PLE
DOSSIER
Sessió 29, dimecres 8 de febrer de 2017
Primera part

ORDRE DEL DIA
1. Interpel·lació al Govern sobre les actuacions per a preparar una eventual secessió.
Tram. 300-00121/11. Grup Parlamentari Socialista. Substanciació.
2. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el 8 de febrer, a les 10.00 h).
3. Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i
els contractes. Tram. 200-00002/11. Comissió de Justícia. Debat i votació del dictamen de la Comissió (dictamen: BOPC 290, 6).
4. Interpel·lació al Govern sobre l’obtenció de dades fiscals. Tram. 300-00122/11. Grup
Parlamentari Socialista. Substanciació.
5. 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. 20200035/11. Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge. Debat i
votació del dictamen de la Comissió (dictamen: BOPC 319, 14).
6. Decret llei 6/2016, del 27 de desembre, de necessitats financeres del sector públic
en pròrroga pressupostària. Tram. 203-00007/11. Govern de la Generalitat. Debat i
votació sobre la validació o derogació del decret llei (text presentat: BOPC 300, 53).
7. Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació. Tram. 200-00023/11.
Govern de la Generalitat. Debat de totalitat (text presentat: BOPC 305, 33).
8. Proposició de llei integral contra totes les formes d’odi i discriminació. Tram. 20200033/11. Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.
Debat de totalitat i votació de l’esmena a la totalitat (text presentat: BOPC 152, 13).
9. Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat corresponent al 2013. Tram.
257-00001/11. Comissió de la Sindicatura de Comptes. Debat i votació del dictamen
de la Comissió (dictamen: BOPC 201, 51).
10. Interpel·lació al Govern sobre la política fiscal. Tram. 300-00123/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.
11. Interpel·lació al Govern sobre els criteris d’avaluació de les baixes laborals. Tram.
300-00124/11. Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Substanciació.
12. Interpel·lació al Govern sobre el col·lapse dels serveis d’urgències. Tram. 30000125/11. Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.
Substanciació.
13. Interpel·lació al Govern sobre l’estat del litoral. Tram. 300-00126/11. Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Substanciació.
14. Interpel·lació al Govern sobre la situació de la sanitat. Tram. 300-00127/11. Grup
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.
15. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la protecció dels treballadors
públics. Tram. 302-00104/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.
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16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’ensenyament trilingüe. Tram.
302-00105/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.
17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els equipaments penitenciaris
a Barcelona. Tram. 302-00106/11. Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació.
18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la infància en risc. Tram. 30200107/11. Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació.
19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la dignificació de l’atenció a
la infància. Tram. 302-00109/11. Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació.
20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la revisió del model de finançament autonòmic. Tram. 302-00108/11. Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya. Debat i votació.
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Punt 2 | Substanciació
Relació de preguntes a respondre oralment en el Ple
SERAN SUBSTANCIADES EL DIA 8 DE FEBRER DE 2017, A LES 10.00 H

Preguntes al Govern

1. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les apostes estratègiques en política territorial. Tram. 310-00164/11. Mireia Boya e Busquet, del Grup
Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Substanciació.
2. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les informacions aparegudes sobre els jutges que treballen a Catalunya. Tram. 310-00168/11. Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista. Substanciació.
3. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els conflictes i incompliments del Govern espanyol en l’àmbit educatiu. Tram. 310-00169/11. Marta
Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Substanciació.
4. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’acolliment de les
persones refugiades. Tram. 310-00170/11. Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Substanciació.
5. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’incompliment de
l’Estat en matèria de beques universitàries. Tram. 310-00171/11. Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Substanciació.
6. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les accions previstes
davant l’anunci de la marxa d’Ercros de Flix. Tram. 310-00167/11. Hortènsia Grau
Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Substanciació.
7. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política fiscal.
Tram. 310-00165/11. Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans.
Substanciació.
8. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació de l’Administració de justícia a Catalunya. Tram. 310-00166/11. Carlos Carrizosa Torres, del
Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.
9. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les dades tributàries
dels catalans que té la Generalitat. Tram. 310-00172/11. Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. 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. 317-00111/11. 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. 317-00115/11. 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. 317-00112/11. Josep Lluís Franco Rabell, del 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. 317-00113/11. Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari
Socialista. Substanciació.
14. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre
la situació política. Tram. 317-00110/11. Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.
15. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre
la situació política. Tram. 317-00114/11. Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari
de Junts pel Sí. Substanciació.
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Punt 5 | Debat i votació del dictamen de la Comissió
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
DICTAMEN DE LA COMISSIÓ DE GOVERNACIÓ, ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES I HABITATGE

A la presidenta del Parlament

La Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, en la sessió
tinguda el dia 31 de gener de 2017, ha estudiat el text de 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), l’Informe de la Ponència i les esmenes i els vots particulars presentats pels grups parlamentaris.
Finalment, d’acord amb el que disposa l’article 118.5 i 6 del Reglament del Parlament, i recollint les modificacions aprovades per la Comissió, ha acordat d’establir
el dictamen següent:
Proposició de llei de modificació de la Llei 30/2010, de vegueries, per a
crear la vegueria del Penedès
Exposició de motius

La divisió territorial de Catalunya no només ha de respondre als àmbits territorials geogràfics naturals i històrics, sinó també als àmbits de sentiment de pertinença de la població configurats al llarg del pas del temps.
El Penedès és una comarca geogràfica natural amb segles d’història, d’acord
amb el que han remarcat els estudis geogràfics, i la població actual ho sent així. Per
això, des de l’aprovació de l’Estatut d’autonomia i la Llei de vegueries, diversos moviments socials reivindiquen la creació de la vegueria del Penedès.
La present norma consolida el reconeixement de la realitat i la singularitat territorial del Penedès, que es va iniciar amb l’aprovació de la Llei 23/2010, del 22 de
juliol, que modifica la Llei 1/1995 i la Llei 23/1983 per a fixar l’àmbit de planificació
territorial del Penedès.
Com a reconeixement definitiu de la singularitat geogràfica, històrica i econòmica del Penedès, aquesta llei crea la demarcació veguerial del Penedès com a expressió de la voluntat popular majoritàriament manifestada.
D’altra banda, la Llei 4/2015, del 23 d’abril, de creació de la comarca del Moianès, obliga a adaptar la vegueria de Catalunya Central a la nova realitat configurada
per la comarca del Moianès i el seu encaix en el mapa territorial de vegueries.
Article 1. Modificació de l’article 3 de la Llei 30/2010

Es modifica l’apartat 1 de l’article 3 de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, que resta redactat de la manera següent:
«1. L’organització veguerial s’estén a tot el territori de Catalunya. Cap municipi
ni cap comarca no en poden quedar exclosos. Cada municipi i cada comarca han de
formar part íntegrament d’una vegueria, sens perjudici de les excepcions que resulten d’aquesta llei.»
Article 2. Modificació de l’article 9 de la Llei 30/2010

1. Es modifica la lletra b de l’article 9 de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, que resta redactada de la manera següent:
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«b) La demarcació veguerial de Barcelona comprèn els municipis integrats en
les comarques del Baix Llobregat, el Barcelonès, el Maresme, el Vallès Occidental
i el Vallès Oriental.»
2. Es modifica la lletra c de l’article 9 de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, que resta redactada de la manera següent:
«c) La demarcació veguerial de la Catalunya Central comprèn els municipis integrats en les comarques del Bages, el Berguedà, Osona, el Moianès i el Solsonès, i els vuit municipis de l’Alta Anoia: Calaf, Calonge de Segarra, Castellfollit de
Riubregós, els Prats de Rei, Pujalt, Sant Martí Sesgueioles, Sant Pere Sallavinera i
Veciana.»
3. Es modifica la lletra f de l’article 9 de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, que resta redactada de la manera següent:
«f) La demarcació veguerial del Camp de Tarragona comprèn els municipis integrats en les comarques de l’Alt Camp, el Baix Camp, la Conca de Barberà, el Priorat
i el Tarragonès.»
4. S’afegeix una lletra, la h, a l’article 9 de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, amb el text següent:
«h) La demarcació veguerial del Penedès comprèn els municipis corresponents a
les comarques de l’Alt Penedès, el Baix Penedès, el Garraf i l’Anoia, llevat dels vuit
municipis de l’Alta Anoia, a què fa referència la lletra c.»
Article 3. Modificació de la disposició transitòria primera de la Llei
30/2010

Es modifica l’apartat 2 de la disposició transitòria primera de la Llei 30/2010, del
3 d’agost, de vegueries, que resta redactat de la manera següent:
«2. Els consells de vegueria de Barcelona, de Girona, de Lleida i del Camp de
Tarragona tindran la seu institucional respectiva a les ciutats de Barcelona, Girona,
Lleida i Tarragona. El Consell de Vegueria de les Terres de l’Ebre tindrà la seu institucional a la ciutat de Tortosa. Els consells de vegueria de l’Alt Pirineu, de la Catalunya Central i del Penedès tindran la seu institucional a les ciutats que determini
una llei del Parlament.»
Disposició final. Entrada en vigor i adaptació de l’organització territorial
dels serveis de la Generalitat

1. Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya.
2. Els preceptes que eventualment puguin comportar despeses amb càrrec als
pressupostos de la Generalitat produeixen efectes a partir de l’entrada en vigor de la
llei de pressupostos corresponent a l’exercici pressupostari immediatament posterior
a l’entrada en vigor d’aquesta llei.
3. En el termini de tres anys des de l’entrada en vigor d’aquesta llei, l’organització dels serveis territorials de la Generalitat i l’exercici de les funcions dels departaments de l’Administració de la Generalitat s’han d’adequar a l’àmbit territorial de les
demarcacions veguerials que determina l’article 9 de la Llei 30/2010, del 3 d’agost,
de vegueries.
Palau del Parlament, 31 de gener de 2017
La secretària de la Comissió, Sonia Sierra Infante; el president de la Comissió,
Joan Garriga Quadres
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ESMENES RESERVADES PER A DEFENSAR EN EL PLE

Esmena 4
GP del Partit Popular de Catalunya (1)
D’addició d’un nou article 3

«Article 3. De modificació de l’article 1 de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries
Es modifica l’article 1 de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, que passa
a tenir el redactat següent:
Article 1. Objecte
L’objecte d’aquesta llei és regular la naturalesa de la vegueria, determinar la divisió territorial de Catalunya en vegueries i establir el règim jurídic dels consells de
vegueria.»
Esmena 5
GP del Partit Popular de Catalunya (2)
D’addició d’un nou article 4

«Article 4. De modificació de l’apartat 1 de l’article 3 de la Llei 30/2010, del 3
d’agost, de vegueries
Es modifica l’apartat 1 de l’article 3 de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, que passa a tenir el redactat següent:
1. L’organització veguerial s’estén a tot el territori de Catalunya. Cap municipi
ni comarca no en poden quedar exclosos ni poden pertànyer a més d’una vegueria.
Cada municipi ha de formar part íntegrament d’una vegueria.»
Esmena 6
GP del Partit Popular de Catalunya (3)
D’addició d’un nou article 5

«Article 5. De modificació de l’apartat 3 de l’article 23 de la Llei 30/2010, del 3
d’agost, de vegueries
Es modifica l’apartat 3 de l’article 23 de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, que passa a tenir el redactat següent:
3. El consell de vegueria pot descentralitzar a favor d’altres entitats locals, municipis, mancomunitats de municipis i de les entitats metropolitanes l’exercici de les
seves funcions i competències de cooperació i assistència locals.»
Esmena 7
GP Socialista (3)
D’addició d’un apartat tercer i quart a la disposició final, amb la redacció següent:

«Disposició final
4. Les comissions de coordinació territorial a què es refereix la Llei 30/2010, de
3 d’agost s’han de constituir en el moment que es faci efectiu el que estableix l’apartat 3, sens perjudici de les fórmules de cooperació i coordinació que fins a aquell
moment es puguin establir entre l’Administració de la Generalitat, els consells de
vegueria i els consells comarcals.»
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Punt 6 | Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei
Decret llei 6/2016, del 27 de desembre, de necessitats financeres del
sector públic en pròrroga pressupostària
203-00007/11
DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT
Reg. 46939 / Coneixement: Mesa del Parlament, 10.01.2017

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 10 de gener de 2017, ha
pres coneixement del Decret llei 6/2016, del 27 de desembre, de necessitats financeres del sector públic en pròrroga pressupostària, publicat al DOGC 7276, 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 30 de desembre
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 27 de desembre de 2016,
s’ha pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:
«A proposta del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda,
s’aprova la iniciativa SIG16VEH1411 Projecte de decret llei de necessitats financeres
del sector públic en pròrroga pressupostària.»
I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona, el 27 de desembre de
2016.
Decret llei 6/2016, de 27 de desembre, de necessitats financeres del
sector públic en pròrroga pressupostària
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 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya,
promulgo el següent
Decret llei
Preàmbul

La presentació dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017 al
Parlament de Catalunya s’ha endarrerit fins al 29 de novembre de 2016.
La darrera llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya aprovada és la
Llei 2/2015, de l’11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al
2015. Aquests pressupostos es van prorrogar mitjançant el Decret 252/2015, de 15
de desembre, pel qual s’estableixen els criteris d’aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, mentre no entrin en vigor els
del 2016.
Aquesta pròrroga pressupostària es va ajustar a la nova estructura administrativa
de la Generalitat de Catalunya amb motiu del nou Govern sorgit de les eleccions del
27 de setembre del 2015, d’acord amb el Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació,
denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
Vist que l’article 33 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, estableix que, si per
qualsevol motiu l’1 de gener el pressupost no està aprovat, es considerarà prorrogat
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automàticament el de l’any anterior en els seus crèdits inicials fins a l’aprovació i la
publicació dels nous al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya; Conseqüentment, mentre es mantingui la situació de pròrroga pressupostària en l’exercici 2017
i, sense perjudici del marc legal que comporta la situació de pròrroga, s’han d’adequar determinades necessitats financeres.
Aquestes situacions financeres que necessitin endeutament públic per al seu
equilibri han de ser autoritzades per una norma amb rang legal, d’acord amb el Text
refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu
3/2002, de 24 de desembre.
Atesa la situació plantejada i, d’acord amb article 38 de la Llei 13/2008, del 5
de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, el Govern, davant la
necessitat extraordinària i urgent que pot suscitar la situació de pròrroga esmentada abans, pot dictar disposicions legislatives provisionals, sota la forma de decret
llei, en els termes de l’article 64 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya; la norma
del decret llei és un recurs extraordinari del Govern i, per tant, se n’ha de fer un ús
prudent i limitat a les situacions que realment mereixen la consideració d’urgents i
convenients. Aquest Decret llei conté un article únic i una disposició final. L’article
únic dóna resposta a les necessitats financeres inajornables de determinades entitats
del sector públic, i es considera adient preveure l’autorització dels avals que estan
previstos en el projecte de llei de pressupost per al 2017.
A proposta del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda i amb
la deliberació prèvia del Govern,
Decreto:
Article únic

1.1 S’autoritza el Govern, en les condicions i els termes que fixa la Llei 2/2015,
de l’11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, des de
l’entrada en vigor d’aquest Decret llei i, mentre es mantingui la situació de pròrroga
pressupostària al llarg del 2017, perquè faci ús d’operacions d’endeutament en qualsevol modalitat, amb la limitació que el saldo viu no superi l’autoritzat per la llei
esmentada, incrementat pels imports que derivin dels programes d’endeutament que
s’aprovin en aplicació de la normativa d’estabilitat pressupostària.
1.2 En el cas de les entitats del sector públic de la Generalitat, només es poden preveure noves operacions d’endeutament per l’import necessari per cobrir les
amortitzacions previstes dins de l’exercici 2017, de manera que no s’incrementi el
saldo viu de l’endeutament a 31 de desembre de 2016.
1.3 L’increment del deute viu de la Generalitat i de les entitats del sector públic
no pot superar la suma dels límits autoritzats per la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, incrementats pels imports que es derivin dels
programes d’endeutament que s’aprovin en aplicació de la normativa d’estabilitat
pressupostària.
1.4 S’autoritza el Govern, des de l’entrada en vigor d’aquest Decret llei i, mentre
es mantingui la situació de pròrroga pressupostària al llarg del 2017, a prestar els
avals següents:
a. S’autoritza el Govern a concedir l’aval de la Generalitat en substitució dels
avals concedits per l’Institut Català de Finances a operacions de crèdit i cobertura
de risc de tipus d’interès d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU, o
afegir al seu aval en superposició de garantia dels que va conferir el seu dia l’Institut
Català de Finances, sigui de forma global o operació per operació.
b. S’autoritza el Govern a prestar l’aval, durant l’exercici del 2017, a les operacions de préstec o bestretes reemborsables concedides per l’Administració General
de l’Estat al Parc Científic de Barcelona en virtut de les convocatòries dirigides a
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parcs científics i tecnològics fetes des de l’any 2000. L’import màxim d’aquest aval
és de 46.000.000 d’euros.
c. S’autoritza el Govern a prestar avals fins a una quantia màxima global, el 2017,
de 25.000.000 d’euros, en garantia de les operacions financeres que subscriguin les
cooperatives agràries amb secció de crèdit inscrites en el Registre General de Cooperatives. Aquestes operacions financeres han de tenir com a objecte el retorn a
llurs titulars dels fons dipositats a les seccions de crèdit, sempre que els socis hagin acordat la baixa de la secció de crèdit corresponent abans de formalitzar l’aval.
Aquest aval cobreix com a màxim el 75 % de l’operació de finançament, i els membres del consell rector de la cooperativa n’han de garantir en tot moment el percentatge complementari, ampliant aquestes garanties als socis de la cooperativa si així
ho determina l’entitat que atorga el finançament en funció del risc de cada operació.
d. S’autoritza el Govern a prestar l’aval a favor de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA, davant de qualsevol instància, en el marc de les actuacions de
comprovació i inspecció de l’impost sobre el valor afegit corresponent als exercicis 2012, 2013 i 2014 que duu a terme l’Agència Estatal de l’Administració Tributària. L’import màxim d’aquest aval no pot superar els 74.720.530,33 euros.
e. S’autoritza el Govern a prestar l’aval, durant l’exercici 2017, per a una operació d’endeutament a llarg termini de la Fundació Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA). L’import màxim d’aquest aval és de 6.000.000 d’euros.
f. En el cas de modificació, refinançament o substitució d’operacions d’entitats de dret públic i societats mercantils totalment participades per la Generalitat, amb aval de la Generalitat o sense, s’autoritza el Govern a atorgar l’aval de la
Generalitat a les operacions que es produeixin resultants de les modificacions, el
refinançament o la substitució.
g. S’autoritza el Govern a prestar l’aval a favor d’Aeroports Públics de Catalunya,
SLU, davant de qualsevol instància, en el marc de les actuacions de comprovació i
inspecció de l’impost sobre el valor afegit corresponent a l’exercici 2014 que duu a
terme l’Agència Estatal de l’Administració Tributària. L’import màxim d’aquest aval
no pot superar els 13.717.469,13 euros.
Disposició final

