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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Resolucions

Resolució 11/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’eradicació de la 
violència masclista
250-00039/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Afers Institucionals, sessió 3, 24.02.2016, DSPC-C 44

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tinguda el 24 de febrer de 2016, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’eradicació de la violència masclista 
(tram. 250-00039/11), presentada pel Grup Parlamentari Socialista i el Grup Parlamen-
tari de Catalunya Sí que es Pot, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de 
Ciutadans (reg. 5396) i pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 6203).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
1. El Parlament de Catalunya acorda convocar, en el termini d’un mes, la primera 

reunió de les institucions públiques catalanes i les organitzacions socials, feministes, 
sindicals i polítiques per a constituir la Taula per l’Acord Social i Polític per a Eradicar 
la Violència Masclista, que ha d’evitar la regressió social respecte al dret de les dones 
a elaborar recomanacions i mesures contra la violència masclista, fer seguiment de les 
polítiques públiques en aquest àmbit i emetre informes de caràcter públic, tal com esta-
bleix la Moció 167/X del Parlament de Catalunya, sobre les polítiques transversals amb 
relació a la violència contra les dones, aprovada per unanimitat al desembre del 2014.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Comparèixer davant del Parlament, en el termini de dos mesos des de l’adopció 

d’aquesta resolució, per a informar sobre l’execució del programa d’intervenció integral 
contra la violència masclista, tal com estableix la disposició addicional onzena de la 
Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

b) Garantir els recursos econòmics necessaris per a combatre la violència masclista 
en tots els nivells institucionals, especialment en el món local, que és el primer a rebre’n 
els efectes.

c) Reforçar les campanyes de sensibilització contra la violència masclista i enfortir 
la detecció d’aquest tipus de violència i el suport a les dones víctimes, a llurs fills me-
nors i a totes les víctimes conegudes com a víctimes invisibles de la violència masclista.

d) Desplegar la Llei 5/2008, complint el compromís de finalitzar el desplegament de 
la xarxa de recursos per a fer front a la recuperació de les víctimes de violència masclis-
ta, i la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.

e) Demanar al Govern de l’Estat que adopti i promogui un acord social, polític i 
institucional contra la violència de gènere per a construir una societat segura i lliure 
d’aquest tipus de violència, que inclogui les mesures següents:

1a. Dotar suficientment les partides pressupostàries, especialment els recursos des-
tinats a la prevenció i a l’assistència social a les víctimes de violència de gènere, i aug-
mentar la partida pressupostària destinada a la Delegació del Govern per a la Violència 
de Gènere en els Pressupostos generals de l’Estat per al 2016, per tal de desplegar la Llei 
orgànica 1/2004, del 28 de desembre, de mesures de protecció Integral contra la violèn-
cia de gènere, la Llei 5/2008 i la Llei 17/2015.

2a. Crear una unitat de coordinació contra la violència de gènere a cada territori i un 
fons de suport als ajuntaments per a reforçar la xarxa de serveis públics, impulsant el 
paper que exerceixen els serveis municipals i els centres de la dona.

3a. Engegar, en els jutjats especialitzats en violència de gènere, l’acompanyament ju-
dicial personalitzat per a garantir l’accessibilitat de les víctimes de violència de gènere a 
la informació, i garantir que els professionals que hi intervenen tinguin un certificat de 
formació específica en aquesta matèria.
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f) Establir els protocols d’intervenció específics per a l’atenció integral a les dones 
que han retirat la denúncia per violència de gènere.

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2016
La secretària de la Comissió, Neus Lloveras i Massana; el president de la Comissió, 
Jean Castel Sucarrat
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3. Tramitacions en curs

3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de creació d’un marc normatiu estable sobre el servei de 
menjador escolar
202-00002/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP PPC; GP JS; GP C’s (reg. 10990; 11095; 11482).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 02.03.2016; 09:30 h.

Proposició de llei de modificació de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, 
d’educació, per a garantir la laïcitat
202-00003/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP PPC; GP JS; GP C’s (reg. 10991; 11096; 11483).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 02.03.2016; 09:30 h.

Proposició de llei de modificació de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, 
d’educació, pel que fa als criteris de tancament de centres
202-00004/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP PPC; GP JS; GP C’s (reg. 10992; 11097; 11484).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 02.03.2016; 09:30 h.

Proposició de llei de derogació de la Llei 6/2014, del 10 de juny, de 
modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius 
turístics, i d’establiment de normes en matèria de tributació, comerç i joc
202-00006/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP PPC; GP JS (reg. 10993; 11098).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 02.03.2016; 09:30 h.
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Proposició de llei de modificació de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, 
d’educació, per a l’eliminació dels concerts de les escoles que separen per 
sexes
202-00007/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP PPC; GP JS; GP C’s (reg. 10994; 11099; 11485).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 02.03.2016; 09:30 h.

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre les ambulàncies de les Terres de l’Ebre
250-00041/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 10140 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 25.02.2016

Esmenes presentades pel GP JS (reg. 10140)

Esmena 1, GP JS (1)

De modificació
De refosa dels punts 2 i 3
«2. Fer un exhaustiu seguiment de la implantació del nou model millorat del trans-

port sanitari al territori de les Terres de l’Ebre durant els propers mesos, i dur a terme 
les revisions oportunes en el cas que del seguiment que es faci en aquests mesos es des-
prengui que són necessàries mesures per mantenir el nivell de qualitat assistencial a 
l’esmentat territori.»

