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1.

Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10.

Acords i resolucions

Resolució 260/XI del Parlament de Catalunya, sobre la situació
laboral i les condicions de treball del personal de centres
residencials i de dia de gent gran i de persones amb discapacitat
250-00321/11
ADOPCIÓ
Comissió d’Afers Socials i Famílies, sessió 7, 20.07.2016, DSPC-C 184

La Comissió d’Afers Socials i Famílies, en la sessió tinguda el dia 20 de juliol
de 2016, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la situació laboral i les
condicions de treball del personal de centres residencials i de dia de gent gran i de
persones amb discapacitat (tram. 250-00321/11), presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de
Junts pel Sí (reg. 27964).
Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Derogar la disposició addicional vuitena de la Llei 1/2012, del 22 de febrer, de
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012.
b) Actualitzar la cartera de serveis socials tal com va aprovar el Parlament per
mitjà de la Moció 28/XI, sobre les polítiques socials, perquè, entre altres qüestions,
es permeti, per via de la negociació col·lectiva, un increment retributiu al personal de
centres residencials i de dia de gent gran i persones amb discapacitat.
c) Introduir en les taules tècniques entre el Departament de Treball, Afers So
cials i Famílies i les patronals, en què es determinen, entre altres, les condicions laborals, els principals agents de la representació sindical dels treballadors.
d) Anul·lar l’acord de flexibilització de ràtios i recuperar el nivell de recursos necessaris per a fer-hi front.
Palau del Parlament, 20 de juliol de 2016
La secretària de la Comissió, M. Assumpció Laïlla i Jou; la presidenta de la
Comissió, Magda Casamitjana i Aguilà

Resolució 261/XI del Parlament de Catalunya, sobre la creació d’un
casal per a la gent gran al barri del Pedró de Cornellà de Llobregat
250-00422/11
ADOPCIÓ
Comissió d’Afers Socials i Famílies, sessió 7, 20.07.2016, DSPC-C 184

La Comissió d’Afers Socials i Famílies, en la sessió tinguda el dia 20 de juliol de
2016, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la creació d’una casal per a
la gent gran al barri del Pedró de Cornellà (tram. 250-00422/11), presentada pel Grup
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 30660).
Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Involucrar-se en la creació d’un casal o centre recreatiu per a la gent gran
al barri del Pedró de Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat), amb la finalitat de
1.10. Acords i resolucions
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suplir aquesta mancança social i contribuir al benestar d’aquestes persones al
barri.
b) Obrir un diàleg i establir un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de
Cornellà de Llobregat amb la finalitat d’estudiar i concretar les diverses opcions
existents per a crear el casal per a la gent gran a què fa referència la lletra a.
c) Incloure als pròxims pressupostos de la Generalitat una partida suficient per a
poder posar en funcionament el casal per a la gent gran a què fa referència la lletra a.
Palau del Parlament, 20 de juliol de 2016
La secretària de la Comissió, M. Assumpció Laïlla i Jou; la presidenta de la
Comissió, Magda Casamitjana i Aguilà

1.40.

Acords amb relació a les institucions de la Unió Europea

1.40.03.

Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta
de directiva del Parlament Europeu i del Consell relativa a les
condicions d’entrada i residència de nacionals de tercers països
amb finalitats d’ocupació d’alta capacitació
295-00058/11
CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, d’acord amb l’article 200 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica
el Reglament (UE) 1303/2013 pel que fa a una sèrie de disposicions
relatives a la gestió financera per a determinats estats membres que
pateixen, o corren el risc de patir, greus dificultats amb relació a
l’estabilitat financera
295-00059/11
CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, d’acord amb l’article 200 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de
decisió del Parlament Europeu i del Consell per la qual es concedeix
un ajut macrofinancer addicional al Regne Haiximita de Jordània
295-00060/11
CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, d’acord amb l’article 200 del Reglament, ha conegut la proposta.

1.40.03. Coneixements de les propostes
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3.

Tramitacions en curs

3.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la diada de Sant Jordi
250-00465/11
ESMENES PRESENTADES
Reg. 31756; 32097 / Admissió a tràmit: Mesa de la CC, 21.07.2016
GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 31756)

Esmena 1, GP CSP (1)
De supressió i addició de l’apartat 1

1. Adoptar totes les mