tots els poders públics de Catalunya i les lleis que els despleguin han 
de garantir-ne la plena efectivitat. Aquests drets s’han d’aplicar i interpretar d’acord 
amb els tractats internacionals vigents.

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya estableix, en el Capítol V del Títol I, els Prin-
cipis rectors que han d’orientar les polítiques públiques, la protecció de les persones i 
de les famílies, la perspectiva de gènere, la cohesió i el benestar social, l’accés a l’ha-
bitatge i la participació social. En definitiva, els poders públics han de promoure les 
polítiques públiques que fomentin la cohesió social i que garanteixin un sistema de 
protecció social adequat a les necessitats econòmiques i socials de Catalunya.

En desenvolupament d’aquests drets i principis rectors, els articles 137, 138 lle-
tres c) i e), 142, 153 lletra c), 165 i 166, delimiten les competències que li correspon 
a la Generalitat de Catalunya en l’àmbit de la protecció social, en sentit ample.

El Sistema de protecció social, que també ha d’incloure les polítiques públiques 
dirigides a l’ocupació, a l’habitatge, a l’eradicació de la violència masclista i la pro-
tecció de les dones que en són víctimes i a l’eradicació de la pobresa infantil i de 
suport a l’escolarització, ha de ser un dels sistemes de l’Estat del benestar i una eina 
de redistribució de la riquesa de la societat i de disminució de les desigualtats so-
cials i econòmiques.

En aquest sentit l’entrada en vigor de la Renda Garantida de Ciutadania, tal i com 
expressa l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, i que s’està debatent al Parlament de 
Catalunya, ha de constituir una peça angular del Sistema de protecció social català. 
Un sistema que ha d’actuar de manera cooperadora i sinèrgica amb altres presta-
cions socials que garanteixen la cobertura davant de situacions de necessitat, com 
l’atur, la malaltia, la invalidesa o l’envelliment que es troben en el marc competen-
cial de la Seguretat Social contributiva.

El sistema públic de protecció social, infradotat pel que fa a les fonts de finan-
çament, no sempre ha estat suficient per garantir les necessitats de les persones més 
vulnerables. I en el context actual les contrareformes encara vigents com l’augment 
del copagament en determinades prestacions de promoció de l’autonomia personal 
i atenció a la dependència o la reforma de la Renda Mínima d’Inserció han agreujat 
la situació d’aquestes persones.

La diagnosi, recentment feta, de la protecció social a Catalunya, ha posat de re-
lleu un mapa de prestacions ampli, tant en nombre de persones beneficiàries, com 
en administracions implicades, com també en tipologies de prestacions. En concret, 
es varen identificar 79 prestacions de tipus econòmic a persones i 90 tipus de pres-
tacions de servei agrupades temàticament, i que poden ser considerades dins del 
concepte, en sentit ampli, de protecció social.

Sota aquest context, la present Llei pretén la creació d’una Agència amb auto-
nomia funcional i gestió efectiva, que s’allunya dels models tradicionals d’Agència 
com unitat instrumental de Govern, configura una autoritat independent que a través 
del Contracte de Gestió gestiona prestacions i serveis. L’Agència no genera cap dret, 
sinó que gestiona les prestacions i serveis que ja estan definits en l’ordenament jurí-
dic actual i en les cartes de serveis, que es regulen en lleis substantives.

El text de la present proposició de llei vol donar compliment a la voluntat del 
Parlament de Catalunya expressada el 2006 amb l’aprovació per unanimitat de la 
Llei de Serveis Socials, amb la necessària evolució de les necessitats socials que hi 
ha hagut des d’aleshores. La Llei de Serveis Socials en el seu redactat original ja 
preveia la creació de l’Agència de Gestió de polítiques públiques del sistema català 
d’autonomia i atenció a la dependència així com la col·laboració interadministrativa. 
De tota aquesta previsió, així com els projectes avançats durant el govern d’esquer-
res, no s’ha creat ni l’Agència ni els òrgans que preveu la Llei de serveis socials. La 
situació de feblesa dels sistemes de protecció social, la dispersió de prestacions en 
diferents departaments de la Generalitat, la demanda per part de professionals, ciu-
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tadania i també de grups parlamentaris de racionalització en la prestació de serveis 
i ajuts econòmics, així com el sobreesforç que han fet les administracions locals 
per poder donar resposta a les necessitats creixents, fa necessària l’articulació d’una 
Agència que tingui com a objectiu la més eficaç gestió de prestacions i serveis de 
manera àgil i coordinadament amb el món local que en aquests moments fa de porta 
d’entrada als dispositius de serveis socials.

La llei es dicta d’acord amb l’article 150 de l’Estatut d’autonomia en ús de les 
competències exclusives d’autoorganització de la Generalitat de Catalunya.

La Llei s’estructura en sis capítols, tres disposicions addicionals i cinc disposi-
cions finals.

El Capítol I crea l’Agència de Protecció Social i Atenció a les Persones, regula la 
seva naturalesa jurídica depenent del departament competent en matèria de protec-
ció social i exerceix a tot el territori de Catalunya les prestacions i serveis en matè-
ria d’atenció a les persones. També, regula les finalitats i funcions de l’Agència. En 
aquest sentit, cal destacar que en el model de gestió que es proposa, el reconeixe-
ment dels drets, el pagament de prestacions econòmiques i la prestació dels serveis 
es centralitza en aquesta Agència.

El Capítol II regula l’estructura orgànica, la composició, l’organització i l’es-
tructura territorial de l’Agència, destacant la presència d’un Consell General amb 
participació tant de la Generalitat de Catalunya, dels governs locals com de les or-
ganitzacions sindicals i empresarials més representatives, així com d’un Consell de 
participació del que en formaran part el conjunt d’entitats representatives que directa 
o indirectament participen a l’àmbit dels serveis socials.

Pel que fa al desplegament territorial, l’Agència s’estructura a través de delega-
cions per facilitar l’acord i proximitat del sistema. Tanmateix, es constituiran dele-
gacions territorials representades per uns Consells Territorials que esdevenen l’espai 
de col·laboració entre les administracions al territori. Aquests Consells Territorials 
es creen per acord del Departament responsable en matèria de protecció social, així 
com les associacions de representació dels ens locals de Catalunya.

El Capítol III regula la gestió per objectius la qual troba la seva base en el Con-
tracte de Gestió. El Contracte de gestió formalitza, entre altres aspectes, les re-
lacions entre els Departaments responsables en les matèries que fan referència a 
l’atenció a les persones, especialment la protecció social, i l’Agència.

El Capítol IV regula el funcionament i els mitjans amb els quals comptarà 
l’Agència per poder portar a terme les seves funcions. L’Agència pot exercir compe-
tències contractuals i resta subjecte a allò que disposa la legislació vigent en matèria 
de contractació pública. Aquestes competències les exercirà mitjançant la figura del 
Director o Directora.

El Capítol V estableix els mitjans econòmics i financers de l’Agència, els quals 
es regiran per la normativa reguladora de les finances públiques, per la Llei de l’em-
presa pública catalana i la resta de normativa pressupostària de la Generalitat. Tan-
mateix, el control de la gestió econòmica financera correspon a la Intervenció Ge-
neral de la Generalitat mitjançant les fórmules de control permanent, entre d’altres, 
l’auditoria pública.

Finalment, el Capítol VI determina com s’ha de dur a terme el tancament de 
l’Agència en cas que es produeixi la dissolució de la mateixa.

Per aquests motius, els Grups Parlamentaris sotasignats presenten la següent: 

Proposició de llei

Capítol I. Disposicions generals

Article 1. Objecte i naturalesa
1. Aquesta Llei té per objecte la creació de l’Agència de Protecció Social i Aten-

ció a les Persones i la determinació de la seva composició, organització i funcions.
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2. L’Agència de Protecció Social i Atenció a les Persones té personalitat jurídica 
pròpia, gaudeix de plena capacitat jurídica i patrimonial. Gestiona a tot el territori 
de Catalunya les prestacions i serveis en matèria d’atenció a les persones que li as-
signa aquesta Llei.

3. L’Agència Catalana de protecció Social es regeix per aquesta Llei, pel seu Es-
tatut, per les altres disposicions que la despleguen, per la legislació reguladora de 
les entitats que conformen el sector públic de la Generalitat de Catalunya i per les 
normes generals de dret públic.

4. L’Agència de protecció social i atenció a les persones gaudeix de reserva de 
nom i dels beneficis, excepcions i franquícies de qualsevol naturalesa que la legisla-
ció atribueixi a les entitats públiques responsables de la protecció social.

5. L’Agència de Protecció Social i Atenció a les Persones s’adscriu al Departa-
ment de la Generalitat competent en matèria de protecció social.

Article 2. Finalitat
1. L’Agència de Protecció Social i Atenció a les Persones té com a finalitat as-

segurar l’exercici efectiu dels drets continguts a la legislació vigent en matèria de 
protecció social.

2. Per assolir aquestes finalitats, l’Agència de Protecció Social i Atenció a les 
Persones desenvoluparà, en els termes previstos a la present llei, en les normatives 
que la despleguin i en la resta del sistema jurídic, la gestió de totes les prestacions 
econòmiques i tècniques i els serveis necessaris en els àmbits socials, les accions 
de suport per a la integració sociolaboral i altres necessàries per a la millora de la 
qualitat de vida especialment de col·lectius vulnerables, independentment del depar-
tament de la Generalitat que en tingui la competència.

3. L’Agència de Protecció Social i Atenció a les Persones ha de contribuir a la 
racionalització i la simplificació del conjunt de prestacions existents en l’àmbit de la 
Generalitat de Catalunya, independentment del Departament de la Generalitat que 
les hagi gestionat, així com a la simplificació de la gestió administrativa de les pres-
tacions de protecció social.

4. Per assolir la gestió de les prestacions i actuacions previstes en els apartats 
anteriors, l’Agència de Protecció Social i Atenció a les Persones actua de manera 
coordinada amb els departaments competents en les matèries establertes en l’apartat 
segon d’aquest article, així com amb els ens locals.

Article 3. Principis generals d’actuació
L’Agència de Protecció Social i Atenció a les Persones adequarà la seva actuació 

als principis de descentralització i desconcentració; eficàcia i eficiència en la satis-
facció de les necessitats de protecció social; proximitat a la ciutadania; ple respecte 
a l’autonomia local; equilibri i flexibilitat segons les necessitats de cada territori; 
informació; coordinació i treball en xarxes; igualtat d’oportunitats; solidaritat i sub-
sidiarietat; protecció a les persones consumidores, qualitat i atenció personalitzada 
en els serveis; diàleg permanent amb els agents socials i transparència; autonomia 
funcional i de gestió; formulació de contractes o acords de gestió; avaluació perma-
nent dels serveis públics prestats; rendició de comptes per la gestió realitzada.

Article 4. Funcions
1. Són funcions de l’Agència de Protecció Social i Atenció a les Persones: 
a) El reconeixement del dret, gestió i control de les prestacions i serveis que inte-

gren els instruments de protecció social de competència de la Generalitat.
b) La gestió del patrimoni i dels serveis que integren els serveis socials a Cata-

lunya.
c) La compra i gestió de serveis acreditats. S’entén per serveis acreditats aquells 

que compleixin els requisits fixats per l’Agència.
d) L’avaluació i control de qualitat del sistema de prestacions i serveis.
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e) La inspecció i règim sancionador del conjunt de prestacions.
2. L’Agència de Protecció Social i Atenció a les Persones podrà dur a terme al-

tres funcions que li assignin els departaments competents a partir del contracte de 
gestió.

3. Les funcions de l’Agència resten subjectes a la normativa vigent respecte l’ús 
de la informació i la protecció de dades de caràcter personal.

Capítol II. Estructura de l’Agència i composició 

Article 5. Estructura de l’Agència 
1. L’Agència s’estructura en un òrgan de govern, una estructura executiva i un 

Consell de Participació.
2. L’òrgan de govern de l’Agència és el Consell General.
3. Els òrgans que integren l’estructura executiva de l’Agència són: 
a) La Direcció General
b) El Consell Executiu
c) Els Consells territorials
4. En la constitució dels diferents òrgans que composen l’Agència s’ha de com-

plir amb la normativa vigent en matèria d’igualtat, especialment pel que fa a la pre-
sència paritària de dones i homes.

5. Els Estatuts de l’Agència de Protecció Social i Atenció a les Persones regula-
ran, en tot allò que no estigui previst en aquesta llei, el funcionament orgànic i fun-
cional de l’Agència.

Article 6. El Consell General
1. El Consell General és l’òrgan de govern, d’orientació i impuls polític de 

l’Agència.
2. El Consell General ha de fixar els objectius, els criteris generals d’actuació i 

l’establiment de sistemes d’avaluació mitjançant la fixació d’indicadors de gestió. En 
particular, són funcions del Consell General: 

a) Proposar el Contracte de gestió.
b) Aprovar els objectius, els plans d’actuació anuals i plurianuals a proposta del 

Director o Directora sobre la base dels recursos disponibles abans del mes de febrer 
de cada any, així com l’establiment de la seva avaluació.

c) Aprovar el projecte de pressupostos.
d) Aprovar la contractació de les obligacions plurianuals dins dels límits del 

Contracte de gestió.
e) Realitzar el seguiment, supervisió i control superior del funcionament de 

l’Agència.
f) Aprovar l’informe d’activitat anual i els extraordinaris que consideri necessa-

ris sobre la gestió, així com l’informe d’activitat de l’any anterior, abans del mes de 
juliol.

g) Aprovar els comptes anuals a proposta del Director o Directora general, abans 
del mes de juliol. Aquests comptes han d’anar acompanyats d’una auditoria.

h) Aprovar la determinació dels criteris de selecció del personal de l’Agència.
3. El funcionament del Consell General es regeix, en tot allò no previst en la pre-

sent Llei i el seu estatut de règim intern, pel que disposa la Llei de règim jurídic i 
procediment de les administracions públiques de Catalunya.

4. El Consell General de l’Agència el composen: 
a) 10 vocals proposats pel Govern de la Generalitat, entre els diversos departa-

ments competents en les matèries, que gestiona l’Agència.
b) 4 vocals proposats pels Governs Locals 
c) 4 vocals proposats per les organitzacions sindicals i empresarials més repre-

sentatives de Catalunya 
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En tot cas, el Consell General serà presidit pel Conseller o Consellera competent 
en matèria de protecció social.

5. El Consell General es reunirà, almenys, quatre cops a l’any en sessió ordinària 
i, en sessions extraordinàries, per decisió del seu president o presidenta, o quan ho 
sol·licitin la meitat més un dels seus vocals.

6. Per a la vàlida constitució del Consell General han de ser-hi presents en prime-
ra convocatòria més de dues terceres parts dels seus vocals, i en segona convocatòria 
la majoria absoluta. En tot cas caldrà que hi estigui present el president o presidenta, 
o qui el substitueixi legalment. Els acords del Consell General s’adopten per majoria 
de vots dels vocals assistents.

Article 7. Direcció General
1.La Direcció de l’Agència de Protecció Social i Atenció a les Persones corres-

pon al seu Director o Directora, qui exerceix la direcció de les funcions executives i 
les d’interrelació amb el Consell General i els Consells Territorials.

2. El Director o Directora de l’Agència és seleccionat, mitjançant un procés com-
petitiu entre professionals amb àmplia experiència en el sector de la gestió de pres-
tació i programes de serveis d’atenció a les persones.

3. El Director o Directora respon davant el Consell General. Resta subjecte a la 
responsabilitat per la gestió i control de resultats, en funció dels objectius que li han 
estat assignats i pel funcionament de l’organització que dirigeix, en termes d’eficà-
cia i eficiència.

