
PLE
DOSSIER

Sessió 33, dijous 13 de juny de 2019

Primera part

ORDRE DEL D IA

1. Preguntes amb resposta oral.

2. Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat davant el Ple perquè 
faci balanç de l’acció del Govern durant el seu primer any. Tram. 361-00015/12. Sub-
grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de la sol·licitud de 
compareixença.

3. Compareixença del president de la Generalitat davant el Ple per a donar compte 
del primer any de mandat. Tram. 350-00009/12. President de la Generalitat. Subs-
tanciació.

4. Proposició de llei de modificació de la Llei 13/2006, de prestacions socials de ca-
ràcter econòmic. Tram. 202-00054/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-
dem. Debat i votació de la proposta de tramitació directament i en lectura única da-
vant el Ple (text presentat: BOPC 297, 17).

5. Proposta de resolució per la qual es reitera la presentació a la Mesa del Congrés 
dels Diputats de la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de 
novembre, del Codi penal, de despenalització de l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi. Tram. 
270-00001/12. Junta de Portaveus. Debat i votació.

6. Procediment per a elegir set membres de la Comissió de Control de les Consultes 
Populars no Referendàries. Tram. 284-00023/11. Grups parlamentaris. Designació.

7. Procediment per a designar set membres del Comitè d’Experts sobre el Canvi Cli-
màtic. Tram. 284-00031/11. Grups parlamentaris. Designació.

8. Procediment per a elegir sis vocals del Consell Assessor de l’Institut de Recerca i 
Tecnologia Agroalimentàries. Tram. 284-00005/12. Grups parlamentaris. Designació.

9. Procediment per a elegir sis membres de la Junta de Govern del Memorial Demo-
cràtic. Tram. 284-00002/12. Grups parlamentaris. Designació.

10. Interpel·lació al Govern sobre les universitats. Tram. 300-00140/12. Grup Parla-
mentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre la situació de les universitats públiques. Tram. 300-
00142/12. Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 
Podem. Substanciació.

12. Interpel·lació al Govern sobre l’escola inclusiva. Tram. 300-00141/12. Grup Parla-
mentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.

13. Interpel·lació al Govern sobre el manteniment de les infraestructures viàries. Tram. 
300-00143/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació.

14. Interpel·lació al Govern sobre la inversió estrangera a Catalunya. Tram. 300-
00144/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació.

15. Interpel·lació al Govern sobre la indústria i la inversió. Tram. 300-00145/12. Sub-
grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.
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16. Interpel·lació al Govern sobre les conclusions del dictamen de l’ONU sobre els 
presos polítics catalans. Tram. 300-00146/12. Grup Parlamentari Republicà. Subs-
tanciació.

17. Interpel·lació al Govern sobre les forces i els cossos de seguretat. Tram. 300-
00147/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

18. Interpel·lació al Govern sobre el seu rumb polític. Tram. 300-00148/12. Grup Par-
lamentari de Ciutadans. Substanciació.

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el sistema de protecció de 
la infància i l’adolescència. Tram. 302-00109/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar. Debat i votació.

20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la seva inacció social. Tram. 
302-00111/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.

21. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política financera i pressu-
postària. Tram. 302-00110/12. Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació.

22. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la gestió de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals. Tram. 302-00112/12. Grup Parlamentari de Ciuta-
dans. Debat i votació.

23. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els serveis d’emergències. 
Tram. 302-00113/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i vo-
tació.

24. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la segregació escolar. Tram. 
302-00115/12. Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Cons-
tituent. Debat i votació.
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Punt 1 | Substanciació

Relació de preguntes a respondre oralment en el Ple

SERAN SUBSTANCIADES EL DIA 13 DE JUNY DE 2019, A LES 10.05 H

Preguntes al Govern
1. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els canvis en el model 

de l’habitatge de lloguer. Tram. 310-00182/12. Susanna Segovia Sánchez, del Grup 
Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Substanciació.

2. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’accident al com-
plex petroquímic de la Pobla de Mafumet. Tram. 310-00189/12. Carles Riera Albert, 
del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. 
Substanciació.

3. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les actuacions per a 
consolidar l’activitat de recerca. Tram. 310-00180/12. Albert Batet i Canadell, del 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació.

4. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la justificació per a 
l’increment de la dotació de la campanya «Fas 6 anys. Tria un llibre». Tram. 310-
00181/12. Albert Batet i Canadell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. 
Substanciació.

5. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Cos de Mossos 
d’Esquadra. Tram. 310-00185/12. Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari So-
cialistes i Units per Avançar. Substanciació.

6. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els casos de corrup-
ció a Catalunya. Tram. 310-00186/12. Lorena Roldán Suárez, del Grup Parlamentari 
de Ciutadans. Substanciació.

7. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’educació infantil. 
Tram. 310-00187/12. Lorena Roldán Suárez, del Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Substanciació.

8. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la gestió del sistema 
penitenciari. Tram. 310-00188/12. Lorena Roldán Suárez, del Grup Parlamentari de 
Ciutadans. Substanciació.

9. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Consell Català de 
l’Alimentació. Tram. 310-00183/12. Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari 
Republicà. Substanciació.

10. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques per a 
garantir un nombre suficient de professionals de la salut. Tram. 310-00184/12. Anna 
Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà. Substanciació.

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

la situació política. Tram. 317-00106/12. Alejandro Fernández Álvarez, del Subgrup 
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. 317-00108/12. Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parla-
mentari de Catalunya en Comú Podem. Substanciació.

13. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre 
la situació política. Tram. 317-00105/12. Eva Granados Galiano, del Grup Parlamen-
tari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.

14. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre 
els darrers esdeveniments polítics. Tram. 317-00109/12. Anna Caula i Paretas, del 
Grup Parlamentari Republicà. Substanciació.
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15. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre 
els darrers esdeveniments polítics. Tram. 317-00107/12. Albert Batet i Canadell, del 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació.

16. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre 
la situació política. Tram. 317-00104/12. Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parla-
mentari de Ciutadans. Substanciació.
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Punt 2 | Debat i votació de la sol·licitud de compareixença

Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat davant el 
Ple perquè faci balanç de l’acció del Govern durant el seu primer any
361-00015/12

SOL·LICITUD

Presentació: SP PPC (reg. 39577).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.06.2019.

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, representant del Subgrup Parlamentari del Partit 

Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 172 del Reglament del 
Parlament, proposa la compareixença davant el Ple del Parlament següent: 

Càrrec
President de la Generalitat

Motivació
El president de la Generalitat ha anunciat que la propera setmana compareixerà 

davant els mitjans de comunicació per fer balanç del primer any al capdavant del 
Govern de Generalitat.

En aquest temps, tot i les compareixences forçades pels grups de l’oposició i les 
sessions de control de les sessions plenàries, el president no ha volgut informar a 
aquesta cambra de l’acció del Govern.

Per aquest motiu, és del tot necessari que, amb independència de la seva com-
pareixença davant els mitjans, el president comparegui davant al Ple del Parlament 
per permetre a aquesta Cambra celebrar un debat en profunditat sobre el balanç de 
l’acció de govern.

Finalitat
Informar sobre el balanç de l’acció del govern durant el primer any al capdavant 

del Govern de la Generalitat.

Palau del Parlament, 31 de maig de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, representant SP PPC
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Punt 4 | Debat i votació de la proposta de tramitació directament i en 
lectura única davant el Ple

Proposició de llei de modificació de la Llei 13/2006, de prestacions 
socials de caràcter econòmic
202-00054/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 33777 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.03.2019

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen 
els articles 111.b i 112 del Reglament del Parlament, presenten la proposició de llei 
següent i sol·liciten que d’acord amb l’article 138 del Reglament es tramiti pel pro-
cediment de lectura única. 

Proposició de llei de modificació de la Llei 13/2006, de prestacions 
socials de caràcter econòmic

Exposició de motius
La protecció que reben els infants i joves tutelats per l’administració catalana té 

data de caducitat. Quan assoleixen la majoria d’edat els joves que, degut a la seva 
situació familiar han estat tutelats per l’administració, es troben, de sobte, totalment 
desprotegits.

El Govern i el Parlament de Catalunya, conscients de la situació d’extrema vul-
nerabilitat del jovent extutelat i amb aquest propòsit, ha regulat al respecte durant 
els darrers anys.

La Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’ado-
lescència, va regular el suport posterior a l’emancipació o a la majoria d’edat i va 
preveure que l’organisme competent, en aquest cas, la Direcció General d’Atenció 
a la Infància i l’Adolescència (DGAIA), ha de facilitar l’orientació, la formació i el 
suport necessaris als joves extutelats que en arribar a la majoria d’edat, l’emancipa-
ció o l’habilitació d’edat ho sol·liciten, sempre que compleixin els requisits establerts 
pels programes d’autonomia personal (article 152).

Anteriorment, la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter 
econòmic, ja va crear una prestació de dret subjectiu, de caràcter temporal, equi-
valent a l’IRSC, per atendre situacions de necessitat dels joves que han estat tute-
lats per l’Administració. Aquesta prestació s’aplica des dels divuit anys fins que en 
compleixin vint-i-un, i es reconeix amb excepcions als nois i noies que hagin estat 
tutelats durant un període, com a mínim, de tres anys, que segueixin un programa 
d’inserció i que visquin de manera autònoma fora del nucli familiar amb un màxim 
d’ingressos.

Fins a l’any 2014, aquesta prestació anava dirigida només a joves amb un temps 
de tutela superior als 3 anys però mitjançant la Llei 2/2014, de 27 de gener, de me-
sures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, es va obrir la possibilitat 
que poguessin ser perceptors de la prestació, per un període de tres mesos, aquells 
joves que, tot i estar tutelats a l’arribar la majoria d’edat, no complien amb el requisit 
d’haver estat tres anys o més tutelats.

Posteriorment, la Llei 3/2015, de l’11 de març, de mesures fiscals, financeres i 
administratives, va allargar el període de 3 a 6 mesos la prestació per aquests joves 
i el mes de maig de 2015 es va començar a fer efectiva.

Tot plegat es gestiona des de l’Àrea de Suport als Joves Extutelats, que acompa-
nya aquest suport econòmic amb programes específics per a ajudar-los en el seu pro-
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cés d’emancipació. Aquest suport es concreta amb diferents programes d’habitatge, 
d’inserció sociolaboral, d’acompanyament Jurídic i de suport psicològic.

D’altra banda, la Renda Mínima d’Inserció també preveia que el jovent extutelat 
hi podia tenir accés a la a partir dels 18 anys, si es quedaven sense cap mena d’in-
grés.

Però en els darrers anys hi ha hagut canvis evidents en el país que han convertit 
l’emancipació en un objectiu cada cop més difícil per a tot el jovent, també per als i 
les joves extutelats: l’eventualitat i precarietat del mercat de treball, l’increment del 
preu de l’habitatge i l’encariment també de l’accés als estudis fan que sigui un som-
ni que una o un jove de 18 anys pugui sortir-se’n per si sola. En paral·lel, el col·lectiu 
de joves extutelats també ha patit dos canvis clars que s’han sumat a aquestes difi-
cultats generals: 

– Hi ha més població jove tutelada durant menys de 3 anys per part del sistema 
de protecció a la infància a Catalunya, que quan compleix 18 anys queda al carrer 
o amb una ajuda de màxim 6 mesos, i amb processos d’inserció laboral o en estudis 
a mitges.

– L’eliminació de la Renda Mínima d’Inserció per l’entrada en vigor de la Llei 
14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania, sense que aquesta dar-
rera prevegi mantenir l’excepcionalitat que es feia amb la RMI per a permetre ac-
cedir a aquest tipus de garantia d’ingressos mínims al jovent extutelat, des dels 18 
anys, si quedava sense cap tipus d’ingrés.

Els joves extutelats estan en una situació d’una vulnerabilitat especial, atès que 
generalment no disposen de suport familiar ni de recursos en el procés de transició 
a la vida adulta. En aquest sentit, es tracta d’un col·lectiu que presenta un alt risc 
d’exclusió social i econòmica, com han destacat diferents estudis tant a Catalunya 
com en l’àmbit europeu.