Aquest decret llei entra en vigor l’1 de gener de 2017.
Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d’aplicació aquest decret
llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui
el facin complir.
Barcelona, 27 de desembre de 2016
Carles Puigdemont i Casamajó, president de la Generalitat de Catalunya
Antecedents del decret llei

1. Text del decret llei aprovat pel Govern de data 27 de desembre
2. Informe justificatiu (art. 38 Llei 13/2008)
3. Memòria econòmica
4. Informe jurídic
N. de la r.: Els antecedents del decret llei poden ésser consultats a l’Arxiu del Parlament.
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Punt 7 | Debat de totalitat
Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
200-00023/11
TEXT PRESENTAT
Reg. 47179 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2017

El text del Projecte de llei ha estat publicat en el BOPC 305, pàgina 33, del 19
de gener de 2017.
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Punt 8 | Debat de totalitat i votació de l’esmena a la totalitat
Proposició de llei integral contra totes les formes d’odi i
discriminació
202-00033/11
PRESENTACIÓ: GP CUP-CC
Reg. 28877 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.06.2016

El text de la Proposició de llei ha estat publicat en el BOPC 152, pàgina 13, del
9 de juny de 2016.

ESMENA A LA TOTALITAT
Reg. 34020 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2016
GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 34020)

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 integral contra totes les formes d’odi i discriminació (tram. 202-00033/11).
Esmena 1
GP del Partit Popular de Catalunya
A la totalitat

De retorn de la Proposició de llei.
Palau del Parlament, 27 de juliol de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu GP PPC
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Punt 9 | Debat i votació del dictamen de la Comissió
Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat corresponent
al 2013
257-00001/11
DICTAMEN DE LA COMISSIÓ DE LA SINDICATURA DE COMPTES

A la presidenta del Parlament

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió tinguda els dies 21 i 28
de juliol de 2016, ha estudiat les propostes de resolució subsegüents al debat del
Compte general de la Generalitat corresponent al 2013 (tram. 257-00001/11), presentades pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 33725), pel Grup Parlamentari de
Junts pel Sí (reg. 33896) i pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
(reg. 33907).
Finalment, d’acord amb l’article 182 del Reglament del Parlament, ha acordat
d’establir el dictamen següent:
Dictamen sobre el Compte general de la Generalitat corresponent a
l’exercici del 2013

1. El Parlament de Catalunya aprova:
a) El Compte general de la Generalitat corresponent a l’exercici del 2013.
b) L’Informe 22/2015 de la Sindicatura de Comptes, sobre el Compte general de
la Generalitat corresponent al 2013.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les recomanacions de la
Sindicatura de Comptes i a informar-lo del compliment d’aquestes recomanacions i
dels resultats obtinguts.
Palau del Parlament, 28 de juliol de 2016
La secretària de la Comissió, Adriana Delgado i Herreros; el president de la Comissió, Oriol Amat i Salas
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Punt 15 | Debat i votació
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la protecció dels
treballadors públics
302-00104/11
PRESENTACIÓ: GP C’S
Reg. 49000 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, José María Espejo-Saavedra Conesa, diputat
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 la protecció dels treballadors públics (tram. 300-00116/11).
Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a
1. Garantir que no cursarà ni als funcionaris ni a la resta de treballadors públics
cap ordre, instrucció, recomanació, suggeriment o indicació, ni escrita ni oral ni de
qualsevol mena, que sigui contrària a l’ordenament jurídic constitucional i estatutari
espanyol o a les resolucions judicials.
2. Abstenir-se de suggerir o fer indicacions als empleats públics sobre quan han
de gaudir dels seus dies festius o de lliure disposició ni per a què els han d’utilitzar.
Palau del Parlament, 30 de gener de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; José María Espejo-Saavedra Conesa, diputat, GP C’s

ESMENES PRESENTADES
Reg. 50234, 50244 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 07.02.2017
GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 50234)

A la Mesa del Parlament

Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamentari 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 protecció dels treballadors públics (tram. 30200104/11).
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Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió i addició a l’apartat 1

1. Garantir que no cursarà ni als funcionaris ni a la resta de treballadors públics
cap ordre, instrucció, recomanació, suggeriment o indicació, ni escrita ni oral ni de
qualsevol mena, que sigui contrària a l’ordenament jurídic constitucional i estatutari
espanyol o a les resolucions judicials vigent a Catalunya.
Esmena 2
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un nou apartat 3

3. Concretar en el sí de la Mesa General de la Funció Pública en un termini màxim de tres mesos el calendari de retorn de totes les garanties, drets i condicions laborals retallades al personal al servei de les administracions.
Palau del Parlament, 7 de febrer de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Marc Vidal i Pou, diputat, GP CSP

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 50244)

A la Mesa del Parlament

Alejandro Fernández Álvarez, portaveu, María José García Cuevas, diputada del
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix
l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la protecció dels treballadors públics (tram. 302-00104/11).
Esmena 1
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició al punt 1

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a
1. Garantir que no cursarà ni als funcionaris ni a la resta de treballadors públics
cap ordre, instrucció, recomanació, suggeriment o indicació, ni escrita ni oral ni de
qualsevol mena, que sigui contrària a l’ordenament jurídic constitucional i estatutari
espanyol o a les resolucions judicials, ni que impliqui o obligui a qualsevol posicionament, declaració o expressió de preferències polítiques per part dels treballadors
públics, que pogués vulnerar els drets fonamentals consagrats en l’article 16 de la
Constitució.
Esmena 2
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou punt 1 bis

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a
[...] estatutari espanyol o a les resolucions judicials.
1 bis. Mantenir i preservar la neutralitat política i partidista de l’Administració
i de la funció pública, en compliment de l’article 103 de la Constitució, de l’article
71 de l’Estatut, i de l’article 53 de la llei 7/2007 de 12 d’abril, Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
[...]
Palau del Parlament, 7 de febrer de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu; María José García Cuevas, diputada,
GP PPC
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Punt 16 | Debat i votació
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’ensenyament
trilingüe
302-00105/11
PRESENTACIÓ: GP C’S
Reg. 49001 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Sonia Sierra Infante, 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 l’ensenyament trilingüe (tram. 300-00117/11).
Moció

L’anglès, llengua vehicular a totes les escoles catalanes
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a
1. Augmentar la dotació de professorat d’anglès per reduir les ràtios a les classes
d’aquesta matèria mitjançant l’augment de desdoblaments i que aquests es facin segons el nivell d’anglès de l’alumnat.
2. Crear l’Oficina de Formació en Anglès amb les següents funcions:
2.a. Fomentar i coordinar la millora del nivell del professorat en aquest idioma.
2.b. Fomentar i coordinar la formació en AICLE del professorat.
2.c. Establir un pla d’intercanvis i estades del professorat en països de llengua
anglesa durant l’estiu.
2.d. Crear una figura de tutor d’anglès a cada centre que pugui fer un seguiment
de l’evolució del nivell d’anglès de cada alumne durant tota l’educació secundària
obligatòria.
3. En col·laboració amb ajuntaments i diputacions, dotar d’auxiliars de conversa
les escoles públiques i concertades que ho demanin.
4. Fer efectiu el trilingüisme en tots els centres escolars garantint que siguin llengües vehiculars el català, l’espanyol i l’anglès, així como l’occità a l’Aran.
5. Augmentar el nombre de continguts que afavoreixin l’aprenentatge de l’anglès
i de pel·lícules, sèries i programes en versió original amb subtítols en els mitjans públics de Catalunya.
Palau del Parlament, 30 de gener de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Sonia Sierra Infante, diputada, GP C’s

ESMENES PRESENTADES
Reg. 50223, 50225, 50243 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 07.02.2017
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 50223)

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació
al Govern sobre l’ensenyament trilingüe (tram. 302-00105/11).
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Esmena 1
GP Socialista
De modificació del punt 2

«2. Crear l’Oficina de Formació en Anglès amb les següents funcions:
2.a. Millorar la formació permanent destinada a millorar les competències lingüístiques en llengua estrangera del professorat tant d’educació infantil i primària
com de secundària, i incrementar-ne la oferta pública, especialment presencial, així
com la seva coordinació.
2.b. Fomentar i coordinar la formació en AICLE del professorat.
2.c. Fomentar un pla d’intercanvis i estades a l’estranger tant del professorat
com de l’alumnat, a països de parla anglesa o francesa, segons la llengua estrangera elegida.
2.d. Crear una figura de tutor d’anglès a cada centre que pugui fer un seguiment
de l’evolució del nivell d’anglès de cada alumne durant tota l’educació secundària
obligatòria.»
Esmena 2
GP Socialista
De modificació del punt 3

«En col·laboració amb ajuntaments i diputacions, dotar d’auxiliars de conversa a
les escoles del Servei d’Educació de Catalunya que ho demanin.»
Esmena 3
GP Socialista
De modificació del punt 4

«Garantir un domini trilingüe (català, castellà i una tercera llengua estrangera,
preferentment l’anglès) al final de l’escolarització obligatòria a Catalunya (i de quatre llengües a l’Aran, incloent l’occità/aranès), mantenint la llengua vehicular que
preveu la Llei d’Educació de Catalunya.»
Esmena 4
GP Socialista
D’addició d’un nou punt