4. El Director o Directora cessa: 
a) Per mort
b) Per renúncia
c) Per finalització del seu mandat
d) Per incompliment dels objectius establerts en el contracte programa
e) Per incompliment de qualsevol causa expressament establerta en la legislació 

vigent 
5. Corresponen al Director o Directora de l’Agència de Protecció Social i Aten-

ció a les Persones les funcions següents: 
a) Exercir la direcció ordinària de l’Agència.
b) Tramitar i executar, si correspon, els acords adoptats pel Consell General.
c) Organitzar i coordinar els serveis i funcions de l’Agència.
e) Dirigir i coordinar l’actuació dels òrgans de l’Agència.
f) Elaborar l’avantprojecte de pressupost i sotmetre’l al Consell General.
g) Executar el programa anual d’actuació aprovat pel Consell General.
h) Exercir el comandament ordinari del personal.
i) Signar convenis amb altres entitats públiques o privades, sens perjudici que el 

president o presidenta evoqui la competència.
j) Actuar com a òrgan de contractació de l’Agència.
k) Autoritzar despeses amb càrrec a crèdits pressupostaris.
l) Dictar les resolucions administratives pertinents a les prestacions que siguin 

competència de l’Agència
m) El control i la vigilància de la gestió de les prestacions corresponents a 

l’Agència
n) Totes aquelles altres funcions que li delegui el Consell General.
6. Per a l’exercici de les funcions establertes en l’apartat anterior, el Director o 

Directora té autonomia organitzativa, de funcionament, de gestió financera i pressu-
postària d’acord amb el què estableix la normativa vigent.

Article 8. El Consell Executiu
1. El Consell Executiu és l’òrgan encarregat de dirigir i fer efectiva l’articulació 

de les polítiques i decisions del Consell General, així com fer possible l’execució del 
contracte programa.
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2. El Consell Executiu el conformen un màxim de sis membres responsables de 
les àrees operatives, les quals es definiran als Estatuts de règim intern de l’Agència.

3. Les persones membres del Consell Executiu seran seleccionats en base a crite-
ris d’especialització funcional i acreditada competència i mitjançant un procés com-
petitiu obert entre professionals amb àmplia experiència en el sector de la gestió de 
prestació i programes de serveis d’atenció a les persones.

Article 9. Organització territorial de l’Agència
1. L’Agència de Protecció Social i Atenció a les Persones s’estructura territori-

alment a través de delegacions territorials amb la finalitat de facilitar l’ordenació, 
eficiència i la proximitat del sistema de protecció social i atenció a les persones de 
Catalunya, així com la regulació general de totes les accions que permetin fer efec-
tiu el dret a la protecció social establert al marc legislatiu vigent.

2. Les delegacions territorials de l’Agència resten subjectes als principis següents: 
a) Concepció integral i integrada del sistema de protecció social i atenció a les 

persones a Catalunya.
b) Descentralització i desconcentració de la gestió.
c) Racionalització, eficàcia, simplificació i eficiència de l’organització del siste-

ma de protecció social.
d) Equitat i superació de les desigualtats territorials o socials per a la protecció 

social i l’atenció a les persones.
e) Participació dels ens locals en el desenvolupament d’un sistema coordinat de 

protecció social a escala territorial.
3. Seran funcions de les delegacions territorials
a) La gestió i l’administració dels centres, els serveis i els establiments integrats 

en l’Agència Catalana de Protecció social i Atenció a les Persones.
b) La gestió de les prestacions del sistema públic de protecció social de Catalu-

nya gestionades per l’Agència.
c) La gestió dels acords, els convenis i els concerts subscrits pels Departaments 

vinculats a l’Agència per a la prestació dels serveis.
d) Participar en l’elaboració de l’avantprojecte de pressupostos de l’Agència i ges-

tionar el pressupost assignat a les Delegacions.
e) Organitzar i fer la tramitació administrativa derivada de l’exercici de les seves 

funcions.
f) Elaborar propostes de dotació del personal en el seu àmbit territorial, efectuar 

el control de la plantilla i realitzar les gestions i els tràmits adients en l’àmbit de la 
gestió de personal per a la seva execució dins els límits establerts i d’acord amb la 
normativa vigent.

g) Executar, coordinar i avaluar els acords de col·laboració amb els ens locals en 
matèria de protecció social, i específicament en aquells àmbits pels quals l’adminis-
tració local efectua funcions pròpies, delegades o acordades que afecten al sistema 
de protecció social i atenció a les persones, d’acord amb les directrius de cada De-
partament implicat.

4. Des dels principis de cooperació, de gestió pròxima al territori i de participa-
ció, els Consells Territorials esdevenen l’espai de col·laboració entre administracions 
al territori, per l’execució i gestió de les polítiques públiques relacionades amb la 
protecció social objecte de l’Agència, d’acord amb les competències pròpies de cada 
administració.

5. Els Consells Territorials tenen les següents funcions: 
a) Vetllar pel correcte funcionament dels acords de col·laboració entre la Gene-

ralitat de Catalunya i els ens locals que afectin a competències de gestió delegades a 
la Agència Catalana de Protecció Social i Atenció a les Persones.

b) Proposar i executar processos d’optimització, millora i coordinació dels pro-
cessos d’atenció a les persones i la gestió de prestacions socials que estiguin acorda-
des entre la Generalitat de Catalunya i els ens locals.
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c) Implementar els sistemes d’informació i de gestió que s’estipulin per a garantir 
el dret d’accés de les persones al sistema de protecció social de Catalunya.

6. Els Consells Territorials es crearan per acord del Departament encarregat del 
sistema de protecció social de Catalunya i les associacions de representació dels ens 
locals de Catalunya.

7. La composició dels Consells Territorials està format per representants dels di-
versos departaments de la Generalitat de Catalunya implicats en l’àmbit d’execució 
de les competències de l’Agència Catalana de Protecció social i Atenció a les Per-
sones, i pels representants de les entitats locals de l’àmbit territorial de la Delegació 
corresponent.

Article 10. El Consell de participació
1. Es crea el Consell de participació, per a l’assessorament i la consulta en matè-

ria de protecció social d’atenció a les persones.
2. Un reglament ha de regular la composició, l’organització i funcionament del 

Consell de participació. En tot cas i seran presents els col·lectius següents: 
a) Una representació de les organitzacions sindicals i empresarials més represen-

tatives de Catalunya.
b) Una representació dels col·legis professionals de les matèries que li són prò-

pies a l’Agència.
c) Una representació de les entitats socials, veïnals i de persones usuràries. 
3. El President o presidenta del Consell de Participació serà un dels vocals del 

Consell General, anomenat pel mateix, que ostentarà la condició de president o 
presidenta del Consell de Participació.

4. El director o directora de l’Agència, assisteix a les reunions del Consell de 
Participació en veu però sense vot.

5. Són funcions del Consell de Participació: 
a) Informar amb caràcter previ dels projectes normatius de desenvolupament de 

les matèries que es regulen en aquesta llei.
b) Conèixer i avaluar els resultats de la gestió dels Serveis Socials pels organis-

mes competents.
c) Emetre els dictàmens que els siguin sol·licitats per les entitats competents en 

la matèria.
d) Formular propostes i iniciatives als òrgans competents.
e) Aquelles altres que els siguin atribuïdes legal o reglamentàriament.
6. Es crearan Consells de Participació en el si dels Consells Territorials per trac-

tar aquells assumptes que els siguin propis segons les necessitats de cada territori.

Capítol III. Gestió per objectius

Article 11. Contracte de gestió
1. L’Agència de Protecció Social i Atenció a les Persones actua en base al Con-

tracte de Gestió Plurianual.
2. El Contracte de Gestió és el document en el que es formalitzen les relacions 

entre el Departament responsable de protecció social, la resta de departaments que 
hi tenen relació i l’Agència de Protecció Social i Atenció a les Persones.

3. El Contracte de Gestió ha de contenir, com a mínim: 
a) Els objectius estratègics i específics.
b) Els plans necessaris per fer efectius els objectius.
c) La concreció dels compromisos i contrapartides entre Departaments i l’Agèn-

cia. 
d) El sistema de seguiment i avaluació del compliment de les clàusules establer-

tes i el mètode de revisió de les mateixes.
e) Les previsions dels recursos humans i el marc d’actuació de la seva gestió.
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f) Efectes associats al grau de compliment dels objectius establerts pel que fa a 
la responsabilitat dels òrgans i càrrecs executius i el personal directiu.

4. El Contracte de Gestió és aprovat mitjançant decret. En la signatura del decret 
participen el conjunt de departaments que tenen relació amb l’Agència. Un cop finit 
el termini de vigència del Contracte de Gestió, resta prorrogat automàticament fins 
que no s’acordi el que l’hagi de substituir.

Capítol IV. Funcionament i mitjans

Article 12. Contractació i patrimoni
1. L’Agència de Protecció Social i Atenció a les Persones ajustarà el seu règim 

de contractació a allò que disposa la legislació vigent en matèria de contractació 
pública, així com en els termes i les condicions que estableixen els seus estatuts de 
règim intern.

2. Constitueixen el patrimoni de l’Agència els béns i els drets de qualsevol na-
turalesa que li siguin adscrits o transferits i els que adquireixi per qualsevol títol. 
L’adquisició, el gaudi, la gestió i la transmissió es regeixen per la normativa pública 
o privada aplicable en cada cas.

Article 13. Personal
1. Per a l’exercici de les seves funcions, l’Agència de Protecció Social i Atenció 

a les Persones està integrada per personal funcionari i personal laboral, i les seves 
actuacions es regiran en el marc de la normativa de funció pública.

2. A proposta del Director o Directora, el Consell General aprova la relació de 
llocs de treball, que ha de preservar les especialitats professionals i s’ha d’estructu-
rar tenint en compte la seva base territorial.

3. El personal de l’Agència es regeix pels principis d’objectivitat, imparcialitat, 
professionalitat i igualtat en l’aplicació de l’ordenament jurídic, i en el tracte amb la 
ciutadania.

4. L’Agència pot nomenar personal directiu, que ocupa els llocs de treball que de-
termina com a tals el seu Estatut de règim intern, en atenció a l’especial responsabi-
litat i competència tècnica. Aquest personal ha de ser nomenat i cessat pel Director 
o Directora de l’Agència, atenent a criteris de competència professional i experiència 
entre titulats superiors, preferentment funcionaris de carrera.

Capítol V. Mitjans econòmics i financers

Article 14. Pressupost
1. L’Agència de Protecció Social i Atenció a les Persones ha d’elaborar i aprovar 

anualment el projecte de pressupost, que ha d’ésser tramès al departament compe-
tent en matèria de protecció social per a integrar-lo en el pressupost de la Genera-
litat.

2. El pressupost de l’Agència es regeix pel que estableix la normativa reguladora 
de les finances públiques, per la Llei de l’empresa pública catalana i per la resta de 
normativa pressupostària de la Generalitat que sigui aplicable.

3. L’Agència compta amb els següents recursos per poder finançar-se: 
a) Les transferències consignades en els Pressupostos de la Generalitat de Cata-

lunya.
b) Els béns i drets que constitueixen el seu patrimoni, així com els productes i 

rendes del mateix.
c) Qualsevol altre que legalment li pugui ser atribuït.
4. A més dels recursos establerts en l’apartat anterior, l’Agència pot rebre apor-

tacions d’altres administracions públiques, de l’Administració general de l’Estat, de 
les administracions locals, així com de la Unió Europea.
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5. L’execució del pressupost de l’Agència correspon al Consell Executiu i al Di-
rector o Directora general.

6. El Director o Directora general ha d’elaborar i remetre, semestralment, al 
Consell General un estat d’execució del pressupost per tal que aquest en pugui rea-
litzar l’oportú seguiment.

Article 15. Control
1. El règim de control de l’Agència de Protecció Social i Atenció a les Persones 

és el que correspon al sector públic, d’acord amb la normativa reguladora de les fi-
nances públiques i de l’empresa pública catalana.

2. El control de la gestió econòmica financera correspon a la Intervenció General 
de l’Administració de la Generalitat i s’efectua sota les fórmules de control perma-
nent i d’auditoria pública.

Capítol VI. Dissolució de l’Agència

Article 16. Dissolució
1. La dissolució de l’Agència de Protecció Social i Atenció a les Persones s’ha 

de produir per llei.
2. La llei que reguli la dissolució de l’Agència ha d’establir el procediment de 

liquidació, el destí dels seus béns, les mesures aplicables als seus mitjans personals 
en el marc de la legislació reguladora de cada tipus de personal, així com la manera 
mitjançant la qual els òrgans de l’Agència han de continuar complint llurs funcions 
fins que la liquidació sigui total.

Disposicions addicionals 

Primera. Relació entre els consells territorials d’atenció a les persones i 
les àrees bàsiques de salut.
L’Agència, en el termini de tres anys a partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei, 

ha d’establir un pla específic de relació i suport mutu entre els consells territorials 
d’atenció a les persones i les àrees bàsiques de salut que inclogui els àmbits funcio-
nal i organitzatiu i els mitjans materials.

Segona. Exclusió de l’àmbit d’aplicació de la llei.
1. Queda expressament exclosa entre les funcions de l’Agència de Protecció So-

cial i Atenció a les Persones la gestió de les prestacions sanitàries, la qual correspon 
al Servei Català de la Salut.

2. Així mateix, queda exclosa entre les funcions de l’Agència de protecció so-
cial i atenció a les persones la gestió de les prestacions econòmiques de naturalesa 
contributiva de la Seguretat Social, sens perjudici de les noves competències que en 
aquesta matèria pugui assumir la Generalitat de Catalunya en el desplegament de 
les previsions contingudes en l’article 165 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

3. També, queda exclosa la gestió de les prestacions vinculades a les polítiques 
d’ocupació.

Tercera. Règim especial de la ciutat de Barcelona
El desplegament de l’Agència de Protecció Social i Atenció a les Persones a la 

ciutat de Barcelona es farà tenint en compte l’existència dels Consorcis Municipals, 
en els termes que s’acordi entre el Govern de la Generalitat i l’Ajuntament de Bar-
celona.

Disposicions finals

Primera. Aprovació de l’Estatut de règim intern de l’Agència
1. El Govern, en el termini de sis mesos a comptar de l’endemà de la data de 

constitució de l’Agència, mitjançant Decret, ha d’aprovar l’Estatut de règim intern 
de l’Agència de Protecció Social i Atenció a les Persones.
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2. El Govern ha de trametre el projecte d’Estatut de règim intern de l’Agència 
al Parlament abans d’aprovar-lo per Decret, d’acord amb el que estableix l’Article 
168 del Reglament del Parlament. El Parlament s’ha de pronunciar sobre la proposta 
presentada pel Govern i, si s’escau, pot formular recomanacions amb relació al text.

Segona. Desplegament i aplicació de la Llei
1. S’autoritza el Govern perquè dicti les disposicions que calguin per a desplegar 

i aplicar aquesta llei.
2. Els ens locals han d’adoptar les mesures normatives i executives que calguin 

per a desenvolupar aquesta llei d’acord amb el principi d’autonomia organitzativa.

Tercera. Aprovació Contracte de Gestió
1. En el termini de cinc mesos a comptar de l’endemà de la data de constitució de 

l’Agència, el Consell General ha d’aprovar el Contracte de Gestió.
2. El primer Contracte de Gestió contindrà l’encàrrec de l’informe per a la racio-

nalització de les prestacions que són competència de l’Agència.
3. Els posteriors contractes de gestió es presenten en el darrer trimestre de la vi-

gència de l’anterior.

Quarta. Habilitació pressupostària
El preceptes que eventualment comportessin la realització de despeses amb càr-

rec als Pressupostos de la Generalitat, produiran efectes a partir de l’entrada en 
vigor de la Llei de pressupostos corresponent a l’exercici pressupostari immediata-
ment posterior a l’entrada en vigor d’aquesta llei.

Cinquena. Entrada en vigor
Aquesta Llei entra en vigor als sis mesos de la seva publicació al Diari Oficial de 

la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2016
Eva Granados Galiano, GP SOC; Joan Coscubiela Conesa, GP CSP, portaveus 
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Punt 12 | Debat de totalitat

Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, 
de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la 
vegueria del Penedès
202-00035/11

PRESENTACIÓ: TERESA VALLVERDÚ ALBORNÀ, JUNTAMENT AMB SIS 

ALTRES DIPUTATS DEL GP JS, EVA MARTÍNEZ MORALES, DEL GP SOC, 

HORTÈNSIA GRAU JUAN, DEL GP CSP, JOAN GARRIGA QUADRES, DEL GP 

CUP-CC

Reg. 29145 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.06.2016

El text de la Proposició de llei ha estat publicat en el BOPC 152, pàgina 34, del 9 
de juny de 2016.

ESMENES A LA TOTALITAT

Reg. 32704; 32755 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.07.2016

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 32704)

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular 

de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 113 i següents del Regla-
ment del Parlament, presenta la següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei 
d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del 
Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès (tram. 202-00035/11).

Esmena 1, GP PPC
A la totalitat
De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu GP PPC

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 32755)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 113 i següents del Reglament del Parlament, pre-
senta la següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 
30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de 
la vegueria del Penedès (tram. 202-00035/11).

Esmena 1, GP C’s
A la totalitat
De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP C’s

http://www.parlament.cat/activitat/bopc/09b152.pdf#page=34
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Punt 13 | Debat i votació

Projecte de codi de conducta dels diputats i diputades del Parlament 
de Catalunya 
221-00005/11

TEXT APROVAT PER LA COMISSIÓ DEL REGLAMENT A LA SESSIÓ TINGUDA 

EL 25 DE JULIOL DE 2016

Preàmbul
El títol V de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la in-

formació pública i bon govern, estableix els principis ètics i les regles de conducta 
bàsics als quals han d’ajustar llur actuació els alts càrrecs de la Generalitat i disposa 
que les institucions i els organismes públics compresos en l’àmbit d’aplicació de la 
llei elaborin un Codi de conducta que concreti i desenvolupi aquells principis d’ac-
tuació, n’estableixi d’addicionals, si escau, i determini les conseqüències que pot 
tenir incomplir-los.

La disposició addicional cinquena de la Llei 19/2014 regula el règim específic del 
Parlament de Catalunya en matèria de transparència, accés a la informació pública 
i bon govern, en el qual s’inclou el desenvolupament de les regles de bon govern en 
l’àmbit parlamentari, que el mateix Parlament ha d’establir d’acord amb el principi 
d’autonomia institucional que li reconeix l’article 58.1 de l’Estatut.

La reforma del Reglament del Parlament per adaptar-lo als requeriments de la 
Llei de transparència introdueix, entre els deures dels diputats, diverses obligacions 
en matèria de bon govern i estableix també que el Parlament elabori i aprovi un codi 
de conducta amb el contingut mínim que determina l’article 15 del Reglament.

Les regles de bon govern, entre les quals destaca de manera especial el Codi de 
conducta, són una exigència derivada d’una demanda social de més transparència 
que ha de garantir, com a element essencial, que les persones que exerceixen càrrecs 
públics electes siguin un exemple referencial de bona praxi en l’exercici al màxim 
nivell de la funció representativa i de servei públic.

L’elaboració de codis de conducta en l’àmbit parlamentari té nombrosos refe-
rents, especialment en l’àmbit del dret comparat de les democràcies occidentals i de 
la Unió Europea. També hi ha informes i llibres blancs en aquesta matèria que re-
comanen l’aplicació de mesures de bon govern i regles ètiques pensades per assolir 
les màximes expectatives socials d’un capteniment exemplar dels càrrecs públics i, 
de manera especial, dels membres de les cambres legislatives.

Els codis de conducta s’han vist molt sovint com a meres declaracions progra-
màtiques, no s’han percebut com a veritables regles obligatòries de conducta i amb 
unes garanties efectives de control i exigència. Però aquesta percepció ha de can-
viar forçosament amb l’entrada en vigor de la Llei de transparència, perquè el seu 
contingut posa en relleu un canvi substancial en la manera de valorar els codis de 
conducta.

Els codis de conducta no poden tenir un valor merament declaratiu, de desig o de 
recomanació i s’han de convertir en instruments de contingut vinculant, que tinguin 
com a objectiu garantir la integritat, l’honorabilitat, la transparència i la responsa-
bilitat dels càrrecs públics electes. Aquest canvi d’enfocament es produeix perquè 
els codis esdevenen instruments d’existència obligatòria, que tenen com a finalitat 
desplegar i concretar les regles de conducta que estableix la Llei de transparència i 
han de determinar les conseqüències d’incomplir-les.

Aquest Codi de conducta aborda tots els àmbits essencials que integren el con-
cepte de bon govern. En primer lloc, defineix els principis bàsics als quals els dipu-
tats han d’ajustar sempre llur actuació, entre els quals cal destacar els d’integritat, 
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honorabilitat, objectivitat, imparcialitat, transparència, responsabilitat i austeritat. 
En segon lloc, estableix les regles bàsiques del capteniment dels càrrecs electes en-
vers els ciutadans, els empleats públics, les altres institucions i els mitjans de co-
municació. Finalment, complementa el règim d’incompatibilitats per raó del càrrec 
definit per la llei, regula les situacions de conflicte d’interessos i estableix les conse-
qüències d’un eventual incompliment.

Capítol I. Objecte i àmbit d’aplicació

Article 1. Objecte
El Codi de conducta dels membres del Parlament de Catalunya té com a objec-

te desplegar el mandat de l’article 15 del Reglament del Parlament en aplicació de 
l’apartat 2.f de la disposició addicional cinquena de la Llei 19/2014, del 29 de desem-
bre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Article 2. Àmbit d’aplicació
El Codi de conducta s’aplica als diputats del Parlament de Catalunya.

Capítol II. Principis generals d’actuació i d’exercici del càrrec

Article 3. Interès públic
1. Els diputats del Parlament han d’exercir els drets i complir els deures inherents 

a llur càrrec d’acord amb l’interès públic.
2. L’actuació dels diputats no pot estar induïda o compromesa per la finalitat de 

cercar o d’obtenir qualsevol mena de recompensa o de benefici particular o de ter-
cers que no sigui conforme a l’interès general dels ciutadans o d’un determinat sec-
tor de la societat.

Article 4. Integritat i honestedat
1. Els diputats del Parlament han d’exercir sempre llurs atribucions amb integri-

tat i honestedat, vetllant per no incórrer en cap conflicte d’interessos ni en cap altra 
mena de situació que pugui condicionar indegudament l’exercici de llur càrrec re-
presentatiu.

2. Els diputats del Parlament tenen l’obligació de declarar qualsevol interès pri-
vat que pugui tenir relació amb llurs activitats públiques i han d’adoptar totes les 
mesures necessàries per a evitar d’incórrer en cap situació de conflicte d’interessos.

3. L’obligació que estableix l’apartat 2 s’ha de fer efectiva en el moment d’adqui-
rir la plena condició de diputat. Així mateix, al llarg de la legislatura el diputat està 
obligat a comunicar les variacions dels interessos privats que puguin tenir relació 
amb la seva activitat pública.

Article 5. Transparència
Els diputats del Parlament han d’actuar d’acord amb el principi de transparència 

i han de complir les obligacions d’informació i de publicitat relatives a l’exercici del 
càrrec.

Article 6. Austeritat i retiment de comptes
1. Els diputats del Parlament i els grups parlamentaris han de gestionar els recur-

sos que el Parlament posa a llur abast amb el compliment estricte de les obligacions 
que estableix la normativa comptable i pressupostària.

2. Els diputats del Parlament han de garantir que utilitzen els recursos que el 
Parlament posa a llur abast de manera racional, adequada i eficient en l’exercici de 
llurs funcions.

Article 7. Actitud exemplar
1. El capteniment dels diputats del Parlament ha de respondre sempre a la con-

fiança pública de què són dipositaris com a càrrecs electes.
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2. Els diputats del Parlament han de mantenir en tot moment una conducta res-
pectuosa amb els altres diputats i amb els ciutadans, i una actitud escrupolosa i 
exemplar d’acord amb el principi d’igualtat sense discriminació per raó de gène-
re, orientació sexual, creences, ideologia, origen o condició social, ètnia, llengua 
o qualsevol altra. Aquest capteniment ha d’implicar sempre la utilització d’un llen-
guatge adequat, i també un sistema de relació fonamentat en la interacció construc-
tiva, cordial i dialogant amb totes les persones i tots els col·lectius sense exclusió.

3. Els diputats del Parlament han de tenir un tracte adequat i respectuós amb to-
tes les persones que presten serveis al Parlament. Aquest tracte ha de respectar sem-
pre els drets que els Estatuts del règim i el govern interiors reconeixen al personal 
al servei del Parlament.

Article 8. Relacions amb els mitjans de comunicació
1. La col·laboració entre els diputats del Parlament i els mitjans de comunicació 

s’ha d’orientar a favor del dret a la informació i del dret dels ciutadans a poder tenir 
una opinió informada. Aquesta col·laboració no inclou les informacions confidenci-
als o sobre les quals el Reglament del Parlament o les lleis estableixen una restricció 
en interès d’altres drets o béns jurídics.

2. En les compareixences públiques davant els mitjans de comunicació, els di-
putats del Parlament han de tenir cura de l’actitud, el llenguatge emprat i el tracte 
envers els professionals de la informació i també les altres persones que hi són pre-
sents, amb la finalitat de preservar la dignitat de la institució parlamentària.

Article 9. Publicitat de l’agenda parlamentària
1. Els diputats del Parlament han de fer pública llur agenda parlamentària en el 

Portal de la Transparència del Parlament.
2. La publicitat de l’agenda parlamentària ha d’incloure, en tot cas, les reunions, 

els contactes i les audiències que els diputats tenen, en l’exercici de llurs funcions, 
amb qualsevol persona, entitat o organització que tingui la condició de grups d’in-
terès i pugui influir en la tramitació de les iniciatives parlamentàries o l’exercici del 
dret de vot.

3. L’agenda parlamentària ha d’estar actualitzada i se n’ha de fer publicitat amb 
periodicitat quinzenal com a mínim. S’hi han d’indicar les persones, les entitats i 
les organitzacions concernides, i també la data i l’objecte de la reunió, l’acte o l’ac-
tivitat.

Article 10. Treball parlamentari
1. Els diputats del Parlament tenen el deure d’assistir a les reunions, les sessions, 

els debats i les votacions del Ple, de les comissions o dels altres òrgans parlamen-
taris dels quals són membres. Per a ampliar la transparència s’ha de publicar l’as-
sistència, l’orientació de vot i les propostes parlamentàries dels diputats, tant en les 
sessions plenàries com en les comissions de treball.

2. Els diputats del Parlament no poden promoure actuacions emparades en l’exer-
cici de llur càrrec que impliquin un abús de dret o un frau de llei. 

3. Els diputats del Parlament han d’ésser especialment curosos i diligents en 
l’aplicació de les regles de cortesia i han de respectar les normes parlamentàries 
d’ordre i disciplina.

Article 11. Drets dels ciutadans i dels compareixents
1. Els diputats del Parlament han de respectar sempre els drets dels ciutadans als 

quals facin referència directa amb motiu de l’exercici del càrrec.
2. En el cas de compareixents o de candidats a ésser designats o proposats pel 

Parlament, els diputats han de formular les preguntes i fer les intervencions respec-
tant sempre els drets fonamentals dels compareixents.
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Capítol III. Règim d’incompatibilitats

Article 12. Règim general i declaracions
1. Els diputats del Parlament estan subjectes al règim d’incompatibilitats legal-

ment establert i a les obligacions de declaració d’activitats i de béns que estableix el 
Reglament en aquesta matèria.

2. El contingut de les declaracions dels diputats, degudament actualitzat, s’ha de 
fer públic en el Portal de la Transparència en els termes que estableix el Reglament.

Article 13. Dedicació i retribució
1. Els diputats del Parlament exerceixen el càrrec amb dedicació exclusiva, sens 

perjudici de l’exercici de les activitats públiques o privades que permet llur règim 
d’incompatibilitats.

2. El reconeixement d’una situació de compatibilitat comporta els efectes retribu-
tius establerts legalment i, si escau, una reducció dels drets econòmics dels diputats 
del Parlament en funció de la naturalesa de l’activitat declarada compatible, que ha 
d’ésser fixada per la Mesa d’acord amb el que estableix l’article 12.2 del Reglament 
del Parlament.

Capítol IV. Conflicte d’interessos

Article 14. Disposició general
1. Els diputats del Parlament i els grups parlamentaris han de vetllar pel compli-

ment estricte dels preceptes i les regles que estableixen el Reglament del Parlament 
i aquest Codi de conducta en matèria de conflictes d’interessos.

2. Als efectes del que estableix aquest Codi de conducta, hi ha conflicte d’in-
teressos si es dóna un dels supòsits a què fa referència l’article 15 i es pot deduir 
raonablement que pot condicionar l’exercici del càrrec parlamentari en perjudici de 
l’interès general.

3. El que estableix l’apartat 2 no afecta en cap cas la participació i l’actuació dels 
diputats en l’exercici de la funció legislativa, llevat que es tracti d’iniciatives legisla-
tives amb objecte o contingut singular o particular. Tampoc no afecta l’exercici de 
les altres funcions parlamentàries si l’objecte o el contingut de la iniciativa legislati-
va té caràcter general o es refereix a un col·lectiu indeterminat de destinataris.

4. La situació de conflicte d’interessos comporta el deure d’abstenció del diputat 
en la presa de decisions que hi tinguin relació directa. 

Article 15. Interessos personals
Són interessos personals del diputat, a l’efecte del que estableix l’article 14:
a) Els interessos propis.
b) Els interessos del seu entorn familiar, incloent-hi el cònjuge o el convivent 

amb una relació d’afectivitat anàloga i els parents fins al segon grau de consangui-
nitat o d’afinitat.

c) Els interessos de les persones jurídiques, les entitats privades, les organitza-
cions, les plataformes o les xarxes socials amb les quals estigui vinculat per una re-
lació laboral, professional o mercantil mentre exerceix el mandat, si es tracta d’una 
activitat compatible, o en els tres anys anteriors a l’elecció.

d) Els interessos de les persones jurídiques, les entitats privades, les organitza-
cions, les plataformes o les xarxes socials amb les quals els familiars a què fa refe-
rència la lletra b estan vinculats per una relació laboral o professional mentre exer-
ceix el mandat o en l’any anterior a l’elecció.

Article 16. Prevenció de conflictes d’interessos
1. Els diputats del Parlament, per mitjà de la Mesa del Parlament, poden dema-

nar un informe a la Comissió de l’Estatut dels Diputats si creuen que poden incórrer 
en una situació de conflicte d’interessos.
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2. La Mesa del Parlament ha de demanar el parer de la Comissió de l’Estatut dels 
Diputats si ho considera necessari o si un diputat li ha expressat dubtes sobre la pos-
sibilitat d’estar inclòs en una situació de conflicte d’interessos.

Article 17. Declaració d’interessos econòmics
1. Els diputats del Parlament han de presentar a la Comissió de l’Estatut dels Di-

putats una declaració d’interessos econòmics.
2. La declaració d’interessos econòmics s’ha de presentar sota la responsabilitat 

personal dels diputats, amb la finalitat de preveure possibles conflictes d’interessos 
i de complir el principi de transparència.

3. La declaració d’interessos econòmics s’ha de mantenir actualitzada. És res-
ponsabilitat de cada diputat actualitzar la declaració en el termini d’un mes a comp-
tar del moment en què s’hagi produït qualsevol situació o canvi que afecti la decla-
ració.

4. La declaració d’interessos econòmics és complementària de la declaració d’ac-
tivitats i de béns que han de formular els diputats del Parlament d’acord amb el que 
estableix el Reglament del Parlament.

Article 18. Contingut de la informació
1. La declaració d’interessos econòmics ha de contenir una informació precisa i 

detallada sobre:
a) Les activitats professionals del diputat durant el mandat i els tres anys ante-

riors a l’elecció, i també la pertinença, durant aquest període, a consells i òrgans de 
l’administració d’empreses, organitzacions no governamentals, associacions i altres 
organismes amb personalitat jurídica.

b) Les assignacions que, si escau, pugui percebre el diputat per l’exercici d’un 
mandat en un altre parlament o per raó d’un càrrec representatiu.

c) Les activitats remunerades que el diputat acompleixi durant l’exercici del seu 
mandat, per compte propi o per compte d’altri.

d) La pertinença a consells o òrgans d’administració d’empreses, organitzacions 
no governamentals, associacions i altres organismes amb personalitat jurídica, o 
qualsevol altra activitat extraparlamentària directiva o gestora, remunerada o no, 
que el diputat exerceixi.

e) Les activitats ocasionals remunerades de qualsevol mena, incloses les literà-
ries, artístiques, acadèmiques o d’assessoria, si la remuneració, en conjunt, excedeix 
els 5.000 euros en un any natural.

f) La participació en empreses o societats durant el mandat i els tres anys an-
teriors a l’elecció, si atorga al diputat una influència rellevant en l’entitat de què es 
tracti.

g) El suport econòmic, personal o material prestat per tercers al diputat que com-
plementi els mitjans facilitats pel Parlament i pels grups parlamentaris.

h) Els altres interessos de contingut econòmic que poden influir en l’exercici de 
les funcions del diputat.