Aquesta Proposició de Llei es planteja amb la voluntat d’adaptar el marc legal 
que regula la prestació per als i les joves extutelats i per a mantenir la voluntat de les 
institucions catalanes d’oferir aquest suport especial i específic a aquest col·lectiu, i 
fer-ho amb vies adaptades a les noves realitats existents.

Article únic
Es modifica l’article 19 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials 

de caràcter econòmic, que resta redactat de la manera següent: 
«Article 19. Prestació per a joves extutelats
1. Es crea una prestació de dret subjectiu, de caràcter temporal, per a atendre si-

tuacions de necessitat dels joves que han estat tutelats per l’organisme públic com-
petent en matèria de protecció de menors de la Generalitat. Aquesta prestació és 
aplicable als joves extutelats des dels 18 anys i fins que en compleixin 23.

2. Tenen dret a ésser beneficiaris de la prestació regulada per aquest article els 
joves que estan tutelats per l’òrgan competent en matèria de protecció a la infància 
i l’adolescència en el moment de complir els 18 anys i segueixen el programa d’in-
serció vinculat a uns objectius específics establert per l’òrgan competent de l’Admi-
nistració de la Generalitat. Així mateix, cal que visquin d’una manera autònoma i 
fora del nucli familiar i no disposin d’uns ingressos iguals o superiors a una vegada 
i mitja l’indicador de renda de suficiència.

3. La quantia de la prestació per a joves extutelats és equivalent a l’indicador de 
renda de suficiència. Aquesta prestació s’ha de percebre en pagaments mensuals.

4. La prestació per a joves extutelats es pot incrementar amb altres prestacions 
econòmiques o complementar-se amb prestacions de serveis de l’Administració de 
la Generalitat que tinguin per finalitat la formació, la integració social i la plena in-
serció dels joves en el mercat de treball.

5. Són causes d’extinció de la prestació per a joves extutelats, a més de les esta-
blertes amb caràcter general, les següents: 
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a) Dur a terme una activitat laboral remunerada amb una retribució igual o supe-
rior a una vegada i mitja l’indicador de renda de suficiència.

b) Abandonar el programa d’inserció o no seguir-ne les pautes.
c) Complir 23 anys.
d) Deixar de viure d’una manera autònoma i fora del nucli familiar.»

Disposició transitòria

Disposició transitòria primera. Reconeixement de les prestacions de 
dret subjectiu 
Als efectes previstos a l’article únic d’aquesta Llei de modificació de l’article 19, 

es reconeix el dret subjectiu a rebre la prestació d’extutelats a les persones nascudes 
l’any 1.999 i en endavant.

Disposicions finals

Disposició final Primera. Entrada en vigor
Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà de la publicació al Butlletí Oficial de la 

Generalitat.

Disposició final Segona. Habilitació pressupostària
Els preceptes que comporten la realització de despesa amb càrrec als Pressupos-

tos de la Generalitat, produiran efecte al partir del primer dia 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.

Palau del Parlament, 19 de març de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Marta Ribas Frías, portaveu adjunta, 

GP CatECP

PROPOSTA DE TRAMITACIÓ EN LECTURA ÚNICA DAVANT EL PLE

D’acord amb l’article 138 del Reglament, escoltada la Junta de Portaveus, es propo-
sarà al Ple que la Proposició de llei de modificació de la Llei 13/2006, de prestacions 
socials de caràcter econòmic sigui tramitada pel procediment de lectura única.
Acord: Mesa del Parlament, 02.04.2019.
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Punt 5 | Debat i votació

Proposta de resolució per la qual es reitera la presentació a la 
Mesa del Congrés dels Diputats de la Proposició de llei de reforma 
de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de 
despenalització de l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi
Tram. 270-00001/12

PROPOSTA AL PLE

Acord: Junta de Portaveus, sessió 61, 03.06.2019

Al Ple del Parlament
La Junta de Portaveus, en la sessió tinguda el 3 de juny de 2019, ha acordat tras-

lladar al Ple del Parlament la proposta de reiterar directament la presentació a la 
Mesa del Congrés dels Diputats de la Proposició de llei de reforma de la Llei orgà-
nica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de despenalització de l’eutanàsia 
i l’ajuda al suïcidi, d’acord amb el que estableix l’article 207.1 del Reglament, amb 
el text següent: 

Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de 
novembre, del Codi penal, de despenalització de l’eutanàsia i l’ajuda 
al suïcidi

Exposició de motius
L’objectiu d’aquesta proposició de llei en defensa del dret a la mort digna, i 

d’acord amb la dignitat i la llibertat de la persona proclamades en l’article 10.1 de la 
Constitució, és la modificació de l’apartat 4 de l’article 143 del Codi Penal, que diu: 

«Article 143 
»1. El qui indueixi al suïcidi d’altri ha de ser castigat amb la pena de presó de 

quatre a vuit anys.
»2. S’ha d’imposar la pena de presó de dos a cinc anys a qui cooperi amb actes 

necessaris al suïcidi d’una persona.
»3. S’ha de castigar amb la pena de presó de sis a deu anys si la cooperació arriba 

fins al punt d’executar la mort.
»4. El qui causi la mort d’altri o hi cooperi activament amb actes necessaris i di-

rectes, per la seva petició expressa, seriosa i inequívoca, en el cas que la víctima pa-
teixi una malaltia greu que conduiria necessàriament a la seva mort, o que produeixi 
greus sofriments permanents i difícils de suportar, ha de ser castigat amb la pena 
inferior en un o dos graus a les assenyalades en els números 2 i 3 d’aquest article.»

La recomanació de la modificació d’aquest article del Codi penal ja es troba en 
l’Informe sobre l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi, elaborat pel Comitè Consultiu de Bi-
oètica de Catalunya l’any 2006 a petició del Departament de Salut de la Generalitat.

Aquest informe és l’estudi més rigorós i exhaustiu sobre el tema i, amb les actua-
litzacions necessàries, es pot considerar una base fonamental d’aquesta proposició.

Catalunya ha estat capdavantera en la legislació sobre els drets del pacient i el 
document de voluntats anticipades, i també en el desenvolupament de les cures pal-
liatives. La prova que ho continua essent és la Carta de drets i deures de la ciutada-
nia en relació amb la salut i l’atenció sanitària, elaborada el 2001 i revisada i apro-
vada pel Departament de Salut al juny de 2015, que en el capítol sobre autonomia i 
presa de decisions diu: 

«5.1.8 Dret a viure el procés de final de vida, d’acord amb el seu concepte de 
dignitat

»La persona té dret a viure el procés que s’esdevingui fins al final de la vida se-
gons la seva concepció de dignitat. La persona té dret a rebutjar qualsevol tracta-
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ment, malgrat que aquest sigui de suport vital i estigui ja instaurat, sempre que es 
tracti d’una decisió competent i ben informada.

»En aquest context, la persona té dret a rebre una atenció de qualitat que promo-
gui l’alleujament del patiment, sigui físic, psicològic, social o espiritual, proveïda en 
l’entorn idoni (domicili, hospital, etc.), i atenent les preferències de la persona.

»Quan es donen situacions de patiment insuportable i la persona, en plena pos-
sessió de les seves facultats per decidir, expressa el seu desig de morir i sol·licita 
ajuda per fer-ho, té el dret a rebre un tracte respectuós i que se li doni una resposta 
proporcionada a la intensitat d’aquest patiment. Igualment, la persona té dret que els 
professionals sanitaris li facilitin les cures i els tractaments necessaris per facilitar-li 
una mort digna i sense patiment, sempre dins del marc legal vigent.»

L’article 143.4 del Codi penal és, precisament, el marc legal que impedeix que a 
Catalunya es faciliti una mort digna i sense patiment a la persona que, en situació 
de patiment insuportable i en plena possessió de les seves facultats per a decidir, ex-
pressa el seu desig de morir i sol·licita ajuda per a fer-ho.

Hi ha qui contraposa les cures pal·liatives amb el que demana aquesta proposició, 
i no és així. Avançar en el dret a la mort digna és disposar d’equips pal·liatius mul-
tidisciplinaris les vint-i-quatre hores del dia, set dies la setmana, per a atendre els 
malalts i les probables urgències. És reforçar la formació inicial i contínua dels pro-
fessionals de la medicina, la infermeria, el treball social i la psicologia clínica per-
què prenguin consciència que l’atenció al final de la vida és part de llur tasca profes-
sional. És promocionar el document de voluntats anticipades, facilitar-ne el registre i 
trencar el tabú de parlar sobre la pròpia mort. És crear un observatori per a saber de 
manera fefaent com es mor a Catalunya, que reculli la informació necessària, vetlli 
pel compliment de la legislació i proposi les mesures per a fer la mort tan digna com 
sigui possible. Finalment, és també la despenalització de l’ajuda a qui considera que 
la vida que li resta no mereix d’ésser viscuda i demana morir.

L’atenuació de penes reconeguda per l’article 143.4 és la resposta que, no sense 
contestació, es dóna l’any 1995, quan ja Ramón Sampedro havia sol·licitat l’eutanàsia 
a un jutjat de Barcelona, i amb què es va iniciar una reivindicació que ha anat crei-
xent fins avui. En aquell moment no hi havia referents internacionals.

Avui, però, podem avaluar l’experiència de diversos països i estats: 
– L’estat d’Oregon (EUA) va legalitzar el suïcidi mèdicament assistit el 1997, fa 

vint anys.
– A Suïssa, el Consell Nacional va confirmar la legalitat de l’assistència al suï-

cidi el 2001.
– Holanda i Bèlgica van legalitzar l’eutanàsia el 2002.
– L’estat de Washington (EUA) va legalitzar el suïcidi mèdicament assistit el 2008.
– Luxemburg va aprovar una llei relativa a l’eutanàsia i l’assistència al suïcidi el 

2009.
– L’estat de Vermont (EUA) va legalitzar el suïcidi mèdicament assistit el 2013.
– El Quebec va aprovar una llei que legalitzava l’eutanàsia el 2014.
– Els estats de Montana i de Califòrnia (EUA) van aprovar el suïcidi mèdicament 

assistit el 2015.
– També el 2015 Colòmbia va publicar una resolució del Ministeri de Salut i Pro-

tecció Social en què s’estableix el dret fonamental a morir amb dignitat.
–El Canadà va aprovar la llei que permet el suïcidi assistit i l’eutanàsia el 17 de 

juny de 2016.
La tendència que cada cop més estats i països d’arreu del món regulin amb diver-

ses fórmules el dret sobre la pròpia vida, i per tant sobre la pròpia mort, es fa evident 
en la proposta recent del govern holandès de regular l’ajuda a morir a persones grans 
amb cansament vital.

L’opinió pública va molt endavant respecte de les decisions polítiques en aquesta 
qüestió. Totes les enquestes, també l’estudi núm. 2083 del Centre d’Investigacions 
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Sociològiques, del 28 de maig de 2009, sobre l’atenció a pacients amb malalties en 
fase terminal, han donat una majoria àmplia i creixent a favor que es permeti l’euta-
nàsia i el suïcidi assistit. L’última enquesta, feta per The Economist a quinze països 
al juny del 2015, donava uns resultats per a l’Estat espanyol d’un 78% a favor, només 
un 7% en contra i un 12% de NS/NC. Una gran quantitat de juristes, de professio-
nals de la bioètica, la salut, el periodisme, la filosofia i la literatura i altres personali-
tats destacades s’han manifestat públicament a favor de la regulació. El fet que dues 
de les pel·lícules més premiades i ben acollides els darrers anys siguin Mar adentro 
(2004) i Truman (2015) demostra també el sentiment favorable de la nostra societat 
vers la despenalització de l’eutanàsia.

Estudis com el dut a terme per la Unitat de Cures Pal·liatives de l’Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau de Barcelona evidencien l’existència de la demanda d’euta-
nàsia. A més, la pràctica de l’eutanàsia és un fet, tal com mostra l’estudi d’aquesta 
unitat de cures pal·liatives del febrer del 2007, però pel fet d’estar prohibida no hi ha 
ni dades oficials ni una regulació establerta.