«6. Garantir un increment de les places disponibles en les diferents Escoles Oficials d’Idiomes de Catalunya així com la suficiència d’ajuts d’aquests ensenyaments
de règim especial per millorar-ne l’accés.»
Palau del Parlament, 2 de febrer de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, diputada, GP SOC

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 50225)

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’ensenyament trilingüe (tram. 302-00105/11).
Esmena 1
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 1

1. Aprofitar l’acord arribat entre els Sindicats d’ensenyament i el Departament,
que suposarà un augment aproximat de 5.500 docents, per millorar l’atenció de
l’alumnat en tots els aspectes i, per tant, també en l’aprenentatge de l’anglès.
Dossier
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Esmena 2
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 5

5. Seguir afavorint l’aprenentatge de l’anglès i de pel·lícules, sèries i programes
en versió original, mitjançant la promoció del sistema DUAL i la visualització dels
subtítols a través del web i de les noves plataformes per a TV connectades, en els
mitjans públics de Catalunya.
Palau del Parlament, 7 de febrer de 2017.
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 50243)

A la Mesa del Parlament

Alejandro Fernández Álvarez, portaveu, María José García Cuevas, diputada
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’ensenyament trilingüe (tram.
302-00105/11).
Esmena 1
GP del Partit Popular de Catalunya
De supressió i addició al punt 4

4. Fer efectiu el trilingüisme en tots els centres escolars garantint catalans garantint que siguin llengües vehiculars el català, l’espanyol i l’anglès, així como l’occità
a l’Aran.:
4.1. En tot el sistema educatiu la presència vehicular mínima del 25% de l’horari
lectiu d’assignatures troncals en català i en castellà, i aranès a la Val d’Aran.
4.2. El dret dels pares a triar la llengua oficial d’escolarització dels seus fills, habilitant per a això un procediment objectiu, transparent i eficaç.
4.3. La introducció progressiva de l’anglès en tots els centres públics, de manera
que en el segon cicle de primària s’imparteixi, almenys, una assignatura troncal en
anglès.
4.4. Que al llarg de l’ESO s’introdueixi l’ensenyament d’una segona llengua estrangera en tots els centres públics.
4.5. Que en el segon cicle de l’ESO la presència vehicular de l’anglès sigui equivalent a la de les llengües oficials, en tots els centres públics.
4.6. La protecció de dades dels alumnes i de les seves famílies, tant de les dades
personals, com de qualsevol altra informació relativa a l’expedient acadèmic, les
opcions educatives triades, les preferències lingüístiques, o qualsevol altra informació que manegi o a la qual tingui accés la Generalitat sobre els alumnes o les seves
famílies.
Palau del Parlament, 7 de febrer de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu; María José García Cuevas, diputada,
GP PPC
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Punt 17 | Debat i votació
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els equipaments
penitenciaris a Barcelona
302-00106/11
PRESENTACIÓ: GP JS
Reg. 49004 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

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 els equipaments penitenciaris
a Barcelona (tram. 300-00120/11).
Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1) Tancar el Centre Penitenciari Homes de Barcelona (Model) durant l’any 2017
i posar la finca a disposició de l’Ajuntament de Barcelona per satisfer la necessitat
d’equipaments socials al barri de l’esquerra de l’eixample.
2) Garantir que el tancament de la presó Model no comportarà cap pèrdua de
llocs de treball.
3) Iniciar de manera immediata els tràmits necessaris per construir un Centre
Obert a la Zona Franca que, un cop acabat, permeti tancar el Centre Obert de Trinitat Vella.
4) Un cop tancat el Centre Obert de Trinitat Vella, i d’acord amb el conveni signat entre el Departament de Justícia i l’Ajuntament de Barcelona, posar l’espai a disposició de l’Ajuntament per tal que sigui destinat a la construcció d’habitatge social.
Palau del Parlament, 30 de gener de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

ESMENES PRESENTADES
Reg. 50224, 50232, 50239, 50241, 50245 / Admissió a tràmit: Presidència del
Parlament, 07.02.2017
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 50224)

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament
del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els equipaments penitenciaris a Barcelona (tram. 302-00106/11).
Esmena 1
GP Socialista
D’addició d’un incís a l’apartat primer

1) Tancar el Centre Penitenciari Homes de Barcelona (Model) durant l’any 2017
i posar la finca a disposició de l’Ajuntament de Barcelona per satisfer la necessitat
d’equipaments socials, zona verda o per altres usos al servei dels veïns i veïnes del
barri de l’Esquerra de l’Eixample.
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Esmena 2
GP Socialista
D’addició d’un apartat 1 bis, amb la redacció següent:

1 bis. Portar a terme el procés per encomanar, durant el 2017, la redacció del
projecte de construcció d’un Centre de Preventius a la Zona Franca.
Esmena 3
GP Socialista
De modificació de l’apartat segon, amb la redacció següent:

2. Mentre no estigui construït el Centre de Preventius de la Zona Franca, i amb
l’horitzó dels anys que hauran de passar els interns i els treballadors i treballadores
en d’altres centres Penitenciaris, el Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat a:
a) Garantir que el tancament de la Presó Model no comportarà cap pèrdua de
llocs de treball, del personal del Departament de Justícia, de Salut o d’Ensenyament
ja sigui personal funcionari, interí o laboral, de la Model, o de cap altre Centre Penitenciari de Catalunya on es destinin els treballadors i treballadores.
b) Convocar de manera immediata una taula negociadora amb els representants
dels treballadors i treballadores, per tal de consensuar el calendari de tancament
i trasllat, les compensacions per aquest, així com l’assignació de llocs o qualsevol
altre tema que sorgeixi d’aquest trasllat.
c) Preveure els mitjans necessaris perquè les famílies dels interns puguin accedir sense dificultats als centres penitenciaris on es re allotgin aquests interns, en el
temps que transcorri entre el tancament de la Model i la construcció del nou centre
penitenciari de preventius de la Zona Franca.
d) Garantir que els interns desplaçats ho seran al Centre més proper al domi
cili familiar, i preveure els mitjans necessaris perquè les famílies dels interns puguin
desplaçar-se als centres penitenciaris on es re allotgin aquests interns.
d) Consensuar amb els col·legis professionals, especialment amb l’ICAB els mitjans necessaris per garantir l’atenció jurídica als interns preventius desplaçats del
Centre Penitenciari d’Homes de Barcelona a d’altres centres penitenciaris, implementant sistemes de vídeo-conferència suficients per garantir les millors condicions
d’atenció per als interns i facilitar la tasca per als seus advocats i advocades i altres
operadors jurídics.
Palau del Parlament, 3 de febrer de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada, GP SOC

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 50232)

A la Mesa del Parlament

Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Joan Giner Miguélez, diputat del Grup Parlamentari 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 els equipaments penitenciaris a Barcelona (tram.
302-00106/11).
Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació del punt 1

1) Presentar en el termini d’un mes el Projecte de reestructuració dels serveis penitenciaris ubicats a Barcelona que compleixi al menys els següents criteris:
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a) Tancament amb caràcter urgent del Centre Penitenciari d’Homes de Barcelona Model, posant la finca a disposició de l’Ajuntament de Barcelona per satisfer la
necessitat d’equipaments socials al barri de l’esquerra de l’eixample.
b) Posar en marxa de manera urgent les mesures necessàries per reubicar els
actuals interns de la Model, garantint sempre els drets que als interns els reconeix
la Llei General Penitenciari, així com els drets del seus familiars i dels professionals.
c) Iniciar de manera immediata la construcció d’un Centre Obert a la Zona
Franca que, un cop acabat, permeti tancar el Centre Obert de Trinitat Vella, posant
l’espai a disposició de l’Ajuntament de Barcelona.
d) Iniciar la construcció del Centre Penitenciari de Dones que permeti el tancament de l’actual centre de Wad Ras, posant l’espai a disposició de l’Ajuntament de
Barcelona.
e) Assegurar que aquest procés es fa garantint tots els llocs de treball, fixes i interins en el marc d’un procés de negociació amb les organitzacions sindicals representatives dels empleats públics penitenciaris.
f) Presentar un projecte d’Inversió plurianual que garanteixi la construcció dels
centres penitenciaris necessaris a la ciutat de Barcelona i la millora de la resta de
centres penitenciaris catalans.
Palau del Parlament, 7 de febrer de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Joan Giner Miguélez, diputat, GP CSP

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 50239)

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Carmen de Rivera i Pla, 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 els equipaments penitenciaris a Barcelona (tram. 30200106/11).
Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició

1) Tancar el Centre Penitenciari Homes de Barcelona (Model) durant l’any 2017
de forma progressiva i posar la finca a disposició de l’Ajuntament de Barcelona
per satisfer la necessitat d’equipaments socials al barri de l’esquerra de l’Eixample,
obrint un període d’informació en seu parlamentària i amb els sindicats representatius de presons i la ciutadania.
Esmena 2
GP de Ciutadans
D’addició

2) Garantir que el tancament de la presó Model no comportarà cap pèrdua de
llocs de treball, entesos com tots aquells dels àmbits de vigilància i tractament, oficines, sanitat, ensenyament interior i laborals, respecte dels existents l’1 de gener de
2017, ni tampoc cap pèrdua de remuneracions en termes nets.
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Esmena 3
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt

2 bis) Començar de manera immediata la construcció d’un centre de preventius a
la Zona Franca, que permetrà abordar el tancament progressiu de la presó Model.
Palau del Parlament, 7 de febrer de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Carmen de Rivera i Pla, diputada, GP C’s