2. L’acompliment de les activitats a què fa referència l’apartat 1 s’entén, en qual-
sevol cas, sens perjudici de l’aplicació del règim d’incompatibilitats establert per als 
diputats del Parlament.

3. El Parlament ha de facilitar als diputats un model de declaració d’interessos 
econòmics a fi de garantir que segueixin la mateixa pauta quant al contingut, estruc-
tura i abast de la informació de la declaració.

4. La Mesa del Parlament, per tal de poder garantir el compliment del que esta-
bleix l’article 15.b, pot instar els diputats a demanar a les persones concernides la 
informació o documentació necessàries perquè el Parlament en pugui tenir coneixe-
ment. A aquesta informació li és aplicable, en tot cas, la legislació de protecció de 
dades personals.
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Article 19. Publicitat de la informació
1. La informació de la declaració d’interessos econòmics és pública i s’hi ha de 

poder accedir per mitjà del Portal de la Transparència del Parlament. 
2. La informació de la declaració d’interessos econòmics publicada en el Portal 

de la Transparència ha de recollir íntegrament el contingut de la declaració. 
3. El Parlament ha de vetllar, en tot cas,  perquè el tractament de les dades per-

sonals de terceres persones altres que el diputat sigui absolutament conforme a la 
legislació de protecció de dades personals.

4. El règim de publicitat a què fa referència aquest article també inclou les decla-
racions d’activitats i de béns.

Article 20. Termini de presentació i efectes
1. La declaració d’interessos econòmics s’ha de presentar en el termini de dos 

mesos a comptar de la data de constitució del Parlament o de la d’adquisició de la 
condició de diputat, si és posterior.

2. La manca de la declaració d’interessos econòmics dóna lloc a l’aplicació del 
règim sancionador que estableix el capítol V.

Article 21. Declaració complementària
1. La declaració d’interessos econòmics dels diputats del Parlament es pot com-

plementar voluntàriament amb la informació relacionada amb les activitats profes-
sionals acomplertes els anys immediatament anteriors a l’elecció, especialment en 
el sector dels serveis, les professions liberals i les activitats de consultoria, i també 
amb informació sobre les activitats professionals i empresarials del cònjuge o el 
convivent amb una relació d’afectivitat anàloga.

2. La Mesa del Parlament pot requerir l’aportació de la informació a què fa re-
ferència l’apartat 1 si és necessària per a garantir el compliment d’aquest Codi de 
conducta.

3. El Parlament i el diputat requerit han de vetllar perquè les dades personals de 
terceres persones es tractin d’acord amb la legislació de protecció de dades perso-
nals.

Article 22. Obsequis, ofertes d’hospitalitat i distincions
1. Els diputats del Parlament no poden acceptar cap obsequi o regal de valor, ni 

cap favor o servei que els sigui ofert per raó del càrrec. S’entén per obsequi o regal 
de valor el que supera l’import estimat de 150 euros.

2. Els diputats, si en virtut de les regles de cortesia reben obsequis o regals de 
valor, els han de lliurar al Parlament, el qual n’ha de portar un registre que ha d’és-
ser de consulta pública en el Portal de la Transparència. Els obsequis i regals s’han 
alienar periòdicament i els rendiments obtinguts s’han de destinar al finançament 
d’activitats o serveis socials.

3. Els diputats del Parlament no poden acceptar cap oferta d’hospitalitat, invi-
tació o altres serveis que impliquin una despesa econòmica a càrrec de tercers, en 
benefici propi o de l’entorn familiar dels diputats. No s’inclou en aquest supòsit la 
invitació a intervenir o participar en actes o altres manifestacions en representació 
del Parlament o en exercici del càrrec de diputat, o en representació del partit, d’un 
sindicat, d’un col·legi professional, d’una fundació o d’una associació a què pertanyi 
el diputat, si no hi ha cap conflicte directe o indirecte d’interessos per raó de qui 
ofereixi l’hospitalitat, la invitació o altres serveis que comportin despesa econòmica 
a càrrec de tercers.

4. Els diputats del Parlament no poden acceptar cap distinció, encara que sigui 
merament honorífica, si pot condicionar llur actuació com a representants de l’inte-
rès general.
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Article 23. Despeses per activitats
1. Les despeses originades per l’acompliment d’activitats que duen a terme els 

diputats en exercici del càrrec i autoritzades per la Mesa del Parlament s’han de fer 
efectives sobre el cost real i efectiu acreditat.

2. Els serveis del Parlament han de pagar directament o per mitjà de reemborsa-
ment l’import de les factures, o document equivalent, presentades prèviament cor-
responents a despeses per activitats dels diputats.

3. Els diputats no poden percebre dietes o despeses de representació no previstes 
en l’estructura salarial.

Article 24. Obligacions derivades del Registre de grups d’interès del 
Parlament
Els diputats han de complir les obligacions que estableixen les normes regula-

dores del Registre de grups d’interès del Parlament i l’article 9 d’aquest Codi de 
conducta.

Capítol V. Instruments de garantia del Codi de conducta

Article 25. Mesures de garantia
1. La Mesa del Parlament ha de garantir el compliment d’aquest Codi de conduc-

ta i adoptar, si escau, les mesures necessàries en cas de contravenció.
2. Correspon a la Mesa del Parlament:
a) Vetllar sempre perquè els diputats compleixin les obligacions d’aquest Codi 

de conducta.
b) Verificar el compliment de l’obligació de fer la declaració d’interessos econò-

mics i que el contingut de la declaració s’ajusta al que estableix l’article 18.
c) Intervenir en cas d’incompliment o de risc d’incompliment de les obligacions 

establertes per aquest Codi de conducta, especialment les relatives a situacions de 
conflicte d’interessos, i proposar les mesures necessàries de prevenció o correcció.

2. La Mesa del Parlament ha de supervisar el compliment del règim d’incompa-
tibilitats dels diputats i de les obligacions inherents a les declaracions d’activitats, 
de béns i del Registre d’interessos, d’acord amb el que estableix el Reglament i sens 
perjudici de les funcions que aquest atribueix a la Comissió de l’Estatut dels Dipu-
tats.

3. La Comissió de l’Estatut dels Diputats és l’òrgan encarregat d’emetre un in-
forme per a determinar si hi ha conflicte d’interessos i, en general, sobre l’aplicació 
d’aquest Codi de conducta.

4. La Mesa del Parlament ha d’aprovar un informe anual de les seves actuacions 
respecte a l’aplicació d’aquest Codi de conducta. Aquest informe s’ha de publicar en 
el Portal de la Transparència.

5. En els afers que afectin un membre de la Mesa, el diputat afectat s’ha d’abs-
tenir d’intervenir.

Article 26. Procediment intern de verificació
1. Si hi ha motius per a creure que un diputat del Parlament pot haver infringit 

aquest Codi de conducta, la Mesa del Parlament, a iniciativa pròpia o d’un grup par-
lamentari, pot iniciar el procediment de verificació i demanar de manera motivada 
un informe a la Comissió de l’Estatut dels Diputats. 

2. La Comissió de l’Estatut dels Diputats, per mitjà d’una informació reservada, 
ha d’examinar els fets i valorar si hi concorren circumstàncies suficients que indi-
quin l’existència d’una possible infracció.

3. Si la Comissió de l’Estatut dels Diputats decideix investigar els fets perquè 
considera que s’ha pogut cometre una infracció, ha de formular, amb l’audiència 
prèvia del diputat afectat, un informe, una recomanació o una proposta que ha d’ele-
var a la Mesa del Parlament.
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4. Els serveis del Parlament han d’elaborar anualment un informe que ha de tenir 
com a objecte comprovar que les declaracions tributàries dels diputats coincideixin 
amb la declaració d’activitats i de béns i la declaració d’interessos econòmics.

Article 27. Règim sancionador
1. Si la Mesa del Parlament, a la vista de les conclusions de l’informe de la Co-

missió de l’Estatut dels Diputats, considera que s’ha comès una infracció, pot impo-
sar al diputat les sancions següents:

a) Una amonestació pública.
b) Una multa de 600 a 12.000 euros.
2. Si la Mesa del Parlament, d’acord amb les conclusions de l’informe de la Co-

missió de l’Estatut dels Diputats, considera que la infracció és molt greu, pot propo-
sar al Ple que acordi la suspensió temporal de l’exercici de la funció parlamentària 
mentre el diputat no resolgui la situació d’incompliment. La decisió del Ple no pot 
ésser objecte de sol·licitud de reconsideració, però sí que es pot sol·licitar la reconsi-
deració de la proposta de la Mesa al Ple.

3. Si la infracció se sanciona amb una multa, l’import d’aquesta es pot fer efectiu 
mitjançant la retenció de l’assignació econòmica del diputat en un percentatge mà-
xim del 30% mensual.

4. Els informes de la Comissió de l’Estatut dels Diputats a què fa referència l’ar-
ticle 26.3 i les resolucions de la Mesa del Parlament en matèria sancionadora s’han 
de publicar en el Portal de la Transparència.

5. L’aplicació del règim sancionador s’entén sens perjudici de l’obligació del 
diputat d’adoptar de manera immediata les mesures necessàries per a resoldre i eli-
minar la situació d’incompliment en la qual hagi incorregut, de les quals ha de donar 
compte a la Comissió de l’Estatut dels Diputats.

6. Les infraccions d’aquest Codi de conducta en matèria d’ordre i disciplina s’han 
de sancionar d’acord amb el que estableix específicament el títol VII del Reglament, 
i no hi és aplicable el que estableix aquest article.

7. L’aplicació del règim sancionador que estableix aquest Codi de conducta s’en-
tén sens perjudici de les altres conseqüències jurídiques que el Reglament del Parla-
ment pot vincular al compliment de les obligacions que estableix.

Article 28. Motivació i graduació de les sancions
1. Les sancions imposades per la Mesa del Parlament d’acord amb l’article 27 

han d’ésser motivades i indicar clarament els fets i els fonaments jurídics que en jus-
tifiquen la imposició.

2. Les resolucions sancionadores s’han de notificar al diputat i també a la perso-
na interessada si s’ha formulat una denúncia.

3. Les sancions establertes per l’article 27.1 i 2 poden ésser acumulatives en fun-
ció de la gravetat de la infracció. En qualsevol cas, s’han de tenir en compte totes 
les circumstàncies concurrents per a valorar i determinar la responsabilitat, espe-
cialment si hi ha intencionalitat, reincidència o reiteració, i els perjudicis causats, 
si escau.

4. Són infraccions molt greus:
a) Facilitar intencionadament informació parcial o ometre o manipular informa-

ció rellevant en allò que afecta el compliment de les obligacions que estableix aquest 
Codi de conducta.

b) Incomplir el deure d’abstenció en cas de conflicte d’interessos.
c) Acceptar obsequis o regals de valor ostensiblement superior al que estableix 

l’article 22.1. S’entén per valor ostensiblement superior el que supera quatre vegades 
l’import màxim que estableix el dit article 22.1.

5. Són infraccions greus:
a) Donar informació incompleta sobre el compliment de les obligacions que es-

tableix aquest Codi de conducta.
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b) Incomplir els terminis establerts per a la presentació de les declaracions que 
han de formular els diputats d’acord amb el Reglament i aquest Codi de conducta.

c) Incomplir el deure de publicitat de l’agenda parlamentària a què fa referència 
l’article 9.2.

d) Facilitar dades parcials o incompletes en el cas de les declaracions comple-
mentàries.

e) Acceptar obsequis, regals, favors, ofertes d’hospitalitat o altres serveis de ca-
ràcter personal que contravinguin a les regles que estableix aquest Codi de conduc-
ta, sens perjudici del que estableix la lletra c de l’apartat 4.

6. Són infraccions lleus les conductes que comportin incompliment dels princi-
pis i de les regles de conducta altres que les establertes pels apartats 4 i 5.

Article 29. Petició de reconsideració
1. El diputat que hagi estat sancionat pot demanar a la Mesa del Parlament, mit-

jançant un escrit motivat, la reconsideració de la decisió adoptada. La sol·licitud de 
reconsideració s’ha de formular en el termini de cinc dies a comptar de la notificació 
de la sanció i la Mesa l’ha de resoldre en el termini de quinze dies. La sanció no és 
ferma fins que es resol la sol·licitud de reconsideració.

2. Les sancions fermes imposades d’acord amb aquest Codi de conducta poden 
ésser objecte d’empara en els termes que estableix la Llei orgànica del Tribunal 
Constitucional.

Disposició transitòria. mesures de publicitat 
Les disposicions sobre publicitat incloses en els articles 9 i 10 entren en vigor en 

el moment en què es compleixin les condicions tècniques del Portal de la Transpa-
rència i del web del Parlament necessàries perquè siguin efectives.

 Disposició final. Aplicació i modificació
La Mesa del Parlament ha d’adoptar les mesures necessàries per a l’aplicació 

d’aquest Codi de conducta. També correspon a la Mesa formular propostes de modi-
ficació del Codi, que ha de tramitar la Comissió del Reglament, d’acord amb el que 
estableix l’article 15 del Reglament.
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Punt 14 | Designació

Procediment per a elegir set membres de la Comissió de Control de 
les Consultes Populars no Referendàries
284-00006/11

PROPOSTES DE CANDIDATS

Reg. 33594; 33687; 33696; 33764; 33765 i 33871; 33780 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 22.07.2016 i 25.07.2016

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 33594)

– Agnès Pardell Veà

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 33687)

– Mercè Claramunt Bielsa

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 33696)

– Esther Sancho i Cepero

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 33764)

– Judith Gifreu i Font
– Marc Marsal i Ferret

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 33765 I 33871)

– Josu de Miguel Bárcena

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 33780)

– Beatriz Díaz del Rio Mollfulleda

N. de la r.: Els currículums dels candidats poden ésser consultats a l’Arxiu del Par-
lament.



PLE
DOSSIER

Sessió 21, dimecres 27 de juliol de 2016

Segona part

Punt 15 | Debat i votació 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’inici del curs 
escolar 2016-2017
302-00064/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 33371 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.07.2016

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

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern so-
bre l’inici del curs escolar 2016-2017 (tram. 300-00074/11).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat, i en concret al De-

partament d’Ensenyament, a 
1. Fer les assignacions de places a docents interins de tal manera que el 31 de ju-

liol de cada any aquest procés estigui difinitivament tancat i, així, docents i centres 
puguin programar adequadament l’inici del curs escolar.

2. Redactar de forma anual un informe detallat dels mòduls prefabricats (comu-
nament coneguts com a «barracots») existents fent constar els centres concrets, el 
nombre de barracots a cada centre i la quantitat d’alumnes afectats. L’informe cor-
responent al curs 2016-2017 haurà de ser lliurat abans del 31 d’octubre de 2016.

3. Fer efectiu en el termini de quatre anys un pla per a l’eliminació gradual dels 
barracots, detallant i concretant cada cas i territorialment que asseguri que en qua-
tre anys quedaran eliminats i només es faran servir com a mesura extraordinària 
en situacions molt concretes i per un període de temps molt limitat, que en cap cas 
superi dos cursos acadèmics.

4. Redactar de forma anual un informe detallat que especifiqui quines unitats es-
tan per sobre de les ràtios, amb indicació de quins centres estan afectats, quins cur-
sos i quants alumnes. L’informe corresponent al curs 2016-2017 haurà de ser lliurat 
abans del 31 d’octubre de 2016.

5. Garantir que en un termini de dos anys les ràtios seran sempre de 25 alumnes 
o menys a infantil de segon cicle i primària, i de 30 alumnes o menys a secundària 
obligatòria.

6. Habilitar cada any una partida pressupostària oberta i ampliable per assegurar 
que les anteriors mesures podran fer-se efectives.

Palau del Parlament, 15 de juliol de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Sonia Sierra Infante, diputada, GP C’s 
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 33731, 33917, 33946 i 33985 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 

27.07.2016

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 33731)

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 les següents esmenes a la Mo-
ció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’inici del curs escolar 2016-2017 
(tram. 302-00064/11).