Una societat democràtica ha de vetllar perquè els que són vulnerables o estan 
afeblits no puguin ésser manipulats ni utilitzats per a atendre els interessos d’altres 
persones. Per això cal una llei de disposició i sobirania sobre la pròpia vida que ga-
ranteixi la lliure autonomia personal i, alhora, la protecció dels col·lectius més vul-
nerables. El desenvolupament d’aquesta llei es pot inspirar en la llei holandesa del 
2001 i sobretot en el capítol 10 de l’informe del Comitè Consultiu de Bioètica de 
Catalunya esmentat més amunt, i hauria de contenir almenys: 

– Una definició clara dels conceptes.
– Les condicions que s’han de donar per a portar a terme l’eutanàsia i el suïcidi 

mèdicament assistit.
– Les característiques que ha de tenir el pacient.
– Els requisits que ha de complir el personal sanitari en la presa de decisions i 

en l’actuació.
– La composició, les tasques i les competències dels òrgans de supervisió i control.
Només el 2% dels pacients degudament atesos pel programa d’atenció domicilià-

ria i equips de suport (PADES) demanen anticipar la mort més enllà del que la llei 
permet avui. Un 2% sembla poc, però fa que, de les aproximadament seixanta mil 
persones que cada any moren a Catalunya, a unes mil dues-centes, com a mínim, 
se’ls estigui negant el dret a la llibertat individual i el dret al respecte de llur digni-
tat. Aquests drets no s’haurien de veure vulnerats pel fet que aquestes persones es 
trobin al final de la vida.

Certament, la llei reconeix el dret a retirar els suports vitals quan ho demani el 
malalt o els seus representants. Però, paradoxalment, ajudar Ramón Sampedro a 
morir seria encara avui un delicte.

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de 
novembre, del Codi penal, de despenalització de l’eutanàsia i l’ajuda 
al suïcidi

Article únic
Es modifica l’apartat 4 de l’article 143 de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de no-

vembre, del Codi penal, que resta redactat de la manera següent: 
«4. No obstant el que estableixen els apartats anteriors, resta exempt de respon-

sabilitat penal qui, per petició expressa, lliure i inequívoca d’una persona que pateix 
una malaltia greu que el conduirà necessàriament a la mort o una patologia incura-
ble que li provoca sofriment físic o psíquic greu i que es preveu que serà permanent, 
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causi amb actes necessaris la mort segura, pacífica i sense dolor d’aquesta persona 
o hi cooperi, dins del marc legal establert.»

Palau del Parlament, 3 de juny de 2019
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Tor-

rent i Ramió
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Punt 6 | Designació

Procediment per a elegir set membres de la Comissió de Control de 
les Consultes Populars no Referendàries
284-00023/11

PROPOSTES DE CANDIDATS

Reg. 39077; 39270; 39287; 39588 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.06.2019

Reg. 40356; 40388 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 12.06.2019

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 39077)

– Gala Pin Ferrando

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 39270)

– Xavier Godàs i Pérez

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 39287)

– Miguel Pérez-Moneo Agapito

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 39588)

– Josep Pagès Massó

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 40356)

– Pablo Nuevo López

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 40388)

– Elia Marzal Yetano

N. de la r.: El currículum dels candidats poden ésser consultats a l’Arxiu del Par-
lament.
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Punt 7 | Designació

Procediment per a designar set membres del Comitè d’Experts sobre 
el Canvi Climàtic
284-00031/11

PROPOSTES DE CANDIDATS

Reg. 24958; 39213; 39288; 39594; 40154 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 

03.06.2019, 11.06.2019

Reg. 40387 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 12.06.2019

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 24958)

– Frederic Ximeno i Roca

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 39213)

– Sarai Sarroca Cervelló

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 39288)

– Bàrbara Pons Giner

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 39594)

– Marta Torres Gunfaus

SUBGRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 40154)

– Salvador Lladó Fernández

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 40387)

– Montserrat Termes Rifé

N. de la r.: El currículum dels candidats poden ésser consultats a l’Arxiu del Par-
lament.
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Punt 8 | Designació

Procediment per a elegir sis vocals del Consell Assessor de l’Institut 
de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries
284-00005/12

PROPOSTES DE CANDIDATS

Reg. 39076; 39214; 39289; 39587; 40228 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 

03.06.2019, 11.06.2019

Reg. 40389 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 12.06.2019

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 39076)

– Montserrat Escutia i Acedo

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 39214)

– Elisabet Cañigueral Borràs

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 39289)

– Joan Gené i Albesa

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 39587)

– Concepció Cervós i Costansa

SUBGRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 40228)

– Eva Carreras Salvadó

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 40389)

– Vicente Sanchis Almenar

N. de la r.: El currículum dels candidats poden ésser consultats a l’Arxiu del Par-
lament.
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Punt 9 | Designació

Procediment per a elegir sis membres de la Junta de Govern del 
Memorial Democràtic
284-00002/12

PROPOSTES DE CANDIDATS

Reg. 28767; 35230; 35965; 39071; 39286; 40152 / Admissió a tràmit: Mesa del 

Parlament, 09.04.2019, 28.05.2019, 03.06.2019, 11.06.2019

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 28767)

– Ramon Arnabat Mata

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 35230)

– Aurora Madaula i Giménez

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 35965)

– Jordi Canal Morell

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 39071)

– Marta Rovira i Martínez

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 39286)

– M. Argelia Queralt Jiménez

SUBGRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 40152)

– María Eva Fernández Lamelas

N. de la r.: El currículum dels candidats poden ésser consultats a l’Arxiu del Par-
lament.
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Punt 19 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el sistema de 
protecció de la infància i l’adolescència
302-00109/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 39597 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 03.06.2019

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

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161 
del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·
lació al Govern sobre el sistema de protecció de la infància i l’adolescència (tram. 
300·00132/12).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Obrir nous centres d’acollida d’emergència per a menors a Catalunya a partir 

de l’acord entre la Generalitat i els ajuntaments on s’hagin d’ubicar. El Govern ga·
rantirà als ajuntaments la màxima transparència, claredat i informació per tal que 
acordin l’emplaçament del futur centre.

2. Presentar, en el termini de dos mesos des de l’aprovació d’aquesta moció, un 
«protocol d’aterratge» per a la derivació i/o la instal·lació de centres d’acollida als 
municipis de Catalunya. Aquest protocol, que haurà de ser consensuat prèviament 
amb els ajuntaments i amb els sectors implicats, indicarà les responsabilitats i actua·
cions de cada institució i entitats que gestionen els centres d’acollida d’emergència, 
les característiques de la ubicació del centre, el procés de comunicació als veïns  i 
veïnes i el recursos econòmics, tècnics i humans necessaris.

3. Garantir que els nous equipaments oberts en el darrer any i els que s’obrin a 
partir de l’aprovació d’aquesta moció disposin de llicència d’activitat i dels espais 
necessaris i de qualitat per atendre els i les joves i garanteixin les necessitats per 
part dels i les professionals.

4. Fer efectius, en el termini d’un mes des de l’aprovació d’aquesta moció, els pa·
gaments pendents de l’exercici 2018 i 2019 a les entitats que gestionen centres d’aco·
llida, centres d’acollida d’emergència, CRAES i CREIS de Catalunya.

5. Consensuar amb les entitats gestores un calendari per als pagaments pendents 
de l’any 2019 i del primer semestre de 2020.
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6. Presentar en seu parlamentària una planificació dels nous centres que es pre·
veuen obrir durant l’any 2019 i 2020 per atendre les necessitats d’acollida del sis·
tema de protecció. Caldrà especificar la ubicació prevista, les característiques de 
l’equipament, el nombre de places i tipologia de menors que l’ocuparan, i el pressu·
post que es preveu per a cadascun d’ells.

7. Incrementar immediatament el nombre d’agents de seguretat dels centres 
d’acollida, centres d’acollida d’emergència, CRAES i CREIS, així com en centres 
de justícia juvenil que ho reclamin, en especial, aquells que han patit situacions de 
violència, com és el cas de CREI Can Rubió.

8. Garantir, amb tots els mitjans humans i tècnics necessaris, las seguretat física 
dels treballadors/es dels centres de menors en totes les seves modalitats.

9. Complir els acords adoptat a la Resolució 618/XI del Parlament de Catalunya, 
sobre les condicions laborals dels professionals que treballen en els centres depen·
dents de la DGAIA i sobre la resposta a l’increment de la conflictivitat en aquest 
àmbit.

10. Comunicar a tots els centres de menors de Catalunya la persona referent 
per part del Govern per a la gestió i el compliment del protocol per a la prevenció 
d’agressions aprovat el 2017.

11. Assistir a totes les Juntes de Seguretat on s’informi de la situació dels Menors 
Estrangers No Acompanyats a Catalunya.

12. Convocar amb una periodicitat bimestral, els grups de treballs que han de 
desenvolupar «L’Estratègia sobre els Menors Estrangers no Acompanyats».

13. Presentar·se com a acusació particular en el procediment judicial obert con·
tra el Sr. Ricard Calvo, ex Director General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.

14. Actualitzar el web de l’Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats incorpo·
rant la memòria de l’any 2018.

15. Elaborar un pla d’acollida i suport a les aules de l’alumnat nouvingut en el 
cicle infantil i primària en el que inclogui l’aprenentatge de les llengües oficials a 
Catalunya i dotació pressupostària suficient.

16. Elaborar un pla específic per a protegir i donar una atenció especialitzada als 
menors que han estat víctimes de tràfic i d’explotació sexual i garantir una formació 
especialitzada als professionals que tracten amb els menors estrangers no acompa·
nyats per a la detecció, l’abordatge i l’atenció als infants que són víctimes de tràfic 
d’éssers humans.

17. Crear plans d’acompanyament i suport a la transició a la vida adulta per a 
aquells joves que ja han complert els 18 anys o per als menors estrangers no acom·
panyats que compleixen la majoria d’edat sota tutela de la Generalitat.

18. Garantir els recursos necessaris per assegurar una atenció psicològica i psi·
quiàtrica urgent als menors que ho requereixin.

19. Ampliar el conveni amb el torn d’ofici de l’ICAB perquè des de primer mo·
ment els Mossos d’Esquadra ofereixin i informin als menors del seu dret a estar 
acompanyats per un lletrat o una lletrada.

20. Convocar l’Observatori dels Drets de la Infància, que no es reuneix des de 
l’any 2017, per crear un grup de treball específic sobre menors estrangers no acom·
panyats perquè assessori sobre els canvis normatius i legislatius necessaris per fer 
front a aquesta realitat.

Palau del Parlament, 30 de maig de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP PSC·

Units
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 40358, 40363, 40369 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 11.06.2019

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 40358)

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Par·
lament, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre el sistema de protecció de la infància i l’adolescència (tram. 302·
00109/12).

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou punt 1 bis

1 bis. Lliurar als grups parlamentaris en el termini d’un mes la informació de 
quins són els nous centres d’acollida creats o planificats per aquest any.

Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació del punt 2

2. Presentar, en el termini d’un mes des de l’aprovació d’aquesta moció, un «pro·
tocol d’aterratge» per a la derivació i/o la instal·lació de centres d’acollida als muni·
cipis de Catalunya. Aquest protocol, que haurà de ser consensuat prèviament amb 
els ajuntaments i amb els sectors implicats, indicarà les responsabilitats i actuacions 
de cada institució i entitats que gestionen els centres d’acollida d’emergència, les ca·
racterístiques de la ubicació del centre, el procés de comunicació als veïns i veïnes i 
el recursos econòmics, tècnics i humans necessaris.

Esmena 3
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou punt 7 bis

7 bis. Garantir que es compleixen els drets de tots els infants i joves i dels treba-
lladors i treballadores de tots els Centres d’acollida de menors, a partir d’incremen-
tar les plantilles professionals d’Educadors i Educadores Socials amb especialitat 
en mediació i resolució de conflictes, així com de garantir l’oferta de formació espe-
cialitzada en abordatge i contenció emocional en les intervencions socioeducatives.