Esmena 2, GP JS (2)

De modificació
Del punt 4
«4. Estudiar que aquells centres d’atenció primària i consultoris locals que en els 

darrers anys han retallat les hores del servei mèdic prestat, tornin a funcionar amb l’ho-
rari i serveis adequats, sempre tenint en compte elements de referència com són el nivell 
d’activitat mínim anterior al tancament, el nivell socioeconòmic de la població de refe-
rència, la limitació en l’atenció domiciliària o les peculiaritats del territori, i d’acord 
amb la disponibilitat pressupostària que resulti del pressupost de la Generalitat de l’any 
2016.»

Proposta de resolució sobre el transport sanitari urgent al Baix Empordà
250-00046/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 10141 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 25.02.2016

Esmenes presentades pel GP JS (reg. 10141)

Esmena 1, GP JS (1)

De modificació
Del punt 2.a
«2.a) Fer un exhaustiu seguiment de la implantació del nou model millorat del trans-

port sanitari a la comarca del Baix Empordà durant els propers mesos, conjuntament 
amb els municipis afectats i amb els representants del personal assistencial, i presen-
tar-ne l’informe davant la comissió de salut del Parlament de Catalunya.»
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Esmena 2, GP JS (2)

De modificació
Del punt 2.b
«2.b) Revisar l’horari nocturn del servei d’ambulàncies de SVB de la Bisbal d’Em-

pordà en cas que del seguiment que es faci en aquests mesos es desprengui que és una 
mesura necessària per mantenir el nivell de qualitat assistencial en la comarca del Baix 
Empordà.»

Proposta de resolució sobre el servei de transport sanitari a Lleida
250-00048/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 10142 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 25.02.2016

Esmenes presentades pel GP JS (reg. 10142)

Esmena 1, GP JS (1)

De modificació
«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a fer un exhaustiu se-

guiment de la implantació del nou model millorat del transport sanitari a Lleida durant 
els propers mesos, i dur a terme les revisions oportunes en el cas que del seguiment que 
es faci en aquests mesos es desprengui que són necessàries mesures per mantenir el ni-
vell de qualitat assistencial a l’esmentada ciutat.»

Proposta de resolució sobre el garantiment de l’atenció continuada al CAP 
Centre, de Lloret de Mar
250-00054/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 10139 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 25.02.2016

Esmenes presentades pel GP JS (reg. 10139)

Esmena 1, GP JS (1)

D’addició
«El Parlament de la Catalunya insta el Govern de la Generalitat a garantir l’atenció 

continuada al municipi de Lloret de Mar, mitjançant l’obertura del CAP Centre les 24 
hores del dia els 365 dies l’any, en cas que ho recomani la revisió del nivell d’activitat 
mínim anterior al tancament, el nivell socioeconòmic de la població de referència, la 
limitació en l’atenció domiciliària o les peculiaritats del territori, i d’acord amb la dis-
ponibilitat pressupostària que resulti del pressupost de la Generalitat de l’any 2016.»
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Proposta de resolució sobre el desplegament del Pla integral de salut 
mental
250-00059/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 10143 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 25.02.2016

Esmenes presentades pel GP JS (reg. 10143)

Esmena 1, GP JS (1)

De modificació
«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a continuar desplegant 

el Pla integral d’atenció a les persones amb trastorn mental i addiccions, d’acord amb 
les previsions establertes al mateix Pla.»

Proposta de resolució sobre l’ampliació de la cartera de serveis sanitaris 
per als menors i el reforçament dels serveis de salut mental per a la 
població infantil i juvenil
250-00061/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 10138 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 25.02.2016

Esmenes presentades pel GP JS (reg. 10138)

Esmena 1, GP JS (1)

De modificació
Del punt 1
«1. Estudiar la possibilitat d’ampliar algunes de les prestacions referides per a l’edat 

pediàtrica. Aquesta ampliació hauria de permetre compensar l’ús desigual d’aquests 
serveis entre les famílies amb infants en situació de precarietat econòmica, i avançar 
en el ple compliment de la Convenció sobre els drets de l’infant, que reconeix el dret al 
gaudi del nivell de salut més alt possible.»

Esmena 2, GP JS (2)

De modificació
Del punt 2
«2. Reforçar els recursos i serveis de salut mental per a la infància i adolescència 

i els programes vinculats a la prevalença de trastorns de salut mental, en especial als 
destinats a adolescents en situació de pobresa, per tal que es pugui donar resposta a 
l’augment de casos i l’impacte que té en els infants, adolescents i les seves famílies.»