Esmena 1, GP PPC
D’addició d’un nou apartat 7
7. Garantir els drets lingüístics dels alumnes des de l’inici del proper curs esco-

lar, així com la legalitat del proper procés de preinscripció escolar, tot seguint les 
indicacions i en compliment de les sentències judicials i de la legalitat vigent, habili-
tant el procediment adient que permeti a les famílies escollir pels seus fills ensenya-
ment monolingüe o plurilingüe amb una presència vehicular garantida i suficient de 
català i castellà, amb un mínim d’un centre plurilingüe garantit per municipi o zona 
d’escolarització.

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; María José García Cuevas, diputada, GP PPC  

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 33917)

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

amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’inici del curs es-
colar 2016-2017 (tram. 302-00064/11).

Esmena 1, GP JS
De modificació del punt 3
3. Continuar fent un esforç d’inversió per dotar els centres educatius d’equipa-

ments adequats a les necessitats de l’alumnat i la resta de la comunitat educativa i, 
particularment, continuar disminuint els centres totalment en mòduls.

Esmena 2, GP JS
De modificació del punt 4
4. Lliurar anualment al Parlament de Catalunya un informe sobre el nivell de les 

ràtios per serveis territorials i argumentant quins són aquells motius pels quals hi 
pot haver grups per sobre les ràtios establertes normativament.

Esmena 3, GP JS
De modificació del punt 5
5. Garantir el compliment del nombre màxim de llocs escolars per grup que fixa 

el Reial Decret 132/2010 de requisits mínims dels centres que imparteixen els en-
senyament de segon cicle d’educació infantil, de primària i de secundària, d’acord 
amb les previsions de la Llei d’educació de Catalunya, especialment en els seus ar-
ticles 79.3 (de criteris d’organització pedagògica en l’educació bàsica) i 48.2 (de 
coresponsabilització de tots els centres en l’escolarització d’alumnes).
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Esmena 4, GP JS
De modificació del punt 6
6. Reforçar durant els propers anys el pla d’inversions de centres així com dels 

efectius de suport al personal docent i no docent, especialment en els centres de mà-
xima complexitat.

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 33946)

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 l’inici del curs es-
colar 2016-2017 (tram. 302-00064/11).

Esmena 1, GP CUP-CC
D’addició d’un nou article 7
7. Incorporar la cobertura de totes les baixes de personal des del primer dia des 

de l’1 de setembre a tots els centres escolars públics de Catalunya.

Esmena 2, GP CUP-CC
De modificació de l’article 5
5. Garantir que en un termini de dos anys les ràtios seran sempre de 22 alumnes 

o menys a infantil de segon cicle i primària, i de 30 alumnes o menys a secundària 
obligatòria.

Esmena 3, GP CUP-CC
De modificació de l’article 5
5. Garantir que en un termini de dos anys les ràtios seran sempre de 25 alumnes 

o menys a infantil de segon cicle i primària, i de 27 alumnes o menys a secundària 
obligatòria.

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Pilar Castillejo Medina, diputada, GP CUP-CC 

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 33985)

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

ro Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 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 l’inici del curs escolar 2016-2017 
(tram. 302-00064/11).

Esmena 1, GP SOC
De modificació del punt 1
1. Fer les assignacions de places a docents interins de tal manera que el 15 de ju-

liol de cada any aquest procés estigui difinitivament tancat i, així, docents i centres 
puguin programar adequadament l’inici del curs escolar.
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Esmena 2, GP SOC
D’addició d’un nou punt 
7. Dotar els centres d’alta complexitat de més recursos econòmics i de personal 

per a tot el curs 2016-2017.

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Alícia Romero Llano, diputada, GP SOC 
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Punt 16 | Debat i votació 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política 
energètica
302-00065/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 33396 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.07.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup 

Parlamentari 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 la política energètica (tram. 300-00077/11).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Presentar, en un termini no superior a tres mesos, les bases al Pacte Nacional 

per a la Transició energètica que tingui presents els següents objectius: 
a. Desplegar programes d’estalvi i eficiència energètica a nivell residencial, in-

dustrial i mobilitat, i que com mínim es plantegi la millora de l’eficiència en un 2% 
anual per tal de poder assolir una disminució del 50% del consum final d’energia 
l’any 2050.

b. Assegurar el subministrament energètic garantint la qualitat i la fiabilitat, a 
preus assumibles.

c. Que desenvolupi el màxim potencial de les energies renovables per a dismi-
nuir la dependència exterior, per tal que l’any 2030 es pugui assolir el 70% de par-
ticipació de les energies renovables en la generació elèctrica per poder arribar el 
100% l’any 2050.

d. Reduir la dependència dels combustibles fòssils, sobretot en l’àmbit del trans-
port rodat i dels ports de mercaderies i esportius catalans.

e. Reconèixer la importància de l’economia circular.
f. Reconèixer el dret fonamental de l’accés a l’energia i defensa dels drets dels 

consumidors i reduir la precarietat energètica que afecta a una part de la ciutadania 
desenvolupant un marc legal de cobertura social sobre un servei mínim de submi-
nistrament d’energia (gas i electricitat).

g. Fomentar la cultura energètica i la participació ciutadana en aquest àmbit.
h. Incorporar els principis de transparència i avaluació anual en la governança 

del Pacte.
2. Impulsar la modernització de les xarxes de distribució, els sistemes avançats 

de gestió de consums, així com la generació distribuïda i les xarxes tancades.
3. Presentar, en el termini de 6 mesos, un pla de desplegament del cotxe elèctric 

a Catalunya i de solució al principal problema que és el de punts de càrrega, que 
incorpori com a objectiu que el 100% de la flota pública de la Generalitat sigui elèc-
trica l’any 2030.

4. Presentar, en el termini de 6 mesos, un Pla de rehabilitació d’habitatges que 
prioritzi l’accessibilitat i l’eficiència energètica d’edificis i habitatges amb aprofita-
ment d’energia renovable i que cobreixi la necessitat d’actuació sobre un mínim de 
20.000 habitatges anuals.

5. Presentar, en un termini de 6 mesos, un Pla de rehabilitació energètica dels 
edificis públics amb aprofitament d’energia renovable que amb caràcter anual fixi 
com a objectiu el 3% de la superfície dels edificis administratius de la Generalitat 
de Catalunya.
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6. Instar el Govern de l’Estat a implantar un calendari de tancament de les cen-
trals nuclears amb 40 anys de vida, preveient la solució a l’emmagatzematge i gestió 
dels residus garantint la solvència dels criteris tècnics i de seguretat. 

Palau del Parlament, 18 de juliol de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, diputat, GP SOC

ESMENES PRESENTADES

Reg. 33732, 33924 i 33993 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 27.07.2016

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 33732)

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 les següents esmenes a la Mo-
ció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política energètica (tram. 302-
00065/11).

Esmena 1, GP PPC
D’addició a la lletra a de l’apartat 1
a. Desplegar programes d’estalvi i eficiència energètica a nivell residencial, in-

dustrial i mobilitat, i que com mínim es plantegi la millora de l’eficiència en un 2% 
anual per tal de poder assolir una disminució del 50% del consum final d’energia 
l’any 2050, tot garantint la dotació econòmica per a fer-ho possible.

Esmena 2, GP PPC
D’addició a la lletra b de l’apartat 1
b. Assegurar, en coordinació i concordança amb la planificació de l’Estat, el 

subministrament energètic, en termes de potència i energia, garantint la qualitat i la 
fiabilitat i la sostenibilitat mediambiental, a preus assumibles.

Esmena 3, GP PPC
De modificació de la lletra c de l’apartat 1
c. Que desenvolupi el màxim potencial de les energies renovables per a millorar 

la sostenibilitat mediambiental en l’àmbit de les seves competències, tot prioritzant 
tant el desenvolupament d’aquelles fonts renovable més eficients, com ara la bio-
massa i l’aprofitament de residus urbans, com la generació distribuïda.

Esmena 4, GP PPC
D’addició a la lletra f de l’apartat 1
f. Reconèixer el dret fonamental de l’accés a l’energia i defensa dels drets dels 

consumidors i reduir la precarietat energètica que afecta a una part de la ciutadania 
desenvolupant un marc legal de cobertura social sobre un servei mínim de submi-
nistrament d’energia (gas i electricitat) posant-lo en marxa de manera eficaç.

Esmena 5, GP PPC
D’addició a la lletra g de l’apartat 1
g. Fomentar la cultura energètica d’estalvi i ús responsable i la participació ciu-

tadana en aquest àmbit.
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Esmena 6, GP PPC
De modificació i addició a l’apartat 2
2. Facilitar i impulsar la modernització i l’adequació de les xarxes de transport 

i distribució, els sistemes avançats de gestió de consums, així com la generació dis-
tribuïda i les xarxes tancades.

Esmena 7, GP PPC
De supressió a l’apartat 3
3. Presentar, en el termini de 6 mesos, un pla de desplegament del cotxe elèctric 

a Catalunya i de solució al principal problema que és el de punts de càrrega, que 
incorpori com a objectiu que el 100% de la flota pública de la Generalitat sigui elèc-
trica l’any 2030.

Esmena 8, GP PPC
D’addició a l’apartat 4
4. Presentar, en el termini de 6 mesos, un Pla de rehabilitació d’habitatges que 

prioritzi l’accessibilitat i l’eficiència energètica d’edificis i habitatges amb aprofita-
ment d’energia renovable i que cobreixi la necessitat d’actuació sobre un mínim de 
20.000 habitatges anuals, tot garantint la dotació econòmica per a fer-ho possible.

Esmena 9, GP PPC
D’addició a l’apartat 5
5. Presentar, en un termini de 6 mesos, un Pla de rehabilitació energètica dels 

edificis públics amb aprofitament d’energia renovable que amb caràcter anual fixi 
com a objectiu el 3% de la superfície dels edificis administratius de la Generalitat de 
Catalunya, tot garantint la dotació econòmica per a fer-ho possible.

Esmena 10, GP PPC
De supressió de l’apartat 6
6. Instar el Govern de l’Estat a implantar un calendari de tancament de les cen-

trals nuclears amb 40 anys de vida, preveient la solució a l’emmagatzematge i gestió 
dels residus garantint la solvència dels criteris tècnics i de seguretat.

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; María José García Cuevas, diputada, GP PPC 

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 33924)

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

lamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 del 
Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre la política energètica (tram. 302-00065/11).

Esmena 1, GP CSP
D’addició d’un nou apartat
Donar compliment als punts següents de la Moció 216/X del Parlament de Cata-

lunya, sobre la política energètica, aprovada per tots els grups de la cambra excepte 
el Partit Popular el juny de 2015: 2a, 2b, 2c, 2d, 2g, 2j, 2k.

Esmena 2, GP CSP
De modificació total del punt 6, que queda redactat de la següent manera
Reclamar al Govern de l’Estat a implantar un calendari de tancament esglaonat 

de les centrals nuclears que tingui com a data màxima de tancament la de la fina-
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lització dels actuals permisos d’explotació, i el compromís, per tant, que no es faran 
noves autoritzacions

6a. Garantint que la Generalitat haurà substituït els megawatts elèctrics d’origen 
nuclear amb energies renovables quan es produeixi el tancament.

6b. Preveient la solució i l’emmagatzematge i gestió dels residus garantint la sol-
vència dels criteris tècnics i de seguretat

Esmena 3, GP CSP
D’addició d’un nou apartat
Presentar, en el termini de 6 mesos, una proposta per la creació d’un operador 

energètic català de participació pública i ciutadana per promoure les energies re-
novables, que pugui ser un instrument al servei del Govern per reduir el consum 
d’energia fòssil i que tingui com a objectius la rehabilitació energètica, els serveis 
energètics, l’autosuficiència i la comercialització d’energies renovables, amb òrgans 
de participació que vetllin per la seva implantació a nivell autonòmic.

Esmena 4, GP CSP
D’addició d’un nou apartat
Presentar, en el termini de 6 mesos, una proposta legislativa que garanteixi la 

protecció i foment de l’autoconsum, que elimini les traves i impediments injustificats 
pel que fa a l’autoconsum i l’autogeneració energètica en la línia, per exemple, de 
la Ley de energías renovables y eficiència energètica de la Comunitat Autònoma de 
Múrcia.

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Hortènsia Grau Juan, diputada, GP CSP

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 33993)

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 política energè-
tica (tram. 302-00065/11).

Esmena 1, GP JS
De modificació del punt 1.c
1.c. Que desenvolupi el màxim potencial de les energies renovables d’acord amb 

el necessari consens social i territorial i sempre que sigui possible tècnicament, me-
diambientalment i econòmicament. per a disminuir la dependència exterior, per tal 
que l’any 2030 2040 es pugui assolir el 70% de participació de les energies reno-
vables en el mix elèctric català en la generació elèctrica per poder arribar el 100% 
renovable l’any 2050.

Esmena 2, GP JS
De modificació del punt 1.d
1. d) Reduir en un 50% la dependència deis combustibles fòssils, i en especial 

dels derivats del petroli, sobretot en l’àmbit del transport rodat i dels ports de mer-
caderies i esportius catalans en l’horitzó de l’any 2040.

Esmena 3, GP JS
De modificació i supressió del punt 1.g
g) Fomentar la cultura energètica i la participació ciutadana en aquest àmbit.
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g) Apoderar al ciutadà com a element essencial de la transició energètica, mit-
jançant la formació en cultura energètica i potenciant el rol dels mitjans de comuni-
cació com elements de sensibilització en matèria d’energia.

Esmena 4, GP JS
De modificació del punt 2
2. Impulsar la modernització de les xarxes de distribució, els sistemes avançats 

de gestió de consums, així com la generació distribuïda i les xarxes tancades micro-
xarxes de distribució d’energia elèctrica.

Esmena 5, GP JS
De modificació del punt 3
3. En el marc dels treballs de desenvolupament del Pacte nacional per a la tran-

sició energètica i de la Prospectiva energètica de Catalunya en l’horitzó 2050 que el 
Govern està duent a terme, el Parlament insta el Govern a: 

a) Presentar, en el termini de 6 meses, un pla estratègic per al desplegament de la 
infraestructura de recàrrega del vehicle elèctric a Catalunya, que incorpori com a 
objectiu que el 100% de la flota pública de la Generalitat sigui elèctrica l’any 2030 i 
un 30% de renovació del parc de vehicles sigui elèctric en l’horitzó del 2025.

b) Impulsar l’Estratègia Catalana per a la Renovació Energètica dels Edificis 
(ECREE) prioritzant l’accessibilitat i l’eficiència energètica d’edificis i habitatges 
amb aprofitament d’energia renovable i que cobreixi la necessitat d’actuació sobre 
un mínim de 10.000 habitatges anuals.

c) Presentar, en un termini de 6 mesos, un Pla de rehabilitació energètica dels 
edificis públics amb aprofitament d’energia renovable que amb caràcter anual fixi 
com a objectiu el 3% de la superfície dels edificis administratius de la Generalitat 
de Catalunya.

d) Afrontar el debat de la confluència dels objectius climàtics i ambientals amb 
la transició energètica, en un país fortament nuclearitzat com Catalunya on el 60% 
de la generació elèctrica té origen en tres centrals nuclears de zero emissions de ga-
sos d’efecte hivernacle i que en la propera dècada assoliran els 40 anys des que es 
van posar en servei.

e) Plantejar, en el marc del Pacte nacional per a la transició energètica, els escena-
ris adients de tancament de les centrals nuclears en el marc d’una transició energètica 
que permeti d’assolir l’any 2050 una producció energètica cent per cent renovable.

f) Instar el Govern de l’Estat a negociar amb la Generalitat de Catalunya un 
calendari de tancament de les centrals nuclears amb 40 anys de vida, garantint el 
subministrament energètic i preveient la solució a l’emmagatzematge i gestió dels 
residus garantint la solvència dels criteris tècnics i de seguretat.

g) Presentar, en un termini de 6 mesos, un Pla de desplegament de l’autoconsum 
elèctric solar fotovoltaic i eòlic que afavoreixi la implantació de les tecnologies de ge-
neració elèctrica distribuïda als edificis, amb una gestió activa de la seva demanda i 
producció d’energia elèctrica amb el recolzament de les tecnologies d’emmagatzemat-
ge d’energia, que permeti reduir els consums energètics, maximitzar les capacitats del 
sistema elèctric i millorar-ne la seva sostenibilitat ambiental i econòmic global.

h) Treballar un pla estratègic que permeti garantir l’emmagatzematge d’energia 
elèctrica en un model creixent de generació elèctrica amb renovables.

i) Treballar en nous mecanismes de finançament, d’acord amb les directives euro-
pees 2012/27/UE relativa a la eficiència energètica Directiva i 2010/31/UE relativa a 
la eficiència energètica dels edificis, que mitjançant aportacions públiques minorità-
ries permetin aixecar inversions privades i nous mercats d’eficiència energètica, tot 
i fent possible la màxima captació de projectes, d’acord amb el Pla Junker i d’altres 
mecanismes de finançament del Banc Europeu d’Inversions, tot i prioritzant les em-
preses de serveis energètics (ESE).
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Esmena 6, GP JS
De supressió dels punts 4, 5 i 6
4. Presentar, en el termini de 6 mesos, un Pla de rehabilitació d’habitatges que 

prioritzi l’accessibilitat i l’eficiència energètica d’edificis i habitatges amb aprofita-
ment d’energia renovable i que cobreixi la necessitat d’actuació sobre un mínim de 
20.000 habitatges anuals.