Esmena 4
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou punt 

21. Desenvolupar la figura professional de l’assessor o assessora de l’adolescent 
estranger sense suport familiar, com a referent del o la jove des de l’acollida fins la 
seva integració i emancipació. L’assessoria serà una figura independent del sistema 
de protecció i tindrà per objectiu oferir un suport estable en l’activació dels recursos 
i tramitacions jurídico-administratives.

Esmena 5
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou punt 

22. Garantir els recursos especialitzats suficients per a que la Direcció General 
d’Atenció a la Infància i Adolescència sigui proactiva en la sol·licitud dels permisos 
de treball per als joves que estan sota la seva tutela, de manera que obtinguin amb 
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celeritat autoritzacions de residència i treball, també en el cas de les tramitacions a 
fer un cop compleixen 18 anys.

Esmena 6
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou punt 

23. En una setmana, lliurar als grups parlamentaris l’Estratègia Catalana per a 
l’acollida i la inclusió dels infants i joves emigrats sols, amb les accions calendarit-
zades, prioritzades i amb la indicació de la dotació pressupostària.

Esmena 7
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou punt 

24. Promoure que tots els municipis compleixin amb el deure d’empadronar les 
persones que hi resideixen acreditin o no un domicili. Elaborar una guia adreçada 
als Ajuntaments per garantir a tots els municipis de Catalunya l’empadronament de 
totes les persones indiferentment de la seva situació jurídica i donar, així, la titula-
ritat del dret a accedir al sistema públic de serveis socials i d’altres..

Palau del Parlament, 5 de juny de 2019
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 40363)

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu, Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Re·
glament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre el sistema de protecció de la infància i l’adolescència 
(tram. 302·00109/12).

Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 1 bis, que quedaria redactat de la següent manera

1 bis. Reestructurar el sistema de protecció de la infància potenciant l’acollida 
familiar i orientant el sistema cap a un model de centres de dimensions reduïdes 
(vuit places) d’acord amb allò establert a la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats 
en la infància i l’adolescència, per a proporcionar els nens i nenes un entorn similar 
al de la llar en coordinació amb els Ajuntaments.

Esmena 2
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 6 bis, que quedaria redactat de la següent manera 

6 bis. Analitzar les necessitats de recursos del sistema de protecció de la infància 
i l’adolescència i el seu cost, en el termini màxim de tres mesos, i traslladar la infor-
mació als grups parlamentaris, sindicats i entitats del tercer sector social.

Esmena 3
GP de Ciutadans
D’addició al punt 20, que quedaria redactat de la següent manera 

20. Convocar l’Observatori dels Drets de la Infància, que no es reuneix des de 
l’any 2017, per crear un grup de treball específic sobre menors estrangers no acom·
panyats perquè assessori sobre els canvis normatius i legislatius necessaris per fer 
front a aquesta realitat, i que aquest Observatori comparegui en seu parlamentària 
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almenys un cop cada període de sessions per a informar sobre l’estat de les mesures 
impulsades en els diferents àmbits de les polítiques d’infància.

Palau del Parlament, 5 de juny de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 40369)

A la Mesa del Parlament
Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents es·
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el sistema de pro·
tecció de la infància i l’adolescència (tram. 302·00109/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

3. Continuar garantint que tots equipaments oberts en el darrer any i els que 
s’obrin a partir de l’aprovació d’aquesta moció disposin de llicència d’activitat i dels 
espais necessaris i de qualitat per atendre els i les joves i garanteixin les necessitats 
per part dels i les professionals.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i supressió

4. Fer efectius, en el termini més breu possible des de l’aprovació d’aquesta mo·
ció, els pagaments pendents de l’exercici 2018 i 2019 a les entitats que gestionen 
centres d’acollida, centres d’acollida d’emergència, CRAES i CREIS de Catalunya.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i modificació

6. Presentar en seu parlamentària una planificació dels nous centres que es pre·
veuen obrir durant l’any 2019 i 2020 per atendre les necessitats d’acollida del sis·
tema de protecció. Caldrà especificar la ubicació prevista, les característiques de 
l’equipament, el nombre de places i tipologia de menors que l’ocuparan, i el cost que 
es preveu per a cadascun d’ells.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació, addició i supressió 

7. Incrementar immediatament el nombre d’agents de seguretat en aquells cen·
tres d’acollida, centres d’acollida d’emergència, CRAES i CREIS, en funció de les 
necessitats específiques de cada recurs així com en centres de justícia juvenil que 
ho reclamin, en especial, aquells que han patit situacions de violència, com és el cas 
de CREI Can Rubió.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

11. Promoure que els/les alcaldes/esses de Catalunya impulsin les convocatòries 
de les Juntes Locals de Seguretat d’acord amb el que preveu la llei d’ordenació del 
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Sistema de Seguretat pública de Catalunya per tractar totes les qüestions relaciona-
des amb la seguretat del municipi on i s’informi de la situació dels Menors Estran·
gers No Acompanyats en cas de ser necessari.

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

12. Convocar amb la periodicitat pertinent, cada grup de treball que està des-
envolupant «L’Estratègia Catalana per a l’acollida i la inclusió dels infants i joves 
emigrats sols».

Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i supressió

16. Elaborar un pla específic per a protegir i donar una atenció especialitzada 
als menors que han estat víctimes de tràfic i d’explotació sexual i garantir l’atenció 
de professionals amb la formació adequada per atendre els joves que migren sols i 
per la detecció, l’abordatge i l’atenció als infants que són víctimes de tràfic d’éssers 
humans.

Esmena 8
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

17. Crear plans d’acompanyament i suport a la transició a la vida adulta per a 
aquells joves que ja han complert els 18 anys o per als joves que migren sols que 
compleixen la majoria d’edat sota tutela de la Generalitat.

Esmena 9
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

19. Ampliar el conveni amb el torn d’ofici del Consell de l’Advocacia Catalana 
perquè des de primer moment els Mossos d’Esquadra ofereixin i informin als me·
nors del seu dret a estar acompanyats per un lletrat o una lletrada.

Esmena 10
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

20. Convocar l’Observatori dels Drets de la Infància, reunit per última vegada 
el passat 22 de gener de 2019, per crear un grup de treball específic sobre joves que 
migren sols perquè assessori sobre els canvis normatius i legislatius necessaris per 
fer front a aquesta realitat.

Esmena 11
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició d’un nou punt

21. Disseny i implementació d’un programa de mentoria i acolliment familiar per 
joves migrats sols.

Esmena 12
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició d’un nou punt

22. Organització anual de la Setmana de l’Acolliment familiar a Catalunya.
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Esmena 13
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició

23. Instar al govern espanyol que desenvolupi un nou règim especial de la segu-
retat social per els acollidors professionals.

Palau del Parlament, 11 de juny de 2019
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus
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Punt 20 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la seva inacció 
social
302-00111/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 39618 i 39821 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 03.06.2019 i 

05.06.2019

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 161 del Re·
glamento del Parlamento, presentan la siguiente moción subsiguiente a la Interpel·
lació al Govern sobre la seva inacció social (tram. 300·00135/12).

Moción
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a:

Garantizar la protección a la infancia y adolescencia
1. Realizar una auditoría de la gestión de la Dirección General de Atención a la 

Infancia y la Adolescencia (DGAIA) de los últimos 10 años, mediante la contrata·
ción de una entidad externa e independiente, con el objetivo de esclarecer su gestión 
y garantizar su correcto funcionamiento para asegurar la protección de la infancia y 
la adolescencia en Cataluña, presentando en sede parlamentaria los resultados de la 
misma y los documentos utilizados para su realización antes de la finalización del 
presente año 2019.

En especial, el Govern debe velar por que la auditoría a realizar permita una in·
vestigación de todas aquellas adjudicaciones de contratos públicos a entidades con 
las que sus miembros y altos cargos o ex miembros y ex altos cargos tengan o hayan 
tenido vinculación, posibilitando así la persecución administrativa y/o penal de los 
posibles ilícitos cometidos.

Revertir la infrafinanciación de los servicios sociales y de atención a las personas
2. Presentar, a fecha 30 de junio de 2019, un estudio detallado de los impagos de 

los servicios públicos que gestionan las entidades sociales, establecer un calendario 
de pagos, habilitar el acceso a las líneas de crédito del Instituto Catalán de Finanzas 
y hacer efectivo el pago del capital pendiente y de los intereses de demora corres·
pondientes.

3. Actualizar de forma urgente la Cartera de Servicios Sociales de la Ley 
12/2007, de servicios sociales, ajustando la ratio de personal de los servicios a las 
nuevas realidades demográficas, junto con una memoria económica para el ejercicio 
2019 que garantice los servicios y prestaciones de los servicios sociales, en un plazo 
máximo de 2 meses.

4. Aumentar las ratios de profesionales de los centros concertados, equiparán·
dolas como mínimo a los de titularidad y gestión pública, e incrementar las tarifas 
que liquida la Generalitat a estos centros, congeladas desde 2010, para asegurar las 
mejoras laborales de los profesionales de los servicios sociales y de atención a las 
personas.

Blindar el cuarto pilar del estado del bienestar
5. Diseñar las convocatorias de subvenciones y ayudas a las entidades sociales y 

de atención a las personas con una periodicidad plurianual, con el objetivo de dotar 
de mayor seguridad y viabilidad a sus proyectos y reducir sus costes administrati·
vos.
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6. Aumentar la inversión en políticas sociales hasta alcanzar, como mínimo, la 
media española (9,36% sobre el 8,64% de la Comunidad Autónoma de Cataluña) en 
2020.

7. Aumentar progresivamente la inversión en infancia, actualmente en el 0,9% 
del PIB, hasta alcanzar la media española (1,3%) en un plazo máximo de 2 años,  y 
la media europea (2,2%) en un plazo máximo de 4 años.

Acabar con la desigualdad territorial de los recursos de atención a las personas
8. Partiendo de un estudio detallado de la oferta actual territorializada, diseñar 

un mapa completo de los recursos de atención a las personas, desarrollando un plan 
para completar las carencias que se detecten y calendarizando su entrada en funci·
onamiento en un plazo máximo de 4 años.

Activar el despliegue de las leyes sociales catalanas
9. Dar cumplimiento al punto 7 de la Moción 24/XII, del Parlament de Catalu·

nya, sobre desprotección social, acelerando el despliegue de las leyes sociales cata·
lanas de forma prioritaria durante el próximo año tomando las siguientes medidas: 

a) Desplegar totalmente la Ley 11/2014, para garantizar los derechos de lesbia·
nas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales y para erradicar la homofobia, la 
bifobia y la transfobia, dotándola de suficiente presupuesto para ofrecer una verda·
dera atención a las víctimas.

b) Desplegar reglamentariamente la Ley 14/2010, de derechos y oportunidades 
en la infancia y la adolescencia, dando traslado a los grupos parlamentarios de los 
decretos desplegados y los recursos económicos asociados.

c) Desplegar reglamentariamente la Ley 13/2014, de accesibilidad, dotándola de 
suficiente presupuesto.

d) Desplegar la Ley 17/2010, de la lengua de signos catalana, dotándola de un 
presupuesto adecuado para hacer efectivos los derechos que en ella se recogen y, 
en especial, asegurando una dotación suficiente de intérpretes en lengua de signos.

e) Dar cumplimiento a la Ley 18/2007, del derecho a la vivienda, dotándola de 
presupuesto suficiente para alcanzar el objetivo de conseguir un parque mínimo del 
15% de viviendas destinadas a políticas sociales en Cataluña en las áreas de fuerte 
demanda acreditada.

f) Desplegar totalmente la Ley 5/2008, del derecho de las mujeres a erradicar la 
violencia machista, dotándola de suficiente presupuesto para combatir las agresiones 
sexuales, el tráfico y explotación sexual de mujeres y niñas, la mutilación genital fe·
menina y el riesgo de padecerla, los matrimonios forzados, la violencia derivada de 
los conflictos armados y la violencia contra los derechos sexuales y reproductivos.

g) Adaptar la normativa catalana a los principios, valores y mandatos de la Con·
vención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, apro·
bada por las Naciones Unidas en 2006.