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA
CONSTITUENT (REG. 50241)

A la Mesa del Parlament

Mireia Boya e Busquet, presidenta, Mireia Vehí i Cantenys, 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 els equipaments
penitenciaris a Barcelona (tram. 302-00106/11).
Esmena 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou punt 5

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a treballar conjuntament amb l’Ajuntament de Barcelona, per garantir que:
a) part de l’edifici de la Model es conservi, tal i com demana el teixit veïnal.
b) part de l’edifici que es conservi i la resta de terrenys de la Model es destinin
a preservar la memòria històrica, a posar en marxa nous equipaments educatius i
socials però també a guanyar noves zones verdes al barri tal com demana el teixit
veïnal.
Palau del Parlament, 7 de febrer de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Mireia Vehí i Cantenys, diputada, GP CUP-CC

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 50245)

A la Mesa del Parlament

Alejandro Fernández Álvarez, portaveu, Esperanza García González, 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 Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els equipaments penitenciaris a
Barcelona (tram. 302-00106/11).
Esmena 1
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació del punt 1

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1) Iniciar de manera immediata els tràmits de fixació d’un calendari cert i concret per al tancament del Centre Penitenciari Homes de Barcelona (Model) i construcció d’un nou centre de preventius a la Zona Franca de Barcelona, que contingui:
a) Data per l’estudi, projecte i licitació de la construcció d’un nou centre de preventius als terrenys de la Zona Franca de Barcelona.
b) Alhora que es compleixen amb aquests tràmits previs, un cop acabats, fixar un
calendari que permeti el tancament del centre.
2) Garantir que el tancament [...]
Dossier
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Esmena 2
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació i addició al punt 2

2) Garantir que cap tancament de centres penitenciaris no comportarà cap pèrdua de llocs de treball ni suposarà la modificació de la plantilla de treballadors,
siguin funcionaris, interins o personal laboral, que actualment presten servei als
centres penitenciaris catalans. Per tal de fer efectiu aquest compromís, la Generalitat establirà amb caràcter previ a la finalització de les obres de construcció dels
nous centres la corresponent relació de llocs de treball.
En el cas dels interins aquest compromís s’articula garantitzant que la publicació de la resolució del concurs general de mèrits i capacitats per a la provisió de llocs de treball al cos de tècnics especialistes i serveis penitenciaris (JU/
CP003/2015) no comportarà directament ni indirectament, la pèrdua de lloc de treball a cap interí, convocant-se audiència per la tria de destí de manera transparent.
Esmena 3
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació i addició al punt 3

3) Iniciar de manera immediata els tràmits per a procedir a la fixació d’un calendari cert i concret per a la construcció d’un Centre Obert a la Zona Franca que, un
cop acabat, permeti tancar el Centre Obert de Trinitat Vella i que contingui:
a) Data per l’estudi, projecte i licitació de la construcció d’un nou centre de preventius als terrenys de Zona Franca.
b) Alhora que es compleixen amb aquests tràmits i finalitzats, fixar un calendari que permeti el tancament del centre.
Palau del Parlament, 7 de febrer de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu; Esperanza García González, diputada,
GP PPC
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Punt 18 | Debat i votació
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la infància
en risc
302-00107/11
PRESENTACIÓ: GP CSP
Reg. 49005, 49463 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017, Presidència
del Parlament, 03.02.2017

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 Interpel·lació al Govern sobre la infància en risc (tram. 300-00118/11).
Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Constituir, en el termini d’un mes, una Comissió Mixta (Govern-Parlament)
amb la participació de l’Administració Local, sindicats, entitats socials i experts per
a la reformulació, adaptació a la realitat actual de la infància i l’adolescència, estabilització i encaix amb els diferent recursos d’atenció educativa, social i de salut, del
model d’atenció a la infància i adolescència en risc a Catalunya.
2. L’objectiu principal de l’esmentada Comissió serà revisar el conjunt de les
pràctiques per fer-les veritablement respectuoses amb els drets dels infants i adolescents, abordant, com a mínim, els següents eixos de treball:
a. Les garanties jurídiques per les famílies i la participació sistemàtica dels propis infants i adolescents en els diferents moments d’aplicació del sistema de desemparaments.
b. Coordinació entre totes les administracions i els diferents recursos d’atenció a
la infància i adolescència en el territori, evitant la revictimització del propi infant i
donant prioritat a ajudar els grups familiars per esdevenir positius i útils en l’atenció
dels seus fills i filles.
c. Condicions laborals dels treballadors que permetin la seva estabilitat i implicació professional.
d. Transparència del sistema tant per les famílies com per als professionals, que
puguin ser coneixedors del procediment seguit, els processos d’atenció, les mesures
aplicades, i les dificultats aparegudes en el desenvolupant de cadascun dels infants
i adolescents atesos.
e. Actualització de l’acompanyament dels infants i adolescents sota la tutela de
l’administració als nous temps i als nous perfils d’atenció.
f. Inversió en infància i adolescència en les diferents situacions de risc a Catalunya.
3. Presentar, en el termini de 6 mesos, en el Parlament de Catalunya, les conclusions de l’esmentada Comissió, per cadascun dels eixos de treball.
Palau del Parlament, 30 de gener de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta,
GP CSP
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ESMENES PRESENTADES
Reg. 50220, 50238, 50248, 50249 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament,
07.02.2017
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 50220)

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació
al Govern sobre la infància en risc (tram. 302-00107/11).
Esmena 1
GP Socialista
D’addició d’un nou punt 0

0. El Govern, en el termini de dos mesos, encarregarà una auditoria a una empresa aliena al Govern, per conèixer la situació dels Centres Residencials d’Acció
Educativa, Centres Residencials d’Acció Intensiva i Centres d’Acolliment de Catalunya, per tal de tenir un anàlisi objectiu d’aspectes relacionats amb els recursos
humans, situació dels menors, característiques estructurals dels centres, titulacions
dels professionals, gestió econòmica, retribucions, i tots aquells que es considerin
necessaris.
Esmena 2
GP Socialista
De modificació del punt 1

1. Promoure que el partits amb representació parlamentària designin, fruit dels
resultats de l’auditoria i en el termini d’un mes, un grup d’experts en infància i adolescència, que treballarà conjuntament amb el Govern per tal de calendaritzar les
accions que se’n derivin de l’auditoria, i a portar a terme la reformulació i adaptació del sistema de protecció infantil i juvenil a Catalunya, que cerqui l’encaix amb
els recursos d’atenció educativa, socials i de salut.
Esmena 3
GP Socialista
De supressió del punt 2

2. L’objectiu principal de l’esmentada Comissió serà revisar el conjunt de les
pràctiques per fer-les veritablement respectuoses amb els drets dels infants i adolescents, abordant, com a mínim, els següents eixos de treball:
a. Les garanties i la participació sistemàtica dels propis infants i adolescents en
els diferents moments d’aplicació del sistema de desemparaments.
b. Coordinació entre totes les administracions i els diferents recursos d’atenció a
la infància i adolescència en el territori, evitant la revictimització del propi infant i
donant prioritat a ajudar els grups familiars per esdevenir positius i útils en l’atenció
dels seus fills i filles.
c. Condicions laborals dels treballadors que permetin la seva estabilitat i implicació professional.
d. Transparència del sistema tant per les famílies com per als professionals, que
puguin ser coneixedors del procediment seguit, els processos d’atenció, les mesures
aplicades, i les dificultats aparegudes en el desenvolupant de cadascun dels infants
i adolescents atesos.
e. Actualització de l’acompanyament dels infants i adolescents sota la tutela de
l’administració als nous temps i als nous perfils d’atenció.
f. Inversió en infància i adolescència en les diferents situacions de risc a Catalunya.
Dossier
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Esmena 4
GP Socialista
D’addició d’un nou punt 4

4. Donar compliment urgent a tots els acords aprovats en la Moció 61/XI del Parlament de Catalunya, sobre el sistema de protecció a la infància, al juliol de 2016.
Esmena 5
GP Socialista
D’addició d’un nou punt 5

5. Presentar a la Comissió d’Infància del Parlament, en el termini de dos mesos,
el protocol d’actuació que el Govern es va comprometre a fer a la Moció 61/XI del
Parlament de Catalunya, sobre el sistema de protecció a la infància, al juliol de
2016, perquè els equips d’atenció a la infància i l’adolescència (EAIA) realitzin una
síntesi avaluadora objectivable, i on havien de constar, entre d’altres, la història
familiar; la derivació i la discussió del cas amb els equips d’atenció primària; el
nombre d’entrevistes fetes; les persones a qui s’ha entrevistat, amb la data de les
entrevistes; l’avaluació a partir d’una eina de cribratge consensuada, amb la determinació d’altres eines que es poden fer servir i evitant la utilització de tècniques
en situació artificial; l’opinió de l’infant o jove; els motius del desemparament i si
existeix família extensa que se’n faci càrrec; els factors de risc i les proves aportades, llevat dels casos que exigeixin celeritat; la proposta d’actuació, i, en els casos
de desemparament, el règim de vistes.
Esmena 6
GP Socialista
D’addició d’un nou punt 6

6. Presentar a la Comissió d’Infància del Parlament, en el termini de dos mesos,
tal i com es va comprometre a la Moció 61/XI del Parlament de Catalunya, sobre
el sistema de protecció a la infància, el juliol de 2016, el mecanisme específic per a
atendre la demanda d’informació, les queixes i les reclamacions de les famílies assistides per l’equip d’atenció a la infància i l’adolescència. Tal i com es va acordar,
aquestes demandes han d’obtenir una resposta obligada de l’Administració en un
termini de quinze dies.
Esmena 7
GP Socialista
D’addició d’un nou punt 7