5. Presentar, en un termini de 6 mesos, un Pla de rehabilitació energètica dels 
edificis públics amb aprofitament d’energia renovable que amb caràcter anual fixi 
com a objectiu el 3% de la superfície dels edificis administratius de la Generalitat 
de Catalunya.

6. Instar el Govern de l’Estat a implantar un calendari de tancament de les cen-
trals nuclears amb 40 anys de vida, preveient la solució a l’emmagatzematge i gestió 
dels residus garantint la solvència dels criteris tècnics i de seguretat.

Palau del Parlament, 26 de juliol 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 l’Agència 
Europea del Medicament
302-00066/11

PRESENTACIÓ: GP JS

Reg. 33399 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.07.2016

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 la següent 
moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre l’Agència Europea del Medi-
cament (tram. 300-00078/11).

Moció
Dins de l’economia catalana, el sector salut té una posició capdavantera en ter-

mes de generació de valor afegit i ocupació, n’és un dels motors econòmics, i s’ha 
convertit els darrer anys en un dels sectors més innovadors i amb més potencial ex-
portador i d’atracció de capital. És el tercer sector més important a Catalunya quant 
a pes econòmic i el segon pel que fa a generació d’ocupació.

Es tracta d’un sector dinàmic, amb gran capacitat de generació de coneixement 
en àmbits com la recerca biomèdica, el desenvolupament de tecnologies aplicades 
a l’atenció i la diagnosi, la innovació farmacèutica, així com les transformacions 
en els processos assistencials desenvolupats pels professionals. El coneixement ga-
ranteix el progrés del sector sanitari i arrossega a altres sectors econòmics que hi 
interactuen.

El sector salut és també el segon sector que més despesa destina a innovació 
tecnològica, sobretot les empreses de productes farmacèutics. Catalunya concentra 
gairebé el 30% del sector salut innovador de l’Estat espanyol. En aquest sentit, el 
sector salut patenta més a Catalunya que a la resta de l’Estat espanyol, especialment 
en el subsector farmacèutic.

Tot això ha fet que Catalunya hagi esdevingut un centre referència en l’àmbit sa-
lut amb reconegut prestigi internacional.

L’any 1992, durant la presidència espanyola de la UE i aprofitant la projecció 
dels Jocs Olímpics, ja es va presentar la candidatura de Barcelona per esdevenir la 
seu de l’EMA (European Medicines Agency). Desafortunadament, la forta pressió 
dels diplomàtics i del govern del Regne Unit va fer que la candidatura de Londres 
fos finalment la guanyadora. Des de 1993, l’EMA ha tingut la seva seu a Londres i 
ha anat ampliant les seves funcions i el personal fins arribar a gairebé 900 persones, 
altament qualificades, que hi treballen actualment.

El passat 6 de juliol, l’EMA va realitzar un comunicat en el que informava que el 
funcionament de la institució no es veuria afectat pels resultats del referèndum del 
Regne Unit sobre la sortida d’aquest Estat de la Unió europea. D’altra banda, el co-
municat senyalava la inexistència d’antecedents sobre el procediment que se segui-
ria per gestionar aquesta sortida i que, per tant, s’estava a l’espera de la decisió que 
prendrien els estats membres. En aquest comunicat també es valorava positivament 
l’interès expressat per alguns estats membres per acollir la seu de l’agència però se-
nyalaven que la decisió de la ubicació quedava, altra vegada, en mans d’un acord 
comú entre els representants dels estats membres.

Ja són diverses les ciutats europees que han expressat l’interès per a ser la futura 
seu de l’EMA. Considerant que Catalunya, i especialment la seva capital, presenta 
una sèrie de trets que la fan idònia i atractiva per esdevenir seu d’un organisme mul-
tilateral com l’EMA, el Govern de la Generalitat de Catalunya vol tornar a impul-
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sar la candidatura de Barcelona com a seu de l’EMA. És per això que el passat 28 
de juny es va aprovar la creació d’una comissió integrada pels Departaments de la 
Vice presidència, i d’Economia i Hisenda, de Salut, d’Afers i Relacions Institucionals 
i Exteriors i Transparència i d’Empresa i Coneixement.

De les 26 agències de la Unió Europea, l’EMA és de les més potents donat el 
seu impacte sobre la salut pública i la gestió, evolució i autorització de la innovació 
terapèutica, que promou el coneixement científic fomentant la recerca biomèdica en 
tots els àmbits. Però evidentment, comptar amb una agència com l’EMA també té 
impactes importants sobre la ciutat i el país que l’acull. Es tracta d’impactes indi-
rectes però gens menyspreables, com ara l’activitat econòmica que genera l’arribada 
d’experts de tota Europa per participar en les comissions de l’agència, la presència 
de delegacions de la indústria farmacèutica, o la projecció internacional de la ciutat 
i el país que acull l’agència.

Per aquests motius, 
1) El Parlament de Catalunya reconeix la importància estratègica que té l’Agèn-

cia Europea del Medicament pel conjunt del país i insta el Govern de la Generalitat 
a impulsar la candidatura perquè Barcelona aculli la seu d’aquesta Agència.

2) El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a treballar con-
juntament amb la resta d’administracions públiques, en especial l’Ajuntament de 
Barcelona, en l’impuls d’aquesta candidatura i a sumar-hi el màxim de representants 
de la societat civil, agents socials, universitats, centres i instituts de recerca, xarxa 
hospitalària, indústria farmacèutica i col·legis professionals.

3) El Parlament de Catalunya sol·licita al Govern de la Generalitat que insti el 
Govern de l’Estat espanyol a efectuar totes les gestions que li corresponen per a de-
fensar Barcelona com a seu de l’Agència Europea del Medicament.

Palau del Parlament, 18 de juliol de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

ESMENES PRESENTADES

Reg. 33733 i 33940 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 27.07.2016

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 33733)

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Juan Milián Querol, diputat del Grup Par-

lamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 158 
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre l’Agència Europea del Medicament (tram. 302-
00066/11).

Esmena 1, GP PPC
D’addició a l’apartat 1
1) El Parlament de Catalunya reconeix la importància estratègica que té l’Agèn-

cia Europea del Medicament pel conjunt del país i insta el Govern de la Generalitat 
a impulsar, juntament amb el Govern d’Espanya, la candidatura perquè Barcelona 
aculli la seu d’aquesta Agència.

Esmena 2, GP PPC
De modificació a l’apartat 3
3) El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a sol·licitar al 

Govern d’Espanya a efectuar totes les gestions que li corresponen per a defensar 
Barcelona com a seu de l’Agència Europea del Medicament.
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Esmena 3, GP PPC
D’addició d’un nou apartat 4
4) El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a complir la le-

galitat democràtica i no iniciar cap procés que posi en perill la nostra pertinença 
a la Unió Europea, i per tant la candidatura de Barcelona com a seu de l’Agència 
Europea del Medicament.

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Juan Milián Querol, diputat, GP PPC 

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 33940)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, David Mejía Ayra, diputat del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre l’Agència Europea del Medicament (tram. 302-00066/11).

Esmena 1, GP C’s
D’addició al punt 1
1) El Parlament de Catalunya reconeix la importància estratègica que té l’Agèn-

cia Europea del Medicament pel conjunt del país i insta el Govern de la Generalitat 
a impulsar, de forma conjunta amb l’Ajuntament de Barcelona, el Govern d’Espa-
nya i representants del sector sanitari la candidatura perquè Barcelona aculli la seu 
d’aquesta Agència.

Esmena 2, GP C’s
D’addició d’un nou punt
1 bis) El Parlament de Catalunya constata la contrastada i gran capacitat 

d’atracció de capitalitat internacional de la ciutat de Barcelona i insta el Govern de 
la Generalitat a coordinar-se amb l’Ajuntament de Barcelona i el Govern d’Espanya 
per tal de que aquests tres actors iniciïn conjuntament els contactes diplomàtics adi-
ents per posar en valor aquest espai estratègic a escala europea (seguretat jurídica, 
experiència com a seu d’organitzacions i agències internacionals, ubicació, connec-
tivitat internacional, cohesió territorial, inversions...).

Esmena 3, GP C’s
D’addició al punt 2
2) El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a treballar con-

juntament amb la resta d’administracions públiques, en especial l’Ajuntament de 
Barcelona i el Govern d’Espanya, com a únic dipositari de la representació d’Es-
panya davant de les institucions comunitàries, en l’impuls d’aquesta candidatura i a 
sumar-hi el màxim de representants de la societat civil, agents socials, universitats, 
centres i instituts de recerca, xarxa hospitalària, indústria farmacèutica i col·legis 
professionals.

Esmena 4, GP C’s
De supressió i addició al punt 3
3) El Parlament de Catalunya sol·licita al Govern de la Generalitat que insti el 

Govern de l’Estat espanyol d’Espanya a efectuar totes les gestions que li correspo-
nen per a defensar Barcelona com a seu de l’Agència Europea del Medicament.
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Esmena 5, GP C’s
D’addició d’un nou punt
4) El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a utilitzar els re-

cursos del servei exterior de l’Estat i coordinar tota l’acció exterior en relació a la 
candidatura de Barcelona com a seu de l’AEM amb la xarxa diplomàtica i consular 
espanyola a les diferents capitals europees. En aquest sentit és fonamental aprofitar 
els recursos, contactes i instal·lacions de les ambaixades, delegacions diplomàti-
ques, consulars, missions comercials i culturals d’Espanya, aprofitant les sinergies 
que la xarxa diplomàtica espanyola genera.

Esmena 6, GP C’s
D’addició d’un nou punt
5) És imprescindible assegurar, si es vol optar a acollir la seu d’una agència eu-

ropea a Barcelona, que Catalunya continuarà sent part d’Espanya i, per tant, de la 
Unió Europea. En conseqüència, el Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a garantir de manera expressa als ciutadans i empreses catalanes que 
Catalunya seguirà formant part d’Espanya i, per tant, de la Unió Europea, i a no 
adoptar cap política, acció o iniciativa tendent a posar en perill la seguretat jurídica 
dels ciutadans i empreses catalanes.

Palau del Parlament, 26 de juliol de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; David Mejía Ayra, diputat, GP C’s 
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Punt 18 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política 
aeroportuària de l’Estat espanyol i AENA i la seva incidència en els 
problemes recents de Vueling
302-00067/11

PRESENTACIÓ: GP JS

Reg. 33400 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.07.2016

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 la següent 
moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la política aeroportuària de 
l’Estat espanyol i AENA i la seva incidència en els problemes recents de Vueling 
(tram. 300-00079/11).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a.
1. Reclamar al Govern de l’Estat el traspàs de la titularitat dels Aeroports del 

Prat, Girona, Reus i Sabadell a la Generalitat de Catalunya, i que aquests siguin 
gestionats per consorcis de majoria pública, participat en el seu òrgan rector per la 
Generalitat de Catalunya, les administracions locals concernides i els agents econò-
mics i socials més representatius.

2. Reclamar al Govern de l’Estat la derogació, o modificació, d’aquells Convenis 
o Tractats amb altres estats que atorguen la posició predominant o que inclouen l’ae-
roport de Madrid com a única destinació possible, en detriment d’altres aeroports 
com és el cas de l’aeroport de Barcelona.

3. Aprovar i presentar al Parlament, durant el 2017, el Pla Estratègic d’Aeroports 
de Catalunya 2017-2030 i la creació del centre de monitoratge d’aeròdroms i heli-
ports.

Palau del Parlament, 18 de juliol de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

ESMENES PRESENTADES

Reg. 33925, 33984 i 33994 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 27.07.2016

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 33925)

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

lamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 del 
Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre la política aeroportuària de l’Estat espanyol i AENA i 
la seva incidència en els problemes recents de Vueling (tram. 302-00067/11).

Esmena 1, GP CSP
D’addició de dos punts a l’apartat 3, que queda redactat de la següent manera
Aprovar i presentar al Parlament, durant el 2017, el Pla Estratègic d’Aeroports de 

Catalunya 2017-2030 i la creació del centre de monitoratge d’aeròdroms i heliports, 
3.a. Ambdós participats i consensuats amb el territori i amb els ajuntaments que 

compten amb instal·lacions aeroportuàries.
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3.b. En el cas que l’esmentat Pla comporti noves inversions aquestes s’hauran de 
realitzar condicionades als resultats d’una anàlisi de cost-benefici, de riscos i d’im-
pacte social de la inversió i del cost de no fer la inversió tant a nivell econòmic, com 
social, evitant decisions avalades únicament per consultores externes que poden te-
nir interessos de part.

Esmena 2, GP CSP
D’addició d’un nou apartat
Elaborar un informe sobre les condicions laborals dels treballadors i les treba-

lladores dels aeroports i aeròdroms ubicats a Catalunya i de les companyies aèries 
que operen en aquests aeroports i presentar-lo al Parlament en el darrer trimestre 
del 2016, amb l’objectiu d’assegurar el compliment de la normativa laboral vigent al 
nostre país i implementar les mesures correctores necessàries, si és el cas.

Esmena 3, GP CSP
D’addició d’un nou apartat
Vetllar perquè es mantinguin condicions laborals i salarials dignes en les subro-

gacions obligatòries dels treballadors i treballadores de les empreses de serveis de 
«handling», que operen als aeroports de Catalunya.

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Hortènsia Grau Juan, diputada, GP CSP 

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 33984)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup 

Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent esmena a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la política aeroportuària de l’Estat espanyol i AENA i la seva incidèn-
cia en els problemes recents de Vueling (tram. 302-00067/11).

Esmena 1, GP SOC
De modificació del punt 1
1. Reclamar i negociar amb el Govern de l’Estat establir un nou model de gestió 

dels aeroports catalans basat en els principis següents: la participació determinant 
del govern català, i si s’escau, de les administracions locals i sectors econòmics en 
la presa de decisions estratègiques de l’aeroport de Barcelona - El Prat, i traspassar 
els aeroports de Girona, Reus i Sabadell a la Generalitat de Catalunya, sense que 
això comporti en cap cas la possibilitat de deixar de realitzar vols internacionals 
fora de l’espai Schengen.

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, diputat, GP SOC

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 33994)

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

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament 
del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la política aeroportuària de l’Estat espanyol i AENA i la seva 
incidència en els problemes recents de Vueling (tram. 302-00067/11).
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Esmena 1, GP C’s
De modificació dels punt 1 i 2, que resten redactats de la següent manera
1. Promoure, en el marc del Comité de Desarrollo de Rutas Aéreas de Barcelona, 

la captació de noves rutes aèries amb origen o destinació de l’aeroport de El Prat, 
parant especial atenció a les connexions intercontinentals directes i, en particular, 
amb els països identificats com a objectiu al Pla Estratègic 2016-2017 del Comité de 
Desarrollo de Rutas Aéreas de Barcelona.

Palau del Parlament, 26 de juliol de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Marina Bravo Sobrino, diputada, GP C’s  
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Punt 19 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el treball 
autònom
302-00068/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 33402 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.07.2016

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, 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 treball autònom (tram. 300-00075/11).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a 
1. Implementar un programa d’ajudes en el pagament de les quotes per part dels 

autònoms que s’acullin o s’hagin acollit als incentius i mesures estatals del treball 
autònom, per tal de complementar i allargar durant un any addicional la tarifa plana 
que atorga el Govern d’Espanya. Així, les ajudes en el pagament de quotes passarien 
dels sis mesos actuals fins als divuit. 