Palacio del Parlamento, 3 de junio de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Noemí de la Calle Sifré, diputada, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 40338, 40359, 40368 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 11.06.2019

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 40338)

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

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 
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del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent 
a la Interpel·lació al Govern sobre la seva inacció social (tram. 302·00111/12).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’una nova lletra h al punt 9

h) Aprovar, en el termini d’un mes des de l’aprovació d’aquesta moció, el regla-
ment de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania.

Palau del Parlament, 3 de juny de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP PSC·

Units

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 40359)

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parla·
ment, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go·
vern sobre la seva inacció social (tram. 302·00111/12).

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició de nou punt 1 bis

1 bis. Lliurar als grups parlamentaris, en el termini d’un mes, un informe de les 
feines realitzades pel Grup de treball per a la revisió global del sistema de protecció 
a la infància, creat per acord del Parlament de Catalunya a la Moció 53/XII.

Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició al punt 5

5. Diseñar las convocatorias de subvenciones y ayudas a las entidades sociales y 
de atención a las personas con una periodicidad plurianual, con el objetivo de dotar 
de mayor seguridad y viabilidad a sus proyectos y reducir sus costes administrati·
vos, preveient a mig termini passar de la via de subvenció a la concertació.

Esmena 3
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou punt

10. El Parlament de Catalunya reprova el conseller Jordi Puigneró i de la Secre·
tària de Funció Pública per explicitar en reunió de la Mesa d’Empleats Públics de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya que no pensen complir els mandats 
polítics aprovats en la Moció 89/XII del Parlament de Catalunya.

Esmena 4
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou punt

11. El Parlament de Catalunya reprova el conseller Chakir el Homrani per expli·
citar que no pensa complir el punt 3a de la moció 89/XII del Parlament de Catalunya 
que insta el govern a la publicació immediata del reglament de la renda garantida 
de ciutadania.

Palau del Parlament, 6 de juny de 2019
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 40368)

A la Mesa del Parlament
Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents es·
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la seva inacció so·
cial (tram. 302·00111/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

2. Treballar perquè l’Institut Català de Finances habiliti línies de préstec per 
atendre les necessitats de finançament de l’economia social.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i supressió

3. Actualitzar de forma urgent la Cartera de Serveis Socials de la llei 12/2007, 
de serveis socials, ajustant la rati de personal dels serveis socials a les noves rea·
litats demogràfiques, juntament amb una memòria econòmica per al exercici 2020 
que garanteixi els serveis i prestacions dels serveis socials, en un termini màxim de 
2 mesos.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió

4. Augmentar les ràtios professionals dels centres concertats, equiparant·les com 
a mínim als de titularitat i gestió pública, i incrementar les tarifes que liquida la Ge·
neralitat a aquests centres, congelades des de 2010, per assegurar les millores labo·
rals dels professionals dels serveis socials i d’atenció a les persones.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

5. Dissenyar les convocatòries de subvencions i ajudes a les entitats socials i 
d’atenció a les persones per aquelles línies que corresponen a projectes que tenen 
una durada superior a un any amb una periodicitat plurianual, amb l’objectiu de 
dotar de major seguretat i viabilitat els seus projectes i reduir els seus costos admi·
nistratius.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

6. Augmentar la inversió en polítiques socials quan el sistema de finançament 
territorial provinent de l’estat, congelat des de 2009 i caducat des de 2015 aporti 
nous recursos.

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i supressió 

7. Augmentar progressivament la inversió en infància, actualment en el 0,9% del 
PIB, fins a assolir la mitjana espanyola (1,3%) en el termini màxim de 2 anys, la 
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mitjana europea calculant-t’ho a partir d’un instrument d’avaluació de la inversió 
pública en infància seguint les recomanacions fetes per UNICEF que inclou una vi-
sió més complerta i integral de la inversió pública en infància.

Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió

9. Donar compliment al punt 7 de la Moció 24/XII, del Parlament de Catalunya, 
sobre desprotecció social, accelerant el desplegament de les lleis socials catalanes 
de forma prioritària durant el proper any prenent les següents mesures: 

Esmena 8
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

a) Desplegar totalment la Llei 11/2014, per garantir els drets de lesbianes, gays, 
bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la trans·
fòbia, dotant·la de suficient pressupost per tal d’evitar-los situacions de discrimina-
ció i violència i assegurar que a Catalunya es pugui viure la diversitat sexual i afec-
tiva en plena llibertat. No considerar-los únicament víctimes.

Esmena 9
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició

e) Donar compliment a la Llei 18/2007, del dret a l’habitatge, dotant·la de pressu·
post suficient per assolir l’objectiu d’aconseguir un parc mínim del 15% d’habitatges 
destinats a polítiques socials a Catalunya en les àrees de força demanda acreditada, 
d’acord amb el Pla Territorial Sectorial d’Habitatge de Catalunya.

Palau del Parlament, 11 de juny de 2019
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus
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Punt 21 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política 
financera i pressupostària
302-00110/12

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 39600 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 03.06.2019

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 

que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenta la següent moció, 
subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la política financera i pressupostària 
(tram. 300·00139/12).

Moció
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
Demanar al Govern de l’Estat que retiri les mesures extraordinàries de control 

polític sobre les finances de la Generalitat de Catalunya, aprovades pel Govern del 
Partit Popular l’any 2015, derogant l’Ordre PRE/2454/2015, de 20 de novembre

Palau del Parlament, 3 de juny de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

ESMENES PRESENTADES

Reg. 40332, 40339, 40366 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 11.06.2019

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 40332)

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, David Cid Colomer, diputat del Grup Par·

lamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre la política financera i pressupostària (tram. 302·
00110/12).

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un punt 2

2) Demanar al Govern de l’Estat la modificació de la regla de la despesa de la 
Llei d’Estabilitat pressupostària que limita enormement la capacitat econòmica de 
la Generalitat.

Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un punt 3

3) Demanar al Govern de l’Estat la derogació la llei de Racionalització i Sosteni-
bilitat de l’Administració Local per garantir realment l’autonomia municipal.

Esmena 3
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un punt 4

4) Negociar un nou sistema de finançament amb l’Estat que s’hauria d’haver mo-
dificat des del 2014.
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Esmena 4
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un punt 5

5) Posar en marxa, en el marc dels pressupostos 2020, una reforma fiscal pro-
gressiva i verda per acabar de manera definitiva amb les retallades.

Palau del Parlament, 11 de juny de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 40339)

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

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent 
a la Interpel·lació al Govern sobre la política financera i pressupostària (tram. 302·
00110/12).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt 

El Parlament insta al Govern de la Generalitat a aprovar, en el proper mes, el 
projecte de llei de Pressupostos per al 2019 en el si del Consell Executiu, i posterior-
ment, iniciar els tràmits parlamentaris corresponents.

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt 

El Parlament insta al Govern de la Generalitat a aprovar, en el proper mes, el 
projecte de llei de mesures fiscals i financeres per al 2019 en el si del Consell Execu-
tiu, i posteriorment, iniciar els tràmits parlamentaris corresponents. Aquest projecte 
proposarà una reforma fiscal més justa i progressiva.

Palau del Parlament, 6 de juny de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Alícia Romero Llano, diputada, GP PSC·

Units

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 40366)

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu, José María Cano Navarro, diputat del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Regla·
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la inter·
pel·lació al Govern sobre la política financera i pressupostària (tram. 302·00110/12).

Esmena 1
GP de Ciutadans
De modificació del punt 1, que quedaria redactat de la següent manera

1. En cas que es compleixin els punts 2 i següents d’aquesta moció, demanar al 
Govern de l’Estat que retiri les mesures extraordinàries de control polític sobre les 
finances de la Generalitat de Catalunya, aprovades pel Govern del Partit Popular 
l’any 2015, derogant l’Ordre PRE/2454/2015, de 20 de novembre.
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Esmena 2
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 2, que quedaria redactat de la següent manera

2. El Parlament insta el Govern a sol·licitar al Tribunal de Comptes la realitza-
ció d’una auditoria de la gestió dels diferents executius autonòmics durant els últims 
deu anys, amb l’objectiu d’analitzar l’ús que aquests governs han fet dels recursos 
públics, aportats a l’Administració per tots els ciutadans per al sosteniment dels ser-
veis públics.

En especial, el Tribunal de Comptes investigarà la creació de les anomenades 
«estructures d’estat», l’ús de fons públics, inclosos els destinats als afers socials, per 
a la celebració d’un referèndum il·legal, la utilització fraudulenta de les dades per-
sonals dels ciutadans i les subvencions, directes i indirectes, a entitats relacionades 
amb el «procés».

Esmena 3
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 3, que quedaria redactat de la següent manera 

3. Com a conseqüència de la dita auditoria, el Govern es presentarà com a acu-
sació particular contra les persones que hagin comès il·lícits en l’àmbit de l’Admi-
nistració, i realitzarà les accions necessàries per a assegurar la total indemnitat del 
patrimoni de la Generalitat.

Així mateix, presentarà en seu parlamentària els resultats de l’auditoria, an-
nexant els documents analitzats per a la seva realització, abans de la finalització 
d’aquest any 2019.

Esmena 4
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 4, que quedaria redactat de la següent manera 

4. El Govern de la Generalitat, a través del seu President, realitzarà una declara-
ció pública i institucional comprometent-se a actuar sempre dintre del marc jurídic 
de la Constitució Espanyola i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i l’estricte respec-
te a la legalitat, única garantia d’igualtat de tots els catalans, cessarà immediata-
ment totes aquelles actuacions contràries a l’ordenament jurídic i actuarà sempre 
complint el seu compromís.

Palau del Parlament, 11 de juny de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu; José María Cano Navarro, diputat, GP Cs
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Punt 22 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la gestió de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
302-00112/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 39619 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 03.06.2019

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz del Grupo Parlamentario de Ciutadans, Ignacio 

Martín Blanco, diputado del Grupo Parlamentario de Ciutadans, de acuerdo con lo 
que establece el artículo 161 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente 
moción subsiguiente a la Interpel·lació al Govern sobre la gestió de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals (tram. 300·00136/12).

Moción
El Parlament de Cataluña: 
1. Reitera que los responsables de un medio de comunicación público están su·

jetos a la normativa deontológica periodística, y dentro de ésta no cabe desobedecer 
las leyes ni las resoluciones de los tribunales para subvertir el orden jurídico vigente.

2. Reprueba a los directivos de los medios públicos de comunicación pagados 
por todos los ciudadanos que no han dimitido pese haber sido imputados y haberse 
formalizado petición de procesamiento como miembros de una organización crimi·
nal conectada con los fines indiciariamente delictivos perseguidos por el anterior 
Govern de la Generalitat.

3. Condena que, bajo la dirección de personas hoy imputadas y cuyo procesami·
ento como miembros de una organización criminal ha sido solicitado por el Minis·
terio Fiscal, TV3 y Catalunya Ràdio hayan sido uno de los principales  instrumentos 
para el intento de golpe de Estado separatista iniciado en Cataluña los días 6 y 7 de 
septiembre de 2017.

4. Muestra su más profunda preocupación por el hecho de que los máximos 
responsables de TV3 y Catalunya Ràdio se hayan negado a explicar a los ciudada·
nos que pagan su sueldo: (i) el hecho de que tuvieran órdenes del Departamento de 
Presidencia, dirigido por el Sr. Turull, de difundir la publicidad del referéndum ile·
gal del 1 de octubre incluso antes de que los grupos separatistas impusieran las mal 
llamadas leyes de desconexión los días 6 y 7 de septiembre de 2017, (ii) el coste pa·
trimonial de la difusión de dicha publicidad y (iii) el coste patrimonial del diseño y 
producción de dicha publicidad.

5. Desaprueba la pasividad e inoperancia del CAC, organismo dominado por 
una mayoría de miembros que responden exclusivamente a intereses separatistas y 
cuantiosamente retribuidos por su cargo, que incumpliendo su deber de velar por 
que los medios públicos de comunicación lleven a cabo su misión de servicio pú·
blico con cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente, no ha realizado ni un 
mero requerimiento a TV3 y Catalunya Ràdio por su implicación en hechos tan 
graves.