Proposta de resolució sobre el transport sanitari a Terrassa
250-00062/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 6232; 10144 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 25.02.2016

Esmenes presentades pel GP C’s (reg. 6232)

Esmena 1, GP C’s (1)

De modificació
Del punt 4, que resta redactat de la següent manera:
«4. Restablir les hores de cobertura, la ubicació dels vehicles i el tipus dels mateixos 

a la zona de Terrassa.»
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Esmena 2, GP C’s (2)

D’addició
D’un nou punt
«5. Valorar la necessitat i, si és necessari, posar a disposició un altre vehicle a la 

zona de Sant Cugat.»

Esmenes presentades pel GP JS (reg. 10144)

Esmena 1, GP JS (1)

De modificació
De tota la proposta
«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a fer un exhaustiu se-

guiment de la implantació del nou model millorat del transport sanitari a l’àrea de Ter-
rassa durant els propers mesos, i dur a terme les revisions oportunes en el cas que del 
seguiment que es faci en aquests mesos es desprengui que són necessàries mesures per 
mantenir el nivell de qualitat assistencial a l’esmentat territori.»

Proposta de resolució sobre la reducció de les llistes d’espera dels 
hospitals
250-00069/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 10145 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 25.02.2016

Esmenes presentades pel GP JS (reg. 10145)

Esmena 1, GP JS (1)

De modificació
«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a presentar un pla 

d’acció per tal que en un termini de 12 mesos des de l’aprovació dels Pressupostos de la 
Generalitat del 2016, s’assoleixin reduccions importants del temps d’espera tant per a 
intervencions quirúrgiques, com per a les proves diagnòstiques i a les consultes a l’es-
pecialista.»

Proposta de resolució sobre l’establiment d’un temps d’espera màxim 
garantit en els serveis d’urgències dels hospitals
250-00070/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 9984; 10137 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 25.02.2016

Esmenes presentades pel GP SOC (reg. 9984)

Esmena 1, GP SOC (1)

De modificació
«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a fijar un tiempo máxi-

mo de espera garantizado para ser atendido en las urgencias de un hospital, así como 
tiempo máximo de espera en un box de urgencias para ser ingresado en planta, que no 
supere las 48 horas de estancia en las urgencias hospitalaria.»

Esmenes presentades pel GP JS (reg. 10137)

Esmena 1, GP JS (1)

De modificació
«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a emprendre, en el 

marc del nou Pla Director d’Urgències, accions de millora en els àmbits de monitoritza-
ció dels temps d’espera, la transmissió d’informació a la població per tal que es faci ús 
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del dispositiu sanitari més adequat i de les mesures necessàries per afrontar les situa-
cions en les quals es produeix un fort increment de demanda, amb l’objectiu de reduir 
les demores en l’atenció a les urgències hospitalàries i establir un termini màxim garan-
tit de 48h per tal que tota persona atesa en un servei d’urgències hospitalàries hagi com-
pletat tot el procés diagnòstic que condueix a la determinació de l’actuació pertinent, 
sia alta, hospitalització, derivació o intervenció quirúrgica.»

Proposta de resolució sobre la posada en marxa d’una campanya 
institucional sobre l’autisme
250-00080/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 10136 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 25.02.2016

Esmenes presentades pel GP JS (reg. 10136)

Esmena 1, GP JS (1)

D’addició
«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a posar en marxa, en 

el marc del Pla integral d’atenció a les persones amb trastorn mental i addiccions, una 
campanya institucional per a informar i sensibilitzar sobre el tema del Trastorn de l’Es-
pectre Autista (TEA).»

3.10.65. Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts 
Generals

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 8/2007, del 4 de juliol, sobre 
finançament dels partits polítics, i de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de 
novembre, del Codi penal
270-00001/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP PPC; GP JS (reg. 10976; 11654).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 01.03.2016; 09:30 h.

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, del 26 de 
desembre, per la qual es reconeixen i s’amplien drets i s’estableixen 
mesures a favor dels qui van patir persecució o violència durant la guerra 
civil i la dictadura
270-00002/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP PPC; GP JS (reg. 10977; 11655).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 01.03.2016; 09:30 h.
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4. Informació

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller 
de Salut sobre l’Informe de fiscalització 28/2015, sobre l’Hospital Comarcal 
del Baix Llobregat
354-00041/11

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: GP CSP (reg. 9961).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió 
de Salut, 25.02.2016.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller 
de Salut sobre els motius de la rescissió dels contractes amb la Clínica del 
Vallès i l’Hospital General de Catalunya
354-00044/11

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: GP PPC (reg. 10703).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió 
de Salut, 25.02.2016.

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença de José Aznar Cortijo, advocat de dret 
sanitari i portaveu del grup «Que no passi+», davant la Comissió de 
Salut perquè informi sobre les negligències mèdiques existents i el 
desemparament en què es troben els afectats per aquestes negligències
356-00030/11

SOL·LICITUD

Presentació: David Mejía Ayra, del GP C’s (reg. 8675).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 25.02.2016.

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies amb la 
consellera de Treball, Afers Socials i Famílies sobre els objectius i les 
actuacions del Departament
355-00013/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 2 de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, tinguda 
el 26.02.2016, DSPC-C 52.
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Sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb el 
vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda sobre els 
objectius i les actuacions del Departament
355-00018/11

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Departament de la Vicepresidència i 
d’Economia i Hisenda (reg. 10883).
Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 25.02.2016.
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