2. Posar en marxa, en el marc del Servei d’Ocupació de Catalunya, programes de 
relleu generacional, per tal que els treballadors que es trobin a l’atur (i preferentment 
dos col·lectius: aquells que tinguin entre 45 i 55 anys i aquells que siguin caps de 
família monoparentals) puguin continuar treballant en aquells negocis que regenten 
persones properes a la jubilació.

Per tal de fer possible aquests programes, 
a) Adoptar mesures, mitjançant crèdits tous de l’Institut Català de Finances, per 

fer possible el finançament dels traspassos d’aquests negocis.
b) Bonificar, en un mínim del 95%, l’impost de transmissions patrimonials i l’im-

post d’actes jurídics documentats relatius a aquestes operacions.
3. Posar en marxa, en el marc del Servei d’Ocupació de Catalunya, programes 

de substitucions dels treballadors autònoms que es trobin de baixa per incapacitat 
temporal, permisos de maternitat/paternitat i baixes per accident laboral, donant 
preferència a dos col·lectius: aquells que tinguin entre 45 i 55 anys i aquells que si-
guin caps de família monoparentals. Per tal de fer efectiu aquest programa, el SOC 
crearà una base de dades amb els perfils més adients per a aquestes substitucions.

4. Revisar els programes Consolida’t i Catalunya Emprèn amb l’objectiu de fer-
los més accessibles i de més qualitat, així com millorar la gestió d’aquests dos pro-
grames i la fluïdesa de les relacions entre aquests i les seves entitats col·laboradores. 

5. Constituir durant el setembre de 2016 el Consell Català del Treball Autònom, 
de forma improrrogable.

Palau del Parlament, 18 de juliol de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Laura Vílchez Sánchez, diputada, GP C’s
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 33948, 33982, 33988, 33991 i 33992 / Admissió a tràmit: Presidència del 

Parlament, 27.07.2016

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 33948)

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Albert Botran i Pahissa, portaveu adjunt del 

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord 
amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les se-
güents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el treball 
autònom (tram. 302-00068/11).

Esmena 1, GP CUP-CC
D’addició
1. En el marc de la futura Llei Catalana de Protecció Social, implementar un 

programa d’ajudes en el pagament de les quotes per part dels autònoms que s’acu-
llin o s’hagin acollit als incentius i mesures estatals del treball autònom, per tal de 
complementar i allargar durant un any addicional la tarifa plana que atorga el Go-
vern d’Espanya. Així, les ajudes en el pagament de quotes passarien dels sis mesos 
actuals fins als divuit. Estudiar, així mateix, el canvi del model de quotes cap a un 
sistema progressiu, a partir de la facturació.

Esmena 2, GP CUP-CC
D’addició d’un nou article 6 
6. Incrementar les inspeccions de treball en aquells sectors en els quals hi ha de-

núncies per l’ús fraudulent de la subcontractació d’autònoms («falsos autònoms»).

Palau del Parlament, 26 de juliol de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Albert Botran i Pahissa, portaveu adjunt, 

GP CUP-CC  

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 33982)

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

tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parla-
ment, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre el treball autònom (tram. 302-00068/11).

Esmena 1, GP SOC
De modificació del punt 2
2. Posar en marxa, en el marc del Servei d’Ocupació de Catalunya, programes de 

relleu generacional, per tal que els treballadors que es trobin a l’atur (i preferentment 
els següents col·lectius: joves, aturats entre 45 i 55 anys o de llarga durada, i aquells 
que siguin caps de família monoparentals) puguin continuar treballant amb aquells 
negocis que regenten persones properes a la jubilació.

Esmena 2, GP SOC
D’addició d’una nova lletra c al punt 2
c) Potenciar la Xarxa Emprèn i la Xarxa Reempresa per tal de fomentar l’acom-

panyament a la creació d’empreses i la continuïtat en el temps de la seva activitat 
productiva.
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Esmena 3, GP SOC
De modificació del punt 3
3. Posar en marxa, en el marc del Servei d’Ocupació de Catalunya, programes de 

substitucions dels treballadors autònoms que es trobin de baixa per incapacitat tem-
poral, permisos de maternitat/paternitat i baixes per accident laboral, donant prefe-
rència als següents col·lectius: joves, aturats entre 45 i 55 anys o de llarga durada, i 
aquells que siguin caps de família monoparentals. Per tal de fer efectiu aquest pro-
grama, el SOC crearà una base de dades amb els perfils més adients per a aquestes 
substitucions.

Esmena 4, GP SOC
D’addició d’un nou punt 
6. Instar el Govern de l’Estat a posar en marxa una llei de «segona oportunitat» 

per impedir el sobreendeutament de les famílies, els petits empresaris i els autò-
noms.

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Pol Gibert Horcas, diputat, GP SOC

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 33988)

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 treball autònom 
(tram. 302-00068/11).

Esmena 1, GP JS
D’addició
1. En el moment que el Govern de Catalunya tingui les competències, estudiar 

mesures com ara implementar un programa d’ajudes en el pagament de les quotes 
per part dels autònoms que s’acullin o s’hagin acollit als incentius i mesures estatals 
del treball autònom, per tal de complementar i allargar durant un any addicional la 
tarifa plana que atorga el Govern d’Espanya. Així, les ajudes en el pagament de quo-
tes passarien dels sis mesos actuals fins als divuit.

Esmena 2, GP JS
De modificació, addició i supressió
2. Continuar col·laborant en el marc del Servei d’Ocupació de Catalunya, dels 

programes de relleu generacional, per tal que els treballadors que es trobin a l’atur 
(i preferentment dos col·lectius: aquells que tinguin entre 45 i 55 anys i aquells que 
siguin caps de família monoparentals) puguin continuar treballant amb aquells ne-
gocis que regenten persones properes a la jubilació.

Per tal de fer possible aquests programes, 
a) Adoptar mesures, mitjançant crèdits tous de l’Institut Català de Finances, per 

fer possible el finançament dels traspassos d’aquests negocis.
b) Bonificar, en un mínim del 95%, l’impost de transmissions patrimonials i l’im-

post d’actes jurídics documentats relatius a aquestes operacions.

Esmena 3, GP JS
De modificació i supressió 
3. Col·laborar, en el marc del Servei d’Ocupació de Catalunya, en la recerca 

de substitucions dels treballadors autònoms que es trobin de baixa per incapacitat 
temporal, permisos de maternitat/paternitat i baixes per accident laboral, donant 
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preferència a dos col·lectius: aquells que tinguin entre 45 i 55 anys i aquells que si-
guin caps de família monoparentals. Per tal de fer efectiu aquest programa, el SOC 
crearà una base de dades amb els perfils més adients per a aquestes substitucions.

Esmena 4, GP JS
De modificació
4. Continuar millorant els programes Consolida’t i Xarxa Emprèn amb l’objectiu 

de fer-los més accessibles i de més qualitat i, al mateix temps, millorar la capacita-
ció del seu personal tècnic de suport als emprenedors, de manera que aquest perso-
nal tècnic pugui assessorar en propostes de creació d’empreses basades en la inno-
vació, la tecnologia i en nous models de negoci i estendre a tot el territori programes 
i actuacions que estimulin aquest tipus d’iniciatives.

Esmena 5, GP JS
De modificació, addició i supressió
5. Constituir durant el darrer semestre de 2016, un grup de treball amb les enti-

tats representatives per establir el nou model català del treball autònom i dinamit-
zar la constitució del Consell Català del Treball Autònom, de forma improrrogable.

Palau del Parlament, 26 de juliol de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 33991)

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 el treball autònom (tram. 302-00068/11).

Esmena 1, GP CSP
D’addició d’un nou punt 
6. Elaborar i presentar al Parlament un programa específic de la Inspecció de 

Treball per detectar les situacions irregulars dels falsos autònoms i establir les me-
sures correctores, si és el cas.

Esmena 2, GP CSP
D’addició d’un nou punt 
7. Impulsar un marc de negociació per establir mesures i incentius per les empre-

ses que facilitin la substitució d’autònoms dependents per assalariats sota conveni.

Palau del Parlament, 26 de juliol de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Marc Vidal i Pou, diputat, GP CSP 

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 33992)

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Fernando Sánchez Costa, 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 Moció sub-
següent a la interpel·lació al Govern sobre el treball autònom (tram. 302-00068/11).
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Esmena 1, GP PPC
De supressió i addició al punt 2
2. Posar en marxa, en el marc del Servei d’Ocupació de Catalunya, programes 

de relleu generacional, per tal que els treballadors que es trobin a l’atur (i prefe-
rentment dos col·lectius: aquells que tinguin entre 45 i 55 anys i aquells que siguin 
caps de família monoparentals) majors de 45 anys, caps de família o amb persones 
dependents a càrrec) puguin continuar treballant amb aquells negocis que regenten 
persones properes a la jubilació.

[...]

Esmena 2, GP PPC
D’addició d’una nova lletra c al punt 2
2. Posar en marxa, en el marc del Servei d’Ocupació de Catalunya, programes de 

relleu generacional, per tal que els treballadors que es trobin a l’atur (i preferentment 
dos col·lectius: aquells que tinguin entre 45 i 55 anys i aquells que siguin caps de fa-
mília monoparentals) puguin continuar treballant amb aquells negocis que regenten 
persones properes a la jubilació.

Per tal de fer possible aquests programes, 
[...]
c) Crear una oficina que actuï com a punt de contacte entre ambdues parts per 

tal de facilitar el relleu generacional.

Esmena 3, GP PPC
De supressió i addició al punt 3
3. Posar en marxa, en el marc del Servei d’Ocupació de Catalunya, programes de 

substitucions dels treballadors autònoms que es trobin de baixa per incapacitat tem-
poral, permisos de maternitat/paternitat i baixes per accident laboral, donant pre-
ferència a dos col·lectius: aquells que tinguin entre 45 i 55 anys i aquells que siguin 
caps de família monoparentals majors de 45 anys, caps de família o amb persones 
dependents a càrrec. Per tal de fer efectiu aquest programa, el SOC crearà una base 
de dades amb els perfils més adients per a aquestes substitucions.

Palau del Parlament, 26 de juliol de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Fernando Sánchez Costa, diputat, GP PPC 
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Punt 20 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el sistema de 
protecció a la infància
302-00071/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 33410 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.07.2016

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’article 
158 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Inter-
pel·lació al Govern sobre el sistema de protecció a la infància (tram. 300-00073/11).

Moció
El Parlament insta el Govern a: 
En relació al procés de desemparament: 
1) Elaborar, en el termini de 3 mesos, un protocol d’actuació perquè els EAIA el 

facin servir quan hagin d’intervenir en un nucli familiar per tal d’elaborar un infor-
me de la situació.

En l’esmentat protocol hi ha de constar: història familiar, derivació i discussió 
del cas amb els equips d’atenció primària, nombre d’entrevistes realitzades, dates i 
persones a qui s’ha entrevistat, avaluació a partir d’una eina de cribratge consensua-
da, determinar altres eines que es poden fer servir (evitant la utilització de tècniques 
en situació artificial), opinió del menor, motius del desemparament i si existeix fa-
mília extensa que se’n faci càrrec, factors de risc i proves aportades (excepte en els 
casos que exigeixin celeritat), proposta d’actuació i, en cas que sigui de desempara-
ment, règim de vistes.

2) Establir com a vinculants per a les resolucions els informes escolars, mèdics, 
psicològics, aliens a l’EAIA.

3) En els casos de desemparament per manca de recursos econòmics de unitat 
familiar explicar el conjunt de mesures preses prèviament.

4) Elaborar plans de millora per a la família intel·ligibles, tangibles, realitzables 
i vinculants, de manera que, quan s’assoleixin els objectius, es puguin recuperar les 
criatures. Fer constar el conjunt de suports que l’administració posarà al seu abast 
per aconseguir aquesta millora. Establir un sistema objectiu d’avaluació.

5) Excepte en els casos realment urgents, vetllar perquè la resolució i execució 
no impedeixi, en aquells casos que sigui possible, efectuar un comiat en condicions 
i permetre que la família aporti proves en defensa seva.

En relació als EAIA, davant la insuficiència de recursos humans i materials de què 
disposen, i valorant molt positivament el conjunt de professionals que els integren: 

6) Millorar sensiblement la dotació econòmica, de recursos humans i materials, 
en la signatura dels nous contractes programa 2016-2019, tot permetent una correcte 
planificació territorial.

7) Reforçar el suport i la supervisió dels EAIA per part de l’Administració.
8) Treballar la formació dels EAIA pel que fa a la utilització i interpretació de 

les eines de crivellat, a la comunicació amb el menor en l’explicació de les mesures 
protectores, a les eines i la disponibilitat de temps per poder fer formació parental i 
supervisió dels plans de millora de la família.

En relació a les dades: 
9) Fer públiques de manera mensual les dades desagregades i amb el major detall 

territorial de: nombre de criatures les famílies de les quals reben ajuda i de quina 
mena, nombre de criatures declarades en desemparament per edats i motius, nom-
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bre de criatures que retornen al nucli familiar, edats i temps en què han estat fora 
del nucli familiar, nombre d’infants en acollida, nombre d’infants en CRAE, nom-
bre d’acollides que fracassen i motius, nombre de criatures en CRAE que acaben 
l’ESO i nombre de criatures en acollida que acaben l’ESO.

10) Fer un seguiment, desagregant entre sexes, dels nois i noies que surten dels 
CRAE a l’edat màxima, principalment d’aquells indicadors que ens permetin conèi-
xer el nivell d’integració social.

Palau del Parlament, 18 de juliol de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta, 

GP CSP 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 33941, 33947, 33981 i 33989 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 

27.07.2016

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 33941)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada 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 sistema de protecció a la infància (tram. 302-
00071/11).

Esmena 1, GP C’s
De modificació del punt 2, que resta redactat de la següent manera
El Parlament insta el Govern a: 
2. Establir com a preceptius per a les resolucions de la DGAIA els informes es-

colars, mèdics, psicològics aliens a l’EAIA.

Esmena 2, GP C’s
D’addició al punt 4
4. Elaborar plans de millora per a la família intel·ligibles, tangibles, realitzables 

i vinculants, de manera que, quan s’assoleixin els objectius, es puguin recuperar les 
criatures. Fer constar el conjunt de suports que l’administració posarà al seu abast 
per aconseguir aquesta millora. Establir un sistema objectiu d’avaluació.

Notificar les visites familiars als interessats. Realitzar un informe semestral del 
seguiment de les visites. Intensificar o restablir les funcions parentals si han desa-
paregut els factors de risc.

Esmena 3, GP C’s
De modificació del punt 10, que resta redactat de la següent manera
10. Fer un seguiment, elaborant un informe semestral en què s’avaluïn les condi-

cions econòmiques, socials i acadèmiques dels joves ex tutelats per a possibles ac-
cions protectores de la Generalitat en cas d’existència de risc.

Esmena 4, GP C’s
D’addició d’un nou punt
11. Assignar un equip SIFE a cada equip EAIA per a realitza el seguiment de la 

mesura protectora consistent en família extensa.
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Esmena 5, GP C’s
D’addició d’un nou punt
12. Col·laborar activament amb la Fiscalia de Menors per a impulsar processal-

ment els expedients judicials sobre mesures legals relatives a la protecció de menors.

Palau del Parlament, 26 de juliol de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada, GP C’s

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 33947)

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 el sistema de pro-
tecció a la infància (tram. 302-00071/11).

Esmena 1, GP CUP-CC
De supressió i addició 
4) Elaborar plans de millora per a la família intel·ligibles, tangibles, realitzables 

i vinculants, de manera que, quan s’assoleixin els objectius, es puguin recuperar les 
criatures. Fer constar el conjunt de suports que l’administració posarà al seu abast 
per aconseguir aquesta millora. Establir un sistema objectiu d’avaluació.

Dotar d’eines i temps suficient als professionals per tal que puguin garantir el dret 
a la informació en l’àmbit dels serveis socials recollits a l’article 10 de la llei 12/2007.

Promocionar espais tècnics d’intercanvi professional destinats a elaborar criteris 
unificats per a tots els territoris i equips d’atenció de serveis socials bàsics i SEAIA pel 
que fa a la confecció dels plans de millora amb la família i a l’establiment d’un siste-
ma objectiu d’avaluació dels esmentats plans que afavoreixi la coherència i la conti-
nuïtat del treball amb al família tenint en compte que pot passar d’un nivell a l’altre 
en funció a la situació i l’atenció que requereix.