6. Condena que el actual Govern, ante todas estas circunstancias, no solamente 
no haya adoptado una sola medida para el cumplimiento de su obligación de garan·
tizar un servicio público audiovisual políticamente neutral, sino que ha incrementa·
do aún más el presupuesto de TV3 en detrimento de las necesidades sociales de los 
ciudadanos, lo cual constituye prueba suficiente y evidente de que dichos medios 
son un instrumento más de agitación y propaganda absolutamente subordinados a 
los intereses separatistas.
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7. Lamenta que los sucesivos Gobiernos de España hayan permitido con su pa·
sividad que los medios públicos autonómicos de Cataluña se hayan convertido en 
un instrumento no ya solamente de agitación y propaganda separatista, sino en un 
instrumento de ejecución de delitos.

Palacio del Parlamento, 3 de junio de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Ignacio Martín Blanco, diputado, GP Cs
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Punt 23 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els serveis 
d’emergències
302-00113/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 39620 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 03.06.2019

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Marc Parés Franzi, diputat del Grup Parla·

mentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació 
al Govern sobre els serveis d’emergències (tram. 300·00133/12).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1) Aplicar, de forma urgent i abans de la campanya d’incendis forestals del pro·

per estiu, un pla de xoc per dotar els diferents cossos i estructures dels serveis 
d’emergències de Catalunya (Cos de Bombers, Cos dels Mossos d’Esquadra, Cos 
d’Agents Rurals, Sistema de Trucades 112 i Sistema d’Emergències Mèdiques) dels 
recursos humans, mitjans tècnics i infraestructures que requereixen.

2) Impulsar un Pacte Nacional del Sistema Emergències de Catalunya que impli·
qui totes les institucions, grups parlamentaris i actors afectats. Entre d’altres, aquest 
pacte de país hauria de: 

2.1) Redefinir el Sistema Català d’Emergències, analitzant el paper de tots i ca·
dascun dels seus components: cossos de bombers professionals i voluntaris, cossos 
policials, sistema de trucades 112, agents rurals, protecció civil, agrupacions de de·
fensa forestal, sistema d’emergències mèdiques, etc.

2.2) Descartar la privatització total o parcial dels serveis d’emergències de Ca·
talunya.

2.3) Planificar estratègicament el desplegament del nou model definit en l’acord, 
tot detallant les accions que caldrà emprendre en els propers anys, racionalitzant els 
recursos públics que es destinen a cada cos i dotant econòmicament les inversions 
necessàries.

2.4) Definir un nou mapa de parcs de bombers, tot revisant l’actual distribució 
territorial i la càrrega de feina dels mateixos.

2.5) Enfortir el paper proactiu dels diferents cossos, amb col·laboració amb els 
ajuntaments i la ciutadania, en les polítiques públiques de prevenció per tal d’acon·
seguir una reducció del risc.

2.6) Establir mesures per afavorir la incorporació de dones al Cos de Bombers 
de la Generalitat, incloent la revisió de les bases d’accés al mateix.

3) Elaborar un Projecte de Llei d’Emergències que substitueixi tant la Llei 
5/1994, de 4 de maig, reguladora dels serveis de prevenció i extinció d’incendis  i 
de salvaments, com la Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya.

4) Implementar les mesures previstes al Projecte Bombers 2025, dotant·lo dels 
recursos econòmics necessaris, així com totes les conclusions encara no implemen·
tades de la Comissió d’Investigació de l’Incendi d’Horta de Sant Joan.

5) Aprovar i dotar econòmicament el Pla Estratègic del Cos d’Agents Rurals, tot 
potenciant l’operativitat del cos, dimensionant adequadament la plantilla i dotant·lo 
dels mitjans necessaris per desenvolupar correctament totes les seves funcions.

6) Revisar el model del sistema de trucades 112, tot professionalitzant·ne la di·
recció, consensuant els protocols d’actuació per al personal d’atenció telefònica i per 
als comandaments, estructurant adequadament les sales, garantint un sistema de re·
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tens de guàrdies, completant la integració dels cossos operatius al 112 i dignificant 
les condicions de treball del seu personal.

7) Negociar amb el govern de l’Estat el traspàs tant de les funcions de SEPRO·
NA  de la Guàrdia Civil com dels serveis de salvament marítim, atès que en ambdós 
casos l’Estatut de Catalunya dota de competències a la Generalitat de Catalunya.

8) Emetre una instrucció, acordada amb les entitats socials, on es clarifiqui la 
funció del Cos dels Mossos d’Esquadra en episodis de desallotjament extrajudicial, 
tot garantint la seguretat de les persones residents en els habitatges i impedint l’ac·
tuació de les empreses o grups executors dels esmentats desallotjaments.

9) Amb relació al Sistema d’Emergències Mèdiques:
9.1) Fer les gestions necessàries amb la direcció del SEM per donar compliment 

estricte de la lletra j) de la Moció 82/XII del Parlament de Catalunya, sobre el trans·
port sanitari i els serveis d’emergències, incloent el fet que l’increment retributiu del 
2’25% s’ha d’aplicar sobre tots els conceptes salarials, tal i com fixa el decret 3/2019 
i tal i com s’ha aplicat a la resta d’empleats públics de la Generalitat i de tot l’Estat 
espanyol.

9.2) Declarar el SEM com a Servei essencial, donat que és un servei necessari 
per al manteniment de les funcions bàsiques de salut, i com a fórmula per a facilitar 
una prestació eficaç i eficient d’aquest servei públic

Palau del Parlament, 3 de juny de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Marc Parés Franzi, diputat, GP CatECP

ESMENES PRESENTADES

Reg. 40325, 40364 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 11.06.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 40325)

A la Mesa del Parlament
Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents es·
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els serveis d’emer·
gències (tram. 302·00113/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició del punt 5 

Aprovar i dotar econòmicament en el termini de dos mesos el Pla Estratègic del 
Cos d’Agents Rurals, tot potenciant l’operativitat del cos, dimensionant adequada·
ment la plantilla i dotant·lo dels mitjans necessaris per desenvolupar correctament 
totes les seves funcions.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 9.1 

Fer les gestions necessàries, amb la direcció del SEM, per donar compliment al 
Decret Llei 3/2019 de 22 de Gener i, en concret, el previst en l’Article 1.3, que esta·
bleix un increment de la massa salarial del personal laboral de fins al 2,25% amb 
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efectes 1 de gener de 2019, més els incrementes addicionals possibles en funció de 
l’evolució del PIB.

Palau del Parlament, 11 de juny de 2019
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 40364)

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Jean Castel Sucarrat, diputado del Grup Par·

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 161.4 del Re·
glamento del Parlamento, presentan las siguientes enmiendas a la Moción, subsi·
guiente a la Interpelación del Gobierno sobre los servicios de emergencia (tram. 
300·00133/12).

Enmienda 1
GP de Ciutadans
De modificación del punto 2.4

2.4 Dotar de efectivos a los parques de bomberos en relación con las necesidades 
de cada territorio, adaptando y revisando la actual distribución territorial y la carga 
de trabajo de los mismos.

Enmienda 2
GP de Ciutadans
De modificación del punto 5

5. Aprobar y dotar económicamente el Plan Estratégico del Cuerpo de Agentes 
Rurales, potenciando la operatividad del cuerpo, dimensionando adecuadamente la 
plantilla y dotándolo de los medios necesarios para desarrollar correctamente todas 
sus funciones y garantizando la máxima seguridad en las condiciones en las cuales 
el Cuerpo de Agentes Rurales desarrollan sus actividades, incluyendo el uso de ar-
mas y equipos de protección individual adecuados.

Enmienda 3
GP de Ciutadans
De sustitución del punto 7

7. Mejorar los mecanismos de cooperación y coordinación con todos los Cuerpos 
y Fuerzas de Seguridad, tanto con el SEPRONA de la Guardia Civil, como para los 
servicios de salvamento marítimo.

Enmienda 4
GP de Ciutadans
De adición de un nuevo punto

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a integrar los nú-
meros 080 del Cuerpo de Bomberos Barcelona y el 092 de la Guardia Urbana den-
tro del 112, en base a lo que establece la decisión del Consejo 91/396 CEE de 29 de 
julio de 1991.

Enmienda 5
GP de Ciutadans
De adición de un nuevo punto

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a confeccionar un 
nuevo protocolo de procedimiento de gestión para las grandes emergencias y a pre-
sentarlo en sede parlamentaria en el plazo de 4 meses.
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Enmienda 6
GP de Ciutadans
De adición de un nuevo punto 

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a organizar el ser-
vicio del 112 de manera que las empresas adjudicatarias del servicio respeten ínte-
gramente los derechos de sus trabajadores.

Palacio del Parlamento, 7 de junio de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Jean Castel Sucarrat, diputado, GP Cs
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Punt 24 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la segregació 
escolar
302-00115/12

PRESENTACIÓ: SP CUP-CC

Reg. 39622 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 03.06.2019

A la Mesa del Parlament
Carles Riera Albert, representant del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular · Crida Constituent, d’acord amb el que estableix l’article 161 del 
Reglament del Parlament, presenta la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació 
al Govern sobre la segregació escolar (tram. 300·00134/12).

Moció
Per tal d’assolir una política educativa compromesa amb la lluita contra la segre·

gació escolar i contra la segregació social que aquesta contribueix a generar,
El Parlament de Catalunya, insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Establir una moratòria a partir del curs escolar 2019·2020 en el tancament de 

línies i grups en les escoles de titularitat pública. En cas d’excedent de places en 
una zona escolar aquesta circumstància serà utilitzada per a reduir les ràtios en els 
centres escolars públics corresponents. En tot cas, la reducció de l’oferta de places 
en una zona escolar restaria sempre limitada a la reducció de places concertades.

2. Elaborar i presentar al Parlament en el termini de 6 mesos un pla de foment 
de l’escola pública, que inclogui els criteris i procediments per tal que els actuals 
centres concertats que s’hi adeqüin puguin esdevenir de titularitat pública en el ter·
mini de 6 anys. Aquells centres que optessin per continuar sent de titularitat privada 
perdrien el concert en el termini de 10 anys.

3. Elaborar i presentar al Parlament en el termini de 6 mesos la proposta de mo·
dificació escaient de la LEC derivada del compliment del punt 2 d’aquesta moció.

4. Suprimir els concerts a aquelles escoles que segreguen per sexe, així com a 
aquelles que matriculen un percentatge d’alumnes amb necessitats educatives es·
pecials o amb dificultats socials menor al dels centres públics de la mateixa zona.

5. Garantir la universalitat i la gratuïtat dels serveis educatius de menjador, sorti·
des i colònies escolars, dels llibres de text i del material escolar, així com un mínim 
d’una activitat extraescolar gratuïta per alumne i alumna.

6. Garantir pel curs 2019·2020 l’aplicació d’un nou Decret que reguli l’admissió 
de l’alumnat i que estableixi la proporció màxima d’alumnes amb necessitats educa·
tives específiques que pot tenir un centre d’una mateixa zona, l’oficina electrònica de 
preinscripció, la publicació de les quotes per part de totes les escoles, i el seu règim 
legal, i altres exigències de transparència com pot ser les vacants.

7. Garantir distribució en els centres de la zona igualant el % d’alumnes amb ne·
cessitats socials i educatives especials, i per la diversitat d’origen.

8. Decretar l’eliminació de l’obligatorietat del pagament de quotes en les escoles 
concertades, garantint que el seu no pagament no reverteixi en la pèrdua de drets  i 
serveis educatius per a l’alumnat concernit.

9. Limitar la matrícula viva als centres d’alta complexitat, aquella que es fa du·
rant el curs i que normalment afecta a aquesta tipologia de centres, per tal què no hi 
puguin quedar vacants.

10. Garantir pel curs escolar 2019·2020: increment d’hores per desdoblaments i 
coordinacions entre professionals, increment de temps per a les tutories i atenció a 
les famílies, baixada generalitzada de ràtios, increment de plantilles per atendre l’in·
crement d’alumnat i per l’escola inclusiva, cobertura de totes les substitucions de tots 
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els professionals des del primer dia, disminució de l’hora lectiva pendent, recursos 
de coordinació, suport i formació vinculats als projectes de centres, estabilitat del 
personal interí i reducció de la temporalitat.