7. El Govern, en coordinació amb l’Observatori dels Drets dels Infants, crearà un
grup d’estudi i debat amb presència de destacats professionals, acadèmics i entitats
del sector, sobre la conveniència d’un canvi en el model de tutela català i la conveniència que sigui un jutge qui determini en primera instància la retirada de tutela
del menor, per tal que aquesta decisió no hagi de ser assumida directament per un
funcionari de l’administració.
Palau del Parlament, 2 de febrer de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP SOC

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 50238)

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 Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la
interpel·lació al Govern sobre la infància en risc (tram. 302-00107/11).
Dossier
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Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició al punt 2.d

2.d. Transparència del sistema tant per les famílies com per als professionals,
que puguin ser coneixedors del procediment seguit, els processos d’atenció, les mesures aplicades, i les dificultats aparegudes en el desenvolupant de cadascun dels
infants i adolescents atesos, així com dades reals sobre el sistema de protecció a la
infància, índexs d’escolaritat o índexs d’abandonament escolar.
Esmena 2
GP de Ciutadans
D’addició al punt 2.f

2.f. Inversió en infància i adolescència en les diferents situacions de risc a Catalunya, incloent-hi una anàlisi econòmica quantitativa i qualitativa dels expedients
de risc.
Palau del Parlament, 7 de febrer de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada, GP C’s

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 50248)

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 infància en risc
(tram. 302-00107/11).
Esmena 1
GP de Junts pel Sí
De modificació

1. Encarregar al Departament TASF que constitueixi, en el termini de 3 mesos,
un Grup de treball mixt per tal de repensar el model d’atenció a la infància i adolescència en risc a Catalunya, principalment pel que fa al sistema de protecció, així
com la posada en comú del model de prevenció. La composició del grup de treball
ha de ser com a mínim, i sense ànim limitatiu, de Govern, Grups parlamentaris, administració local, sindicats, entitats socials i especialistes externs. Es podran crear
subgrups de treball per abordar temes específics i ser així més àgils.
Esmena 2
GP de Junts pel Sí
De modificació

2. L’objectiu principal de l’esmentada Comissió serà revisar el conjunt de pràctiques en relació als drets dels infants abordant, com a mínim, els següents eixos de
treball:
Esmena 3
GP de Junts pel Sí
De supressió

b. Coordinació entre totes les administracions i els diferents recursos d’atenció a
la infància i adolescència en el territori, evitant la revictimització del propi infant i
donant prioritat a ajudar els grups familiars per esdevenir positius i útils en l’atenció
dels seus fills i filles.
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Esmena 4
GP de Junts pel Sí
De supressió

c. Condicions laborals dels treballadors que permetin la seva estabilitat i implicació professional.
Esmena 5
GP de Junts pel Sí
De modificació i supressió

3. Un cop finalitzada l’actuació del Grup de Treball, presentar al Parlament de Catalunya, les conclusions de l’esmentada Comissió, per cadascun dels eixos de treball.
Palau del Parlament, 7 de febrer de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA
CONSTITUENT (REG. 50249)

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 la infància en risc
(tram. 302-00107/11).
Esmena 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació del punt 1 i 2

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Constituir en el termini de dos mesos, una Comissió de Treball Mixta (Govern
i Parlament) amb els següents objectius:
a) Verificar com s’està implementant la normativa i acords aprovats en aquest
Parlament en relació a l’atenció a la infància i l’adolescència, i molt especialment,
a aquella que es troba en situació de risc social i en situació de desemparament.
b) Conèixer en quina mesura s’estan atenen les recomanacions que el Síndic
de greuges com a defensor dels drets dels infants ha fet als seus informes anuals a
aquest Parlament en relació a l’atenció a la infància i l’adolescència.
c) Analitzar la situació d’aplicació dels drets dels infants en relació als serveis
que els atenen dins els sistemes de salut, d’ensenyament i de serveis socials, fent especial èmfasi en el seu reconeixement com a persones amb dret a ser escoltades i a
donar la seva opinió sobre tot allò que els afecta.
Esmena 2
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou punt 2 bis

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
2 bis. En el termini de dos mesos, realitzar la tramitació necessària per l’execució
d’una auditoria independent per part d’un ens públic expert (universitats, sindicatura, etc.) amb la finalitat de conèixer la situació dels Centres Residencials d’Acció
Educativa, Centres Residencials d’Acció Intensiva i Centres d’Acolliments de Catalunya, per tal de tenir un anàlisi objectiu d’aspectes relacionats amb els recursos
humans, situació dels menors, característiques estructurals dels centres, titulacions
dels professionals, gestió econòmica, retribucions, i tots aquells que es consideren
necessaris.
Dossier

15

ple 29
8 de febrer de 2017

Esmena 3
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió del punt 3

3. Presentar, en el termini de 6 mesos, en el Parlament de Catalunya, les conclusions de l’esmentada Comissió, per cadascun dels eixos de treball.
Palau del Parlament, 7 de febrer de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Gabriela Serra Frediani, diputada, GP CUP-CC

Dossier

16

ple 29
8 de febrer de 2017

Punt 19 | Debat i votació
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la dignificació
de l’atenció a la infància
302-00109/11
PRESENTACIÓ: GP CUP-CC
Reg. 49076 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

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 la següent moció,
subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la dignificació de l’atenció a la infància (tram. 300-00119/11).
Moció

1. Revertir, dins de l’any 2017, les externalitzacions de tots els serveis vinculats
a la Unitat de Detecció i Prevenció del Maltractament Infantil i Infància Respon.
2. Creació, al llarg de l’any 2017, d’un equip de supervisió de les condicions de
vida als centres de menors, del compliment dels acords de gestió (en el cas de centres no públics) i del respecte a tots els drets dels menors recollits a la Llei d’Infància
de Catalunya, nomenat per l’Observatori del Drets dels Infants, que elabori informes
vinculants de forma permanent.
3. Abans d’acabar l’any 2017, planificar l’obertura progressiva de centres terapèutics (un per demarcació) amb personal qualificat per infants amb problemes
psiquiàtrics i de salut mental, tal i com sol·licita el mateix Síndic de Greuges en diferents informes.
4. Abans de finalitzar el 2017 abordar de forma integral la situació en la que es
troben els professionals que treballen als centres, i implementar mesures que garanteixin:
a) Fixar el nombre de professionals i la seva categoria laboral que hi ha d’haver a
cada centre d’acord amb una revisió de ràtios fixades a la cartera de serveis socials.
b) Dotar de personal de suport psicològic específic els centres de més de 20 places i a tots els altres que tinguin més d’un 25% d’infants amb problemes de salut
mental.
c) Garantir als professionals més hores de formació i espais tècnics per a la reflexió, gestió i participació.
d) Portar a terme durant el pròxim any una avaluació psicosocial de les plantilles
de tots els centres de menors de Catalunya per identificar i determinar la situació
risc en la que es troba les persones professionals.
e) Implementació de les mesures correctores per fer front als riscos psicosocials
de l’avaluació feta als Centres de la DGAIA.
5. Apostar per una gestió i provisió pública de les places de centres, i en aquest
sentit:
a) Garantir que totes les places de nova creació siguin de titularitat i gestió pública.
b) Pujar fins a un 80% la puntuació per criteris tècnics en les licitacions de gestions
de centres, mentre no es reverteix de forma definitiva el model de concertació vigent.
c) Fer efectiva la substitució progressiva dels serveis de cuina externalitzats per
serveis de cuina propis i amb dieta de productes de proximitat.
6. Dignificar i millorar de les condicions de vida dels menors als centres a partir
de les següents mesures a implementar progressivament abans de finalitzar el primer trimestre del 2017:
Dossier
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a) Pla de xoc contra el fracàs escolar dels menors tutelats que inclogui la renovació dels mitjans tecnològics necessaris i de personal específic contractat com a
suport educatiu.
b) Garantir que tots els nous centres (independentment de les unitats de convivència, grups educatius o mòduls) no superin les 10 o 12 places tal i com plantegen
les indicacions dels diferents informes del Síndic de Greuges.
c) Planificar la reducció, durant els proper 6 anys, de les places de cada centre
fins arribar a un màxim de 10-12 infants per centre tal i com es recomana en diversos informes del Síndic de Greuges.
d) Garantir la llibertat de consciència evitant qualsevol simbologia o expressió
religiosa i/o ideològica per part de les empreses titulars o gestores dels centres dintre
dels centres residencials de menors.
e) Incloure als pressupostos de cada centre una partida finalista específica dedicada a la realització d’activitats extraescolars al territori.
f) Recuperació del mòdul mèdic educatiu als centres de menors, eliminat arran
de les «mesures d’eficiència» a l’any 2012.
g) Garantir que no hi haurà cap infant tutelat en cap centre sense escolaritzar
més de 15 dies, passat aquest temps, assignar la figura del mestre de reforç.
h) Creació i impuls d’òrgans de participació als Centres de menors tal i com es
troba regulat per llei. Implementant inicialment els Consells de Participació de centres i en dos anys creació de Claustres.
i) Incrementar els recursos humans i econòmics per tractar la problemàtica dels
menors no acompanyats que arriben a Catalunya, i principalment a Barcelona.
Palau del Parlament, 30 de gener de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Gabriela Serra Frediani, diputada, GP CUP-CC