Incloure els equips educatius dels CRAE en el treball amb les famílies conjunta-
ment amb SEAIA, perquè l’infant n’és un membre i no es pot seguir disgregant l’atenció.

Esmena 2, GP CUP-CC
De supressió i addició 
6) Millorar sensiblement la dotació econòmica, de recursos humans i materials, en la 

signatura dels nous contractes programa 2016-2019, tot permetent una correcte planifi-
cació territorial. assegurant-ne el compliment efectiu i immediat de les ràtios professio-
nals del Serveis Especialitzats d’Atenció a la Infància i l’Adolescència que es presta des 
dels EAIA, i que actualment estan establertes en 1 professional per 40 infants atesos.

Esmena 3, GP CUP-CC
D’addició
7) Reforçar el suport i la supervisió dels EAIA per part de l’Administració a par-

tir de dotar als Equips Territorials d’Infància (EFI), que són els equips que l’admi-
nistració té assignats per donar un suport efectiu a la feina que estan duent a terme 
els EAIA, dels recursos professionals, tècnics i administratius necessaris a fi i efecte 
de garantir-ne un procediment comú a tot el territori.

Esmena 4, GP CUP-CC
De supressió i addició 
8) Treballar la formació dels EAIA pel que fa a la utilització i interpretació de 

les eines de crivellat, a la comunicació amb el menor en l’explicació de les mesures 
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protectores, a les eines i la disponibilitat de temps per poder fer formació parental 
i supervisió dels plans de millora de la família. garantint plans de formació conti-
nuada i especialment dissenyada pel que fa als instruments emprats en les diagnosis 
i establiment de pronòstics de les situacions familiars, a la intervenció per a la recu-
peració de les funcions parentals i a l’acompanyament emocional de l’infant durant 
el seu recorregut per l’itinerari del sistema de protecció. Garantir, així mateix, la 
disponibilitat de temps dels professionals destinant a aquestes accions formatives. 

Esmena 5, GP CUP-CC
De supressió i addició 
9) Fer públiques de manera mensual les dades desagregades i amb el major detall 

territorial de: nombre de criatures les famílies de les quals reben ajuda i de quina 
mena, nombre de criatures declarades en desemparament per edats i motius, nom-
bre de criatures que retornen al nucli familiar, edats i temps en què han estat fora 
del nucli familiar, nombre d’infants en acollida, nombre d’infants en CRAE, nom-
bre d’acollides que fracassen i motius, nombre de criatures en CRAE que acaben 
l’ESO i nombre de criatures en acollida que acaben l’ESO. a través d’una memòria 
anual on hi constin els aspectes més rellevants de la situació dels infants que es tro-
ben amparats pel sistema de protecció.

A tall d’exemple podrem esmentar aspectes del tipus: quina és la distància entre 
el lloc de procedència d’un infant i el CRAE on està vivint, quants canvis de centre 
ha realitzat, quants grups de germans han estat separats i per a quins motius, nom-
bre de criatures que retornen al nucli familiar, nombre d’infants en CRAE, nombre 
d’acolliments que fracassen i els motius...

Esmena 6, GP CUP-CC
De supressió i addició 
10) Fer un seguiment, desagregant entre sexes, dels nois i noies que surten dels 

CRAE a l’edat màxima, principalment d’aquells indicadors que ens permetin conèi-
xer el nivell d’integració social. realitzar un estudi destinat a valorar l’actual situa-
ció dels joves extutelats per tal de dimensionar quants joves no tenen accés als pro-
grames que s’ofereixen des de l’Àrea de Suport a Joves ex-tutelats, valorar perquè no 
hi tenen accés i estudiar quines serien les mesures que s’haurien d’adoptar per tal 
de flexibilitzar aquests programes i donar cabuda als joves que en queden exclosos.

Així mateix, tal i com recomana el Síndic de Greuges a l’Informe sobre els Drets 
de l’Infant, desembre de 2015, a la pàgina 20 –Drets de Protecció. Punt núm. 11–, 
s’insta a aprovar la supressió de l’afectació de les pensions i prestacions dels infants 
i adolescents tutelats per la DGAIA.

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Gabriela Serra Frediani, diputada, GP CUP-CC

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 33981)

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 el sistema de protecció a la infància (tram. 302-00071/11).

Esmena 1, GP SOC
De modificació del punt 3
3. En els casos de desemparament per manca de recursos econòmics de la unitat 

familiar caldrà especificar en un informe totes les mesures preses tant pels Serveis 
Socials Bàsics com per l’EAIA. Tanmateix, s’haurà d’oferir a la família una Pla In-
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dividual d’Acció, de seguiment pels Serveis Socials corresponents, on es relacionin 
les mesures a seguir i les ajudes econòmiques a les que pot tenir dret la família per 
tal de promoure la seva inclusió social i revertir la situació econòmica existent.

Esmena 2, GP SOC
D’addició d’un nou punt a l’apartat «En relació al procés de desemparament»
6. En tots els casos, davant una retirada del/la menor del seu nucli familiar, 

l’EAIA facilitarà a la família un document intel·ligible i clarificador on s’exposin 
totes les vies existents tant en l’àmbit administratiu com judicial a les que la família 
pugui recórrer tant per exercir la seva defensa com per a la recuperació del/la menor.

Esmena 3, GP SOC
D’addició d’un nou punt a l’apartat «En relació al procés de desemparament»
7. A les reunions entre la família i la DGAIA es permetrà l’assistència d’un advo-

cat/da que representi a la família, sempre que aquesta ho demani.

Esmena 4, GP SOC
D’addició d’un nou punt a l’apartat «En relació al procés de desemparament»
8. La família tindrà dret, en un termini màxim de 7 dies, a una còpia de l’informe 

descrit al punt 1 d’aquesta moció, així com a tota la documentació referent al seu 
cas, per tal de garantir la possibilitat de defensa davant el jutge.

Esmena 5, GP SOC
D’addició d’un nou punt a l’apartat «En relació al procés de desemparament»
9. Prendre totes les mesures necessàries amb l’Administració de Justícia per tal 

d’accelerar els judicis que puguin existir en casos de desemparament.

Esmena 6, GP SOC
D’addició d’un nou punt a l’apartat «En relació al procés de desemparament»
10. El Departament d’Afers Socials i Famílies i la pròpia EAIA, establiran, en 

el termini de 3 mesos des de l’aprovació d’aquesta moció, un mecanisme específic 
per atendre la demanda d’informació, les queixes i/o reclamacions de les famílies 
assistides per l’EAIA. Aquestes demandes hauran de tenir resposta obligada, en un 
termini de 15 dies, per part de l’administració.

Esmena 7, GP SOC
D’addició d’un nou punt a l’apartat «En relació al procés de desemparament»
En relació al conjunt d’infants i joves tutelats per l’EAIA: 
11. Deixar sense efecte la instrucció 1/2012, de 24 de febrer, sobre les prestacions 

i les pensions del sistema de la Seguretat Social de les quals són beneficiaris els in-
fants i adolescents tutelats per la DGAIA, amb l’objectiu de redactar una nova que 
permeti l’abonament les quantitats percebudes per la DGAIA en concepte de pres-
tació d’orfenesa i prestació per fill a càrrec de què han estat beneficiaris durant el 
temps de tutela, un cop hagin deixat de ser-ho.

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP SOC

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 33989)

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 sistema de pro-
tecció a la infància (tram. 302-00071/11).
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Esmena 1, GP JS
De modificació
1) Elaborar, en el termini de 4 mesos, un protocol d’actuació perquè els EAIA el 

facin servir per fer la síntesi avaluativa.
En l’esmentat protocol hi ha de constar: història familiar, derivació i discussió 

del cas amb els equips d’atenció primària, nombre d’entrevistes realitzades, dates i 
persones a qui s’ha entrevistat, avaluació a partir d’una eina de cribratge consensua-
da, determinar altres eines que es poden fer servir (evitant la utilització de tècniques 
en situació artificial), opinió del menor, motius del desemparament i si existeix fa-
mília extensa que se’n faci càrrec, factors de risc i proves aportades (excepte en els 
casos que exigeixin celeritat), proposta d’actuació i, en cas que sigui de desempara-
ment, règim de vistes.

Esmena 2, GP JS
De modificació i addició
2) Incloure i tenir en compte a la síntesis avaluativa els informes escolars, mè-

dics, psicològics, aliens a l’EAIA o a l’equip tècnic.

Esmena 3, GP JS
De supressió
3) En els casos de desemparament per manca de recursos econòmics de unitat 

familiar explicar el conjunt de mesures preses prèviament.

Esmena 4, GP JS
De supressió
En relació als EAIA, davant la insuficiència de recursos humans i materials de què 

disposen, i valorant molt positivament el conjunt de professionals que els integren: 

Esmena 5, GP JS
De modificació
7) Garantir el suport i la supervisió dels EAIA per part de l’Administració.

Esmena 6, GP JS
De modificació i supressió
8) Treballar i incentivar per tal que els ens locals i comarcals, ofereixin un pla de 

formació dels EAIA pel que fa a la utilització i interpretació de les eines de preven-
ció, detecció diagnòstica i tractament, a la comunicació amb l’infant en l’explicació 
de les mesures protectores, a les eines i la disponibilitat de temps per poder fer for-
mació parental i a fer el seguiment dels plans de millora de la família.

Esmena 7, GP JS
D’addició i supressió
9) Fer públiques de manera mensual en un termini de tres mesos les dades desa-

gregades i amb el major detall territorial de: nombre de criatures les famílies de les 
quals reben ajuda i de quina mena, nombre de criatures declarades en desempara-
ment per edats i motius, nombre de criatures que retornen al nucli familiar, edats i 
temps en què han estat fora del nucli familiar, nombre d’infants en acollida, nombre 
d’infants en CRAE, nombre d’acollides que fracassen i motius, nombre de criatures 
en CRAE que acaben l’ESO i nombre de criatures en acollida que acaben l’ESO.

Palau del Parlament, 26 de juliol de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS   
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Punt 21 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la futura banca 
pública catalana i l’Institut Català de Finances
302-00069/11

PRESENTACIÓ: GP CUP-CC

Reg. 33403 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.07.2016

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

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord 
amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten la següent 
moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la futura banca pública catala-
na i l’Institut Català de Finances (tram. 300-00076/11).

Moció
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Dur a terme les accions necessàries per a transformar, a tots els efectes, l’Ins-

titut Català de Finances en la banca pública d’inversions de Catalunya amb l’objectiu 
de facilitar líquid a l’economia productiva i l’economia social i solidària catalana, en 
un termini de 5 mesos. Aquest banc públic d’inversió ha d’estar sota control demo-
cràtic i ha de treballar amb independència de la banca privada.

2. Reclamar a l’Institut de Finances de Catalunya que, en coordinació amb el 
propi govern, elabori un projecte empresarial i de viabilitat per a l’impuls d’una 
Banca Pública de Catalunya de visió generalista, en un termini de 5 mesos, que tin-
gui en compte: 

a) Que ha de ser finançada fonamentalment amb els estalvis de la ciutadania, i 
en conseqüència controlada democràticament.

b) Que ha de tenir com a objectius: 
– el finançament dels projectes de ciutadans i ciutadanes i de les administracions 

públiques; 
– la dedicació de l’activitat bancària al bé comú.
c) Que ha de regir-se pels principis de la banca ètica.
3. Crear una comissió d’experts, tan catalans com estrangers, que en el marc del 

debat constituent, acompanyi el debat sobre la creació d’una Banca Pública de Ca-
talunya.

4. Promoure els principis, valors i objectius de la banca ètica i cooperativa a Ca-
talunya.

5. A exigir al govern espanyol el traspàs de tots els béns immobles actualment 
propietat de la SAREB per a ser gestionats per la banca pública de Catalunya.

Palau del Parlament, 18 de juliol de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Eulàlia Reguant i Cura, portaveu adjunta, 

GP CUP-CC

ESMENES PRESENTADES

Reg. 33983 i 33987 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 27.07.2016

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 33983)

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

mentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Par-
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lament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la futura banca pública catalana i l’Institut Català de Finances (tram. 
302-00069/11).

Esmena 1, GP SOC
D’addició al punt 1
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Dur a terme les accions necessàries per a transformar, a tots els efectes, l’Ins-

titut Català de Finances en la banca pública d’inversions de Catalunya amb l’objec-
tiu de facilitar líquid i capital per a la inversió a l’economia productiva i l’economia 
social i solidària catalana, en un termini de 5 mesos. Aquest banc públic d’inversió 
ha d’estar sota control democràtic i ha de treballar amb independència de la banca 
privada.

Esmena 2, GP SOC
De modificació del punt 2.a
a) Que ha de ser finançada fonamentalment en els mercats nacionals i interna-

cionals amb transparència i control democràtic.

Esmena 3, GP SOC
D’addició al punt 2.b
b) Que ha de tenir com a objectius: 
– el finançament dels projectes de ciutadans i ciutadanes, empreses, cooperatives 

i de les administracions públiques; 
– la dedicació de l’activitat bancària al bé comú.

Esmena 4, GP SOC
De modificació del punt 5, nou text
5. Analitzar i estudiar els béns immobles ubicats a Catalunya, actualment pro-

pietat de la SAREB, que són susceptibles de demanar al Govern de l’Estat pel seu 
traspàs i que siguin gestionats per la nova Banca pública catalana.

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Alícia Romero Llano, diputada, GP SOC

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 33987)

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 futura banca 
pública catalana i l’Institut Català de Finances (tram. 302-00069/11).

Esmena 1, GP JS
De modificació del punt 1
1. Continuar treballant amb l’objectiu que l’Institut Català de Finances segueixi 

duent a terme el paper de banca pública d’inversions i garanteixi la liquiditat a la 
economia productiva i a l’economia social i solidària catalana. L’Institut Català de 
Finances ha de continuar sota control democràtic i ha de treballar amb independèn-
cia de la banca privada.
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Esmena 2, GP JS
De modificació del punt 3, substituint-lo per un nou paràgraf
El Parlament es compromet a crear un grup de treball per tal de debatre sobre la 

creació d’una banca pública catalana.

Esmena 3, GP JS
De modificació del punt 5
5. Iniciar un procés de negociació amb la societat SAREB que pugui culminar 

amb el traspàs a la Generalitat dels béns dels quals la SAREB és titular al territori 
de Catalunya, preferentment de forma gratuïta i incloent aquells habitatges sobre 
els quals ja existeix conveni de cessió temporal amb la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 26 de juliol de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS 
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Punt 22 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la creació 
d’estructures administratives, fiscals i financeres
302-00070/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 33409 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.07.2016

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt 

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 la creació d’estructures administratives, fiscals i 
financeres (tram. 300-00080/11).

Moció
1. El Parlament de Catalunya manifesta el seu compromís i ple respecte amb 

l’ordenament jurídic i l’Estat de Dret, pel que, necessàriament, tota l’activitat parla-
mentària s’ha d’ajustar al marc constitucional i estatutari del que emanen els poders 
i la legitimitat de la Cambra.

2. El Parlament de Catalunya, d’acord amb la sentència del Tribunal Constitucio-
nal que anul·la les disposicions de la Llei 3/2015, de l’11 de març, de mesures fiscals, 
financeres i administratives que instaven a crear les anomenades estructures d’estat i 
amb allò expressat pel Consell de Garanties Estatutàries en el seu Dictamen 3/2015, 
de 26 de febrer, insta el Govern de la Generalitat a no desenvolupar cap tipus d’ini-
ciativa política, jurídica o social, que tingui com a objectiu desenvolupar o exercir 
competències que no li són pròpies d’acord amb l’Estatut d’Autonomia.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a informar a la 
Cambra, en el termini d’un mes, de les actuacions que s’hagin posat en marxa per a 
desenvolupar les disposicions de la Llei 3/2015, de l’11 de març, de mesures fiscals, 
financeres i administratives relatives a les anomenades estructures d’estat anul·lades 
pel Tribunal Constitucional, així mateix s’insta el Govern a aturar-les i deixar sense 
efectes els acords adoptats des de l’entrada en vigor de la llei que han tingut com a 
objectiu desenvolupar les disposicions anul·lades recentment.

Palau del Parlament, 18 de juliol de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt, 

GP PPC 
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