11. Garantir pels curs 2019·2020 que els centres educatius disposin dels recursos 
necessaris: curriculars, tecnològics, metodològics, organitzatius i de personal, per 
atendre adequadament tot l’alumnat. Ha de preveure una disminució de les ràtios i 
ha de donar orientacions sobre els procediments i instruments per a l’atenció educa·
tiva de qualitat de tot l’alumnat.

12. Activar pel curs 2019·2020 la planificació escolar amb la participació de tots 
els agents territorials i amb el model de zonificació.

13. Promoure l’harmonització de l’alumnat en tots els centres educatius en fun·
ció de les seves diversitats i necessitats educatives, funcionals i socials, evitant la 
concentració de perfils homogenis en determinats centres. Generalitzar la qualitat, 
la innovació i la inclusió a tots els centres educatius, eliminant les diferències entre 
les escoles en funció de la seva titularitat o model. Preparar i executar un pla de for·
mació del professorat, que abordi la interculturalitat i la inclusió, per tal d’afavorir 
aquesta harmonització i atenció personalitzada. Dur a terme també un pla de detec·
ció de necessitats socials i educatives especials.

14. Revisar, qüestionar, i modificar o eliminar, si escau, els decrets de direccions, 
plantilles i d’autonomia de centres, en funció dels objectius anteriors.

Palau del Parlament, 3 de juny de 2019
Carles Riera Albert, representant SP CUP·CC

ESMENES PRESENTADES

Reg. 40133, 40337, 40365, 40370 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 

11.06.2019

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 40133)

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Jéssica Albiach Satorres, presidenta del 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix 
l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la 
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la segregació escolar (tram. 
302·00115/12).

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició al final del punt 2

2. Elaborar i presentar al Parlament en el termini de 6 mesos un pla de foment 
de l’escola pública, que inclogui els criteris i procediments per tal que els actuals 
centres concertats que s’hi adeqüin puguin esdevenir de titularitat pública en el ter·
mini de 6 anys. Aquells centres que optessin per continuar sent de titularitat privada 
perdrien el concert en el termini de 10 anys, des de la data de concessió.

Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició al punt 13

13. [...] Preparar i executar un pla de formació del professorat, que abordi la inter·
culturalitat, la diversitat de gènere i la inclusió, per tal d’afavorir aquesta harmonit·
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zació i atenció personalitzada. Dur a terme també un pla de detecció de necessitats 
socials i educatives especials.

Palau del Parlament, 7 de juny de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Jéssica Albiach Satorres, presidenta,  

GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 40337)

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

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’arti·
cle 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Mo·
ció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la segregació escolar (tram. 302·
00115/12).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió de part del punt 1

1. Establir una moratòria a partir del curs escolar 2019·2020 en el tancament de 
línies i grups en les escoles de titularitat pública. En cas d’excedent de places en 
una zona escolar aquesta circumstància serà utilitzada per a reduir les ràtios en els 
centres escolars públics corresponents. En tot cas, la reducció de l’oferta de places 
en una zona escolar restaria sempre limitada a la reducció de places concertades.

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió de part del punt 2

2. Elaborar i presentar al Parlament en el termini de 6 mesos un pla de foment 
de l’escola pública, que inclogui els criteris i procediments per tal que els actuals 
centres concertats que s’hi adeqüin puguin esdevenir de titularitat pública en el ter·
mini de 6 anys. Aquells centres que optessin per continuar sent de titularitat privada 
perdrien el concert en el termini de 10 anys.

Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 4

4. No renovar els concerts a aquelles escoles que segreguen per sexe, així com 
a aquelles que no assumeixen la corresponsabilització amb els objectius del servei 
públic d’educació i no admeten alumnat amb necessitats educatives específiques o 
amb alta complexitat social.

Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició al punt 7

7. Garantir places públiques de proximitat i distribució en els centres de la zona 
igualant el % d’alumnes amb necessitats socials i educatives especials, i per la di·
versitat d’origen.
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Esmena 5
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió de part del punt 14

14. Revisar, qüestionar, i modificar o eliminar, si escau, els decrets de direccions, 
plantilles i d’autonomia de centres, en funció dels objectius anteriors.

Palau del Parlament, 5 de juny de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, diputada, GP PSC·

Units

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 40365)

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parla·

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre la segregació escolar (tram. 302·00115/12).

Esmena 1
GP de Ciutadans
De modificació i supressió del punt 1

1. Establir una moratòria a partir del curs escolar 2019-2020 en el tancament 
de línies i grups en les escoles de titularitat pública. En cas d’excedent de places en 
una zona escolar aquesta circumstància serà utilitzada per a reduir les ràtios en els 
centres escolars públics corresponents. En tot cas, la reducció de l’oferta de places 
en una zona escolar restaria sempre limitada a la reducció de places concertades.

Esmena 2
GP de Ciutadans
De modificació i supressió del punt 2

2. Elaborar i presentar al Parlament en el termini de 6 mesos un pla de foment 
de l’escola pública, que inclogui els criteris i procediments per tal que els actuals 
centres concertats que s’hi adeqüin puguin esdevenir de titularitat pública en el ter-
mini de 6 anys. Aquells centres que optessin per continuar sent de titularitat privada 
perdrien el concert en el termini de 10 anys.

Esmena 3
GP de Ciutadans
De modificació i addició del punt 5

5. Garantir la universalitat i la gratuïtat dels serveis educatius de menjador, sor-
tides i colònies escolars, dels llibres de text i del material escolar, així com un mínim 
d’una activitat extraescolar gratuïta per alumne i alumna, segons les necessitats 
educatives dels alumnes i la tarifació social establerta.

Esmena 4
GP de Ciutadans
De modificació i addició del punt 8

8. Decretar l’eliminació de l’obligatorietat del pagament de quotes en les escoles 
concertades, garantint que el seu no pagament no reverteixi en la pèrdua de drets i 
serveis educatius per a l’alumnat concernit, tal i com estableix la normativa vigent.

Palau del Parlament, 11 de juny de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Sonia Sierra Infante, diputada, GP Cs
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 40370)

A la Mesa del Parlament
Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents es·
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la segregació escolar 
(tram. 302·00115/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

4. Revisar el decret de concerts educatius per tal que no es puguin concertar 
aquells centres que no compleixin amb el principi de coeducació mitjançant l’esco-
larització mixta o no satisfacin les necessitats d’escolarització gratuïta.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació, de refosa dels punts 6 i 7 en un únic punt

Garantir pel curs 2020-21 l’aplicació d’un nou Decret que reguli l’admissió de 
l’alumnat, que estableixi la proporció màxima d’alumnes amb necessitats educati-
ves específiques i la distribució equilibrada d’aquest alumnat entre els centres d’una 
mateixa zona i avançar en l’adaptació del procediment de preinscripció als requeri-
ments de l’administració electrònica. Garantir que els centres públics i privats con-
certats publiquen en el període de preinscripció escolar les seves quotes.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

8. Garantir la gratuïtat real dels ensenyaments obligatoris i gratuïts impartits en 
centres concertats mitjançant un sistema de finançament equitatiu i asimètric.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

9. Limitar la matrícula fora de termini d’alumnes amb necessitats educatives es-
pecials (NEE) en centres socialment desfavorits.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i addició

10. Garantir pel curs escolar 2019·2020 increment de recursos de personal do-
cent i personal PAS per atendre l’escola inclusiva i seguir cobrint les substitucions 
del personal docent, així com recursos de coordinació, suport i formació vinculats 
als projectes de centres i compromís en l’estabilitat del personal interí i reducció de 
la temporalitat.

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició

11. Garantir pels curs 2019·2020 que els centres educatius disposin dels recur·
sos necessaris: curriculars, tecnològics, metodològics, organitzatius i de personal, 
per atendre, adequadament tot l’alumnat. Ha de preveure una disminució de les rà·
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tios allà on les circumstàncies específiques així ho justifiquin i ha de donar orienta·
cions sobre els procediments i instruments per a l’atenció educativa de qualitat de 
tot l’alumnat.

Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

12. Seguir treballant en la línia de la coresponsabilitat amb les Administracions 
locals en el marc de les taules mixtes o reunions bilaterals per a treballar la progra-
mació de l’oferta de places escolars.

Esmena 8
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

13. Promoure l’harmonització de l’alumnat en tots els centres educatius en fun·
ció de les seves diversitats i necessitats educatives, funcionals i socials, evitant la 
concentració de perfils homogenis en determinats centres. Generalitzar la qualitat, 
la innovació i la inclusió a tots els centres educatius, garantint l’equitat entre les es·
coles en funció de la seva titularitat o model. Preparar i executar un pla de formació 
del professorat, que abordi la interculturalitat i la inclusió, per tal d’afavorir aquesta 
harmonització i atenció personalitzada. Dur a terme també un pla de detecció de 
necessitats socials i educatives especials.

Esmena 9
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

14. Reforçar i garantir bones pràctiques en l’exercici de l’autonomia del centre 
en la gestió del professorat i en la consolidació d’un model directiu de lideratge que 
garanteixi la participació democràtica del professorat i de la comunitat educativa.

Palau del Parlament, 7 de juny de 2019
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus
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Tercera part

Punt 4 | Debat i votació de les esmenes presentades

Proposició de llei de modificació de la Llei 13/2006, de prestacions 
socials de caràcter econòmic
Tram. 202-00054/12

ORDENACIÓ DE LES ESMENES PRESENTADES

TEXT PRESENTAT

Article únic
Es modifica l’article 19 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials 

de caràcter econòmic, que resta redactat de la manera següent: 
Article 19. Prestació per a joves extutelats
1. Es crea una prestació de dret subjectiu, de caràcter temporal, per a atendre si-

tuacions de necessitat dels joves que han estat tutelats per l’organisme públic com-
petent en matèria de protecció de menors de la Generalitat. Aquesta prestació és 
aplicable als joves extutelats des dels 18 anys i fins que en compleixin 23.

2. Tenen dret a ésser beneficiaris de la prestació regulada per aquest article els 
joves que estan tutelats per l’òrgan competent en matèria de protecció a la infància 
i l’adolescència en el moment de complir els 18 anys i segueixen el programa d’in-
serció vinculat a uns objectius específics establert per l’òrgan competent de l’Admi-
nistració de la Generalitat. Així mateix, cal que visquin d’una manera autònoma i 
fora del nucli familiar i no disposin d’uns ingressos iguals o superiors a una vegada 
i mitja l’indicador de renda de suficiència.

3. La quantia de la prestació per a joves extutelats és equivalent a l’indicador de 
renda de suficiència. Aquesta prestació s’ha de percebre en pagaments mensuals.

4. La prestació per a joves extutelats es pot incrementar amb altres prestacions 
econòmiques o complementar-se amb prestacions de serveis de l’Administració de 
la Generalitat que tinguin per finalitat la formació, la integració social i la plena in-
serció dels joves en el mercat de treball.

5. Són causes d’extinció de la prestació per a joves extutelats, a més de les esta-
blertes amb caràcter general, les següents: 

a) Dur a terme una activitat laboral remunerada amb una retribució igual o supe-
rior a una vegada i mitja l’indicador de renda de suficiència.

b) Abandonar el programa d’inserció o no seguir-ne les pautes.
c) Complir 23 anys.
d) Deixar de viure d’una manera autònoma i fora del nucli familiar.
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ESMENES PRESENTADES

Esmena 1
S. P. del Partit Popular de Catalunya (1)
De modificació de l’article únic

1. Es crea una prestació de dret subjectiu, de caràcter temporal, per a atendre si-
tuacions de necessitat dels joves que han estat tutelats per l’organisme públic com-
petent en matèria de protecció de menors de la Generalitat. Aquesta prestació és 
aplicable als joves extutelats des dels 18 anys i fins que en compleixin 21.