ESMENES PRESENTADES
Reg. 50222, 50236, 50242, 50247 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament,
07.02.2017
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 50222)

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació
al Govern sobre la dignificació de l’atenció a la infància (tram. 302-00109/11).
Esmena 1
GP Socialista
De supressió del punt 1

1. Revertir, dins de l’any 2017, les externalitzacions de tots els serveis vinculats
a la Unitat de Detecció i Prevenció del Maltractament Infantil i Infància Respon.
Esmena 2
GP Socialista
D’addició a la lletra a del punt 4

a) Fixar el nombre de professionals i la seva categoria i retribució laboral que
hi ha d’haver a cada centre d’acord amb una revisió de ràtios fixades a la cartera de
serveis socials.
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Esmena 3
GP Socialista
D’addició a la lletra d del punt 6

d) Garantir la llibertat de consciència evitant qualsevol simbologia o expressió
religiosa i/o ideològica per part de les empreses titulars o gestores dels centres dintre dels centres residencials de menors, a excepció de l’espai considerat privat del/
la menor on, de manera lliure, podrà exposar la simbologia religiosa que consideri
oportuna.
Esmena 4
GP Socialista
De modificació de la lletra i del punt 6

i) Incrementar els recursos humans i econòmics per tractar la problemàtica dels
menors no acompanyats que arriben a Catalunya, en coordinació amb els ajuntaments i/o Consells Comarcals, proporcionalment als menors no acompanyats que es
detectin a cadascuna de les ciutats i pobles de Catalunya.
Esmena 5
GP Socialista
D’addició d’un nou punt 7

7. El Govern, en el termini de dos mesos, encarregarà una auditoria a una empresa aliena al Govern, per conèixer la situació dels Centres Residencials d’Acció
Educativa, Centres Residencials d’Acció Intensiva i Centres d’Acolliment de Catalunya, per tal de tenir un anàlisi objectiu d’aspectes relacionats amb els recursos
humans, situació dels menors, característiques estructurals dels centres, titulacions
dels professionals, gestió econòmica, retribucions, i tots aquells que es considerin
necessaris.
Esmena 6
GP Socialista
D’addició d’un nou punt 8

8. Donar compliment urgent a tots els acords aprovats en la Moció 61/XI del Parlament de Catalunya, sobre el sistema de protecció a la infància, al juliol de 2016.
Esmena 7
GP Socialista
D’addició d’un nou punt 9

9. Presentar a la Comissió d’Infància del Parlament, en el termini de dos mesos,
el protocol d’actuació que el Govern es va comprometre a fer a la Moció 61/XI del
Parlament de Catalunya, sobre el sistema de protecció a la infància, al juliol de
2016, perquè els equips d’atenció a la infància i l’adolescència (EAIA) realitzin una
síntesi avaluadora objectivable, i on havien de constar, entre d’altres, la història
familiar; la derivació i la discussió del cas amb els equips d’atenció primària; el
nombre d’entrevistes fetes; les persones a qui s’ha entrevistat, amb la data de les
entrevistes; l’avaluació a partir d’una eina de cribratge consensuada, amb la determinació d’altres eines que es poden fer servir i evitant la utilització de tècniques
en situació artificial; l’opinió de l’infant o jove; els motius del desemparament i si
existeix família extensa que se’n faci càrrec; els factors de risc i les proves aportades, llevat dels casos que exigeixin celeritat; la proposta d’actuació, i, en els casos
de desemparament, el règim de vistes.
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Esmena 9
GP Socialista
D’addició d’un nou punt 10

10. Presentar a la Comissió d’Infància del Parlament, en el termini de dos mesos,
tal i com es va comprometre a la Moció 61/XI del Parlament de Catalunya, sobre
el sistema de protecció a la infància, el juliol de 2016, el mecanisme específic per a
atendre la demanda d’informació, les queixes i les reclamacions de les famílies assistides per l’equip d’atenció a la infància i l’adolescència. Tal i com es va acordar,
aquestes demandes han d’obtenir una resposta obligada de l’Administració en un
termini de quinze dies.
Esmena 8
GP Socialista
D’addició d’un nou punt 11

11. El Govern, en coordinació amb l’Observatori dels Drets dels Infants, crearà
un grup d’estudi i debat amb presència de destacats professionals, acadèmics i entitats del sector, sobre la conveniència d’un canvi en el model de tutela català i la
conveniència que sigui un jutge qui determini en primera instància la retirada de tutela del menor, per tal que aquesta decisió no hagi de ser assumida directament per
un funcionari de l’administració.
Palau del Parlament, 2 de febrer de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP SOC

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 50236)

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 les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·
lació al Govern sobre la dignificació de l’atenció a la infància (tram. 302-00109/11).
Esmena 1
GP de Ciutadans
De supressió i addició

1. Avaluar Revertir, dins de l’any 2017, les externalitzacions de tots els serveis
vinculats a la Unitat de Detecció i Prevenció del Maltractament Infantil i Infància
Respon, i, en cas que aquests serveis externalitats es mostrin ineficients, procedir a
la gestió directa dels mateixos.
Esmena 2
GP de Ciutadans
De supressió

2. Creació, al llarg de l’any 2017, d’un equip de supervisió de les condicions de
vida als centres de menors, del compliment dels acords de gestió (en el cas de centres no públics) i del respecte a tots els drets dels menors recollits a la Llei d’Infància
de Catalunya, nomenat per l’Observatori del Drets dels Infants, que elabori informes
vinculants de forma permanent.
Esmena 3
GP de Ciutadans
D’addició

3. Abans d’acabar l’any 2017, planificar l’obertura progressiva de centres terapèutics (un per demarcació) amb personal qualificat per infants amb problemes psiDossier
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quiàtrics, de salut mental i/o problemes de consum de tòxics o addiccions, tal i com
sol·licita el mateix Síndic de Greuges en diferents informes.
Esmena 4
GP de Ciutadans
De supressió i addició

4. Abans de finalitzar el 2017 abordar de forma integral la situació en la que es
troben els professionals que treballen als centres, i implementar mesures que garanteixin:
[...]
d) Portar a terme durant el pròxim any una avaluació psicosocial de les plantilles
de tots els centres de menors de Catalunya per identificar i determinar la situació de
risc en la que es troba les persones professionals.
Esmena 5
GP de Ciutadans
De supressió i addició

5. Apostar per una gestió i provisió pública eficient de les places de centres, i en
aquest sentit:
a) Garantir que totes les places de nova creació siguin de titularitat i gestió pública responguin a criteris d’eficiència i garanteixin el compliment del Pla de qualitat
de la DGAIA, així com la supervisió d’aquest compliment.
b) Pujar fins a un 80% la puntuació per criteris tècnics en les licitacions de gestions de centres, mentre no es reverteix de forma definitiva el model de concertació
vigent.
Esmena 6
GP de Ciutadans
D’addició

6. Dignificar i millorar de les condicions de vida dels menors als centres a partir
de les següents mesures a implementar progressivament abans de finalitzar el primer trimestre del 2017:
a) Pla de xoc contra el fracàs escolar dels menors tutelats que inclogui la renovació dels mitjans tecnològics necessaris i de personal específic contractat com a
suport educatiu, donant compliment a la Moció 33/XI del Parlament, la qual, entre
d’altres, insta el Govern a assignar un tutor acadèmic a cada menor tutelat perquè
en faci el seguiment acadèmic i pedagògic mentre el menor estigui tutelat per la Generalitat.
d) Garantir la llibertat de consciència evitant qualsevol simbologia o expressió
religiosa i/o ideològica per part de les empreses titulars o gestores dels centres dintre
dels centres residencials de menors, sense perjudici dels drets dels infants a poder
exercir la seva llibertat religiosa i/o ideològica.
Palau del Parlament, 7 de febrer de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Laura Vílchez Sánchez, diputada, GP C’s

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 50242)

A la Mesa del Parlament

Alejandro Fernández Álvarez, 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 subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la dignificació de l’atenció a la infància (tram. 302-00109/11).
Dossier
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Esmena 1
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a l’inici del text

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Revertir, [...]
Esmena 2
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació del punt 2

2. Creació, al llarg de l’any 2017, d’un equip de supervisió de les condicions de
vida als centres de menors, del compliment dels acords de gestió (en el cas de centres no públics) i del respecte a tots els drets dels menors recollits a la Llei d’Infància de Catalunya, nomenat per l’Observatori del Drets dels Infants, que elaborarà
també en el futur informes regulars sobre l’atenció als infants tutelats.
Esmena 3
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de la lletra b del punt 5

5. Apostar per una gestió i provisió pública de les places de centres, i en aquest
sentit:
a) Garantir [...]
b) Ajustar els barems de puntuació en els concursos de concessió per tal que el
simple criteri econòmic no tingui prevalença sobre el valor global de projecte.
c) Fer efectiva la [...]
Esmena 4
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de la lletra d del punt 6

6. Dignificar i millorar de les condicions de vida dels menors als centres a partir
de les següents mesures a implementar progressivament abans de finalitzar el primer trimestre del 2017:
[...]
d) Garantir la llibertat de consciència i religiosa dels menors, evitant tota mena
de coacció i permetent la vivència pràctica de les seves conviccions religioses i de
pensament.
e) Incloure [...]
Palau del Parlament, 7 de febrer de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu; Fernando Sánchez Costa, diputat, GP PPC

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 50247)

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 dignificació de
l’atenció a la infància (tram. 302-00109/11).
Esmena 1
GP de Junts pel Sí
De modificació

1. Estudiar, dins de l’any 2017, la reversió de les externalitzacions de tots els
serveis vinculats a la Unitat de Detecció i Prevenció del Maltractament Infantil i
Infància Respon.
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Esmena 2
GP de Junts pel Sí
De supressió

2. Creació, al llarg de l’any 2017, d’un equip de supervisió de les condicions de
vida als centres de menors, del compliment dels acords de gestió (en el cas de centres no públics) i del respecte a tots els drets dels menors recollits a la Llei d’Infància
de Catalunya, nomenat per l’Observatori del Drets dels Infants, que elabori informes
vinculants de forma permanent.
Esmena 3
GP de Junts pel Sí
De modificació

3. Garantir la definició i implantació d’un model residencial i terapèutic per a
infants i adolescents en situació de vulnerabilitat, amb problemes psiquiàtrics i de
salut mental, tal i com es recull al Pla Integral d’atenció a les persones amb trastorns mentals i addiccions 2017-2019.
Esmena 4
GP de Junts pel Sí
D’addició

4. a) Fixar el nombre de professionals i la seva categoria laboral que hi ha d’haver a cada centre d’acord amb una revisió de ràtios fixades a la propera cartera de
serveis socials.
Esmena 5
GP de Junts pel Sí
De modificació

4. b) Desenvolupar i implantar el model de suport assistencial en salut mental
d’atenció en salut mental a la infància i l’adolescència atesa en el sistema de protecció. Garantir el suport especialitzat en salut mental a tots els serveis residencials de
protecció a la infància i l’adolescència tal i com es recull al Pla Integral d’atenció a
les persones amb trastorns mentals i addiccions 2017-2019.
Esmena 6
GP de Junts pel Sí
D’addició

4. c) Garantir als professionals, respectant els convenis laborals vigents, més hores de formació i espais tècnics per a la reflexió, gestió i participació.
Esmena 7
GP de Junts pel Sí
De modificació

4. d) Seguir desenvolupant una avaluació psicosocial de les plantilles de tots els
centres d’infants i adolescents de Catalunya per identificar i determinar la situació
risc en la que es troba les persones professionals.
Esmena 8
GP de Junts pel Sí
De modificació

5. a) Garantir que totes les places de nova creació siguin amb finançament públic.
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Esmena 9
GP de Junts pel Sí
De modificació

5. b) Estudiar la modificació de la puntuació per criteris tècnics en les licitacions de gestions de centres, mentre no es reverteix de forma definitiva el model de
concertació vigent.
Esmena 10
GP de Junts pel Sí
De modificació

5. c) Garantir que els centres disposen d’un servei de cuina pròpia in-situ, i que
compleixin l’oferta d’una dieta basada en productes frescos i de proximitat, supervisant la qualitat i quantitat dels menús servits.
Esmena 11
GP de Junts pel Sí
De supressió

6. Dignificar i millorar de les condicions de vida dels menors als centres a partir
de les següents mesures a implementar progressivament abans de finalitzar el primer trimestre del 2017:
Esmena 12
GP de Junts pel Sí
De modificació

6. a) Pla de xoc contra el fracàs escolar dels infants i adolescents tutelats que inclogui quan sigui necessari la contractació de personal específic contractat com a
suport educatiu utilitzant el programa de subvencions COSPE.
Esmena 13
GP de Junts pel Sí
De modificació i supressió

6. b) Garantir que tots els nous centres residencials d’acció educativa no superin
les 10 o 12 places tal i com plantegen les indicacions dels diferents informes del
Síndic de Greuges.
Esmena 14
GP de Junts pel Sí
De modificació

6. d) Garantir la llibertat de consciència, d’expressió i de culte per part de les
empreses titulars o gestores dels centres dintre dels centres residencials d’infants i
adolescents.
Esmena 15
GP de Junts pel Sí
De modificació de refosa dels punts 6.e i 6.f en un únic punt

Incloure en el mòdul que es pacta en la gestió del servei hi hagi una part dedicada a activitats extraescolars i una part a despeses mèdiques.
Esmena 16
GP de Junts pel Sí
De modificació

6. g) Garantir que tot infant i adolescent tutelat que ingressi en un CRAE tingui
assignada plaça en un centre educatiu en menys de 15 dies.
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Esmena 17
GP de Junts pel Sí
De modificació i supressió

h) Creació i impuls d’òrgans de participació als centres del sistema de protecció a
la infància tal i com es troba regulat per llei. Implementant inicialment els Consells
de Participació de centres i en dos anys creació de Claustres.
Esmena 18
GP de Junts pel Sí
D’addició d’un nou punt

7. Instar el govern a implementar mesures d’acció positiva per les famílies acollidores i els infants, adolescents i joves tutelats i extutelats.
Palau del Parlament, 7 de febrer de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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Punt 20 | Debat i votació
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la revisió del
model de finançament autonòmic
302-00108/11
PRESENTACIÓ: GP PPC
Reg. 49072 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

A la Mesa del Parlament

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, presenta la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la
revisió del model de finançament autonòmic (tram. 300-00114/11).
Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Elaborar una avaluació objectiva dels recursos que proporciona a la Generalitat de Catalunya el model de fiançament autonòmic vigent, desglossat per conceptes
i impostos.
2. Participar en tots els debats multilaterals, entre el govern d’Espanya i els de
les comunitats autònomes, que tractin temes d’interès pels catalans, en particular al
President de la Generalitat en relació a la Conferència de Presidents Autonòmics.
3. Participar, amb representants propis, en les reunions i comissions que es
creïn per tal de debatre i dissenyar temes que afecten als catalans, en particular a
la Comissió d’Experts derivada de la Conferència de Presidents Autonòmics, del
proppassat 17 de gener, que té el mandat de formular un nou model de finançament
autonòmic.
Palau del Parlament, 30 de gener de 2017
Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt GP PPC

ESMENES PRESENTADES
Reg. 49966, 50221, 50237 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 07.02.2017
GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 49966)

A la Mesa del Parlament

Joan Coscubiela Conesa, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es
Pot, 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
revisió del model de finançament autonòmic (tram. 302-00108/11).
Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació total del conjunt de la moció que queda redactada de la manera
següent

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Elaborar una avaluació dels recursos que ha proporcionat a la Generalitat de
Catalunya, durant els anys de la seva aplicació, el model de finançament autonòmic
vigent, desglossat per conceptes i impostos. Identificant quins són els seus aspectes
positius i negatius i les distorsions generades en el model pels diferents fons d’anivellament.
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2. Participar com a Govern català en els debats i negociacions del Consell de
Política Fiscal i Financera i en els espais multilaterals que es puguin posar en marxa en relació a la revisió del nou model de finançament de les CCAA.
3. Exigir del Govern espanyol l’obertura dels espais bilaterals Govern-Generalitat de negociació propis dels acords de finançament autonòmic.
4. Adoptar les iniciatives necessàries perquè el Parlament tingui un paper actiu
en l’elaboració de propostes, seguiment de les negociacions i adopció d’acords.
Palau del Parlament, 6 de febrer de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu GP CSP

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 50221)

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Alícia Romero 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 Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la revisió del model de finançament autonòmic (tram. 30200108/11).
Esmena 1
GP Socialista
D’addició d’un nou punt

Reclama l’establiment d’un marc de diàleg entre el Govern de la Generalitat
de Catalunya i el Govern d’Espanya, en el qual puguin trobar canals de solució la
multiplicitat d’afers d’interès públic que, des de fa anys i fins al moment actual, es
troben bloquejats.
Esmena 2
GP Socialista
D’addició d’un nou punt

Insta al Govern de la Generalitat a reactivar la Comissió Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals, a la que li correspon la concreció, l’aplicació, l’actualització i el seguiment del sistema de finançament i també la canalització del conjunt de relacions
fiscals i financeres de la Generalitat i l’Estat.
Esmena 3
GP Socialista
D’addició d’un nou punt

El Parlament constata que l’any 2014 hauria d’haver entrat en vigor el nou sistema de finançament autonòmic que hauria de servir per a obtenir més recursos per
fer front a les polítiques sobre les que té competències de la Generalitat.
Esmena 4
GP Socialista
D’addició d’un nou punt

El Parlament constata que l’Estat ha estat injust en el repartiment dels objectius
del dèficit entre l’Estat i les Comunitats Autònomes, carregant en aquestes un esforç
excessiu en relació a realitzat per l’Estat.
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Esmena 5
GP Socialista
D’addició d’un nou punt

Insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a abordar sense dilació la negociació del nou model de finançament, revisant l’excessiu esforç de reducció del
dèficit imposat a les comunitats autònomes, negociant el quitament parcial del seu
deute, introduint el principi d’ordinalitat i impulsant els consorcis tributaris.
Palau del Parlament, 2 de febrer de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Alícia Romero Llano, diputada, GP SOC

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 50237)

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, 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 revisió del model de finançament autonòmic (tram. 302-00108/11).
Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició

3. Participar, amb representants propis, en les reunions i comissions que es creïn per tal de debatre i dissenyar temes que afecten als catalans, en particular a la
Comissió d’Experts derivada de la Conferència de Presidents Autonòmics, del proppassat 17 de gener, que té el mandat de formular un nou model de finançament autonòmic. El nomenament de l’expert designat per la comunitat autònoma catalana a
la Comissió d’Experts es farà abans del proper 10 de febrer.
Esmena 2
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt

4. Participar en les reunions del Consell de Política Fiscal i Financera i en tots
els treballs que du a terme aquest òrgan.
Palau del Parlament, 7 de febrer de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP C’s

Dossier
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