2. Tenen dret a [...].

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació del punt 1 de l’article únic

1. Es crea una prestació de dret subjectiu, de caràcter temporal, per a atendre si-
tuacions de necessitat dels joves que han estat tutelats per l’organisme públic com-
petent en matèria de protecció de menors de la Generalitat. Aquesta prestació és 
aplicable als joves extutelats des dels 18 anys i fins que en compleixin 21.

Esmena 3
GP de Ciutadans (1)
D’addició d’un nou punt

1 bis. (Nou) Als 21 anys, abans de prorrogar la prestació, l’òrgan públic compe-
tent de la Generalitat de Catalunya realitzarà una avaluació individualitzada del 
jove extutelat sobre la seva evolució en els tres anys anteriors per garantir que: 

– S’estan complint els objectius establerts en el programa d’inserció que estigui 
seguint.

– Visqui d’una manera autònoma i fora del nucli familiar.
– No disposi d’uns ingressos iguals o superiors a l’indicador de renda de sufi-

ciència.

Esmena 4
GP de Ciutadans (2)
D’addició d’un nou punt

1 ter. (Nou) En tot cas, en relació amb l’establert en el punt anterior, l’òrgan pú-
blic competent de la Generalitat de Catalunya podrà afegir condicions addicionals, 
mesures de control i mesures addicionals d’acompanyament quan siguin necessà-
ries.

Esmena 5
SP del Partit Popular de Catalunya (2)
D’addició a l’article únic

Article únic
2. Tenen dret a ésser beneficiaris de la prestació regulada per aquest article els 

joves que estan tutelats per l’òrgan competent en matèria de protecció a la infància 
i l’adolescència en el moment de complir els 18 anys, han estat tutelats durant en 
període de dos anys com a mínim, i segueixen el programa d’inserció vinculat a uns 
objectius específics establert per l’òrgan competent de l’Administració de la Gene-
ralitat. Així mateix, [...].
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Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
D’addició al punt 2 de l’article únic

2. Tenen dret a ésser beneficiaris de la prestació regulada per aquest article els 
joves que estan tutelats per l’òrgan competent en matèria de protecció a la infància 
i l’adolescència en el moment de complir els 18 anys, han estat tutelats durant un 
període d’un any com a mínim, i segueixen el programa d’inserció vinculat a uns 
objectius específics establert per l’òrgan competent de l’Administració de la Gene-
ralitat. Així mateix, cal que visquin d’una manera autònoma i fora del nucli familiar 
i no disposin d’uns ingressos iguals o superiors a una vegada i mitja l’indicador de 
renda de suficiència.

Esmena 7
SP del Partit Popular de Catalunya (3)
D’addició a l’article únic

[...] l’indicador de renda de suficiència.
2 bis. Els joves que compleixen tots els requisits establerts a l’apartat 1 i 2, ex-

cepte el d’haver estat tutelats durant un període de tres anys com a mínim, tenen dret 
a la prestació temporal limitada a una durada de dotze mesos. Els joves extutelats 
que, complint la resta de requisits, hagin deixat d’ésser tutelats en l’any immediata-
ment anterior a l’assoliment de la majoria d’edat, si se n’ha constatat la situació de 
vulnerabilitat i exclusió social com a resultat de llur retorn al nucli d’origen, poden, 
excepcionalment, accedir als programes d’autonomia personal i, per tant, tenir dret 
a la prestació per a joves extutelats, amb les limitacions que escaiguin.

3. La quantia de la prestació [...].

Esmena 8
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
D’addició d’un nou punt, 2 bis, a l’article únic

2 bis. Els joves que compleixen tots els requisits establerts a l’apartat 1 i 2, ex-
cepte el d’haver estat tutelats durant un període d’un any com a mínim, tenen dret a 
la prestació temporal limitada a una durada de sis mesos. Els joves extutelats que, 
complint la resta de requisits, hagin deixat d’esser tutelats en l’any immediatament 
anterior a l’assoliment de la majoria d’edat, si se n’ha constatat la situació de vul-
nerabilitat i exclusió social com a resultat de llur retorn al nucli d’origen, poden, 
excepcionalment, accedir als programes d’autonomia personal i, per tant, tenir dret 
a la prestació per a joves extutelats, amb les limitacions que escaiguin.

Esmena 9
SP del Partit Popular de Catalunya (4)
D’addició a l’article únic

[...] dels joves en el mercat de treball.
4 bis. Els joves extutelats beneficiaris de la prestació que regula aquest article 

que segueixin programes de formació reglada postobligatòria poden sol·licitar una 
pròrroga de la prestació econòmica i continuar essent beneficiaris del programa 
d’autonomia personal que tinguin establert fins que hagin acabat els estudis acadè-
mics en curs, i en tot cas, com a màxim, fins als 23 anys, inclosa aquesta edat.

5. Són causes d’extinció [...].

Esmena 10
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (4)
D’addició d’un nou punt, 4 bis, a l’article únic

4 bis. Els joves extutelats beneficiaris de la prestació que regula aquest article 
que segueixin programes de formació reglada postobligatòria poden sol·licitar una 
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pròrroga de la prestació econòmica i continuar essent beneficiaris del programa 
d’autonomia personal que tinguin establert fins que hagin acabat els estudis acadè-
mics en curs, i en tot cas, com a màxim, fins als 23 anys, inclosa aquesta edat.

Esmena 11
GP Socialistes i Units per Avançar (1)
D’addició de dos nous apartat 4 bis i 4 ter a l’article únic

Article únic
Es modifica l’article 19 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials 

de caràcter econòmic, que resta redactat de la manera següent: 
«Article 19. Prestació per a joves extutelats
[...]
4 bis. «Els joves tutelats han de disposar d’un programa d’inserció amb un segui-

ment constant per part de l’òrgan competent de l’Administració. Aquests programes 
hauran de ser actualitzats anualment i incloure els objectius i recursos específics 
necessaris per assegurar un projecte d’emancipació dels joves ex tutelats fins que 
compleixin els 23 anys, així com una valoració professionalitzada del seu seguiment 
per part del jove.»

4 ter. «L’abandonament o manca de seguiment de les pautes establertes en el 
programa d’inserció haurà de ser comunicat immediatament a l’òrgan competent de 
l’Administració.»

[...]

Esmena 12
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (5)
De modificació del punt 5 de l’article únic

5. Són causes d’extinció de la prestació per a joves extutelats, a més de les esta-
blertes amb caràcter general, les següents: 

a) Dur a terme una activitat laboral remunerada amb una retribució igual o supe-
rior a una vegada i mitja l’indicador de renda de suficiència.

b) Abandonar el programa d’inserció o no seguir-ne les pautes.
c) Complir 21 anys.
d) Deixar de viure d’una manera autònoma i fora del nucli familiar.

TEXT PRESENTAT

Disposició transitòria

Disposició transitòria primera. Reconeixement de les prestacions de 
dret subjectiu 
Als efectes previstos a l’article únic d’aquesta Llei de modificació de l’article 19, 

es reconeix el dret subjectiu a rebre la prestació d’extutelats a les persones nascudes 
l’any 1.999 i en endavant.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 13
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (6)
De supressió de la Disposició transitòria primera
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TEXT PRESENTAT

Disposicions finals

Disposició final primera. Entrada en vigor
Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà de la publicació al Butlletí Oficial de la 

Generalitat.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha esmenes presentades.

TEXT PRESENTAT

Disposició final segona. Habilitació pressupostària
Els preceptes que comporten la realització de despesa amb càrrec als Pressupos-

tos de la Generalitat, produiran efecte al partir del primer dia 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.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha esmenes presentades.

TEXT PRESENTAT

Exposició de motius
La protecció que reben els infants i joves tutelats per l’administració catalana té 

data de caducitat. Quan assoleixen la majoria d’edat els joves que, degut a la seva 
situació familiar han estat tutelats per l’administració, es troben, de sobte, totalment 
desprotegits.

El Govern i el Parlament de Catalunya, conscients de la situació d’extrema vul-
nerabilitat del jovent extutelat i amb aquest propòsit, ha regulat al respecte durant 
els darrers anys.

La Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’ado-
lescència, va regular el suport posterior a l’emancipació o a la majoria d’edat i va 
preveure que l’organisme competent, en aquest cas, la Direcció General d’Atenció 
a la Infància i l’Adolescència (DGAIA), ha de facilitar l’orientació, la formació i el 
suport necessaris als joves extutelats que en arribar a la majoria d’edat, l’emancipa-
ció o l’habilitació d’edat ho sol·liciten, sempre que compleixin els requisits establerts 
pels programes d’autonomia personal (art. 152).

Anteriorment, la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter 
econòmic, ja va crear una prestació de dret subjectiu, de caràcter temporal, equi-
valent a l’IRSC, per atendre situacions de necessitat dels joves que han estat tute-
lats per l’Administració. Aquesta prestació s’aplica des dels divuit anys fins que en 
compleixin vint-i-un, i es reconeix amb excepcions als nois i noies que hagin estat 
tutelats durant un període, com a mínim, de tres anys, que segueixin un programa 
d’inserció i que visquin de manera autònoma fora del nucli familiar amb un màxim 
d’ingressos.

Fins a l’any 2014, aquesta prestació anava dirigida només a joves amb un temps 
de tutela superior als 3 anys però mitjançant la Llei 2/2014, de 27 de gener, de me-
sures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, es va obrir la possibilitat 
que poguessin ser perceptors de la prestació, per un període de tres mesos, aquells 
joves que, tot i estar tutelats a l’arribar la majoria d’edat, no complien amb el requisit 
d’haver estat tres anys o més tutelats.
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Posteriorment, la Llei 3/2015, de l’11 de març, de mesures fiscals, financeres i 
administratives, va allargar el període de 3 a 6 mesos la prestació per aquests joves 
i el mes de maig de 2015 es va començar a fer efectiva.

Tot plegat es gestiona des de l’Àrea de Suport als Joves Extutelats, que acompa-
nya aquest suport econòmic amb programes específics per a ajudar-los en el seu pro-
cés d’emancipació. Aquest suport es concreta amb diferents programes d’habitatge, 
d’inserció sociolaboral, d’acompanyament Jurídic i de suport psicològic.

D’altra banda, la Renda Mínima d’Inserció també preveia que el jovent extutelat 
hi podia tenir accés a la a partir dels 18 anys, si es quedaven sense cap mena d’in-
grés.

Però en els darrers anys hi ha hagut canvis evidents en el país que han convertit 
l’emancipació en un objectiu cada cop més difícil per a tot el jovent, també per als i 
les joves extutelats: l’eventualitat i precarietat del mercat de treball, l’increment del 
preu de l’habitatge i l’encariment també de l’accés als estudis fan que sigui un som-
ni que una o un jove de 18 anys pugui sortir-se’n per si sola. En paral·lel, el col·lectiu 
de joves extutelats també ha patit dos canvis clars que s’han sumat a aquestes difi-
cultats generals: 

– Hi ha més població jove tutelada durant menys de 3 anys per part del sistema 
de protecció a la infància a Catalunya, que quan compleix 18 anys queda al carrer 
o amb una ajuda de màxim 6 mesos, i amb processos d’inserció laboral o en estudis 
a mitges.

– L’eliminació de la Renda Mínima d’Inserció per l’entrada en vigor de la Llei 
14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania, sense que aquesta dar-
rera prevegi mantenir l’excepcionalitat que es feia amb la RMI per a permetre ac-
cedir a aquest tipus de garantia d’ingressos mínims al jovent extutelat, des dels 18 
anys, si quedava sense cap tipus d’ingrés.

Els joves extutelats estan en una situació d’una vulnerabilitat especial, atès que 
generalment no disposen de suport familiar ni de recursos en el procés de transició 
a la vida adulta. En aquest sentit, es tracta d’un col·lectiu que presenta un alt risc 
d’exclusió social i econòmica, com han destacat diferents estudis tant a Catalunya 
com en l’àmbit europeu.

Aquesta Proposició de Llei es planteja amb la voluntat d’adaptar el marc legal 
que regula la prestació per als i les joves extutelats i per a mantenir la voluntat de les 
institucions catalanes d’oferir aquest suport especial i específic a aquest col·lectiu, i 
fer-ho amb vies adaptades a les noves realitats existents.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha esmenes presentades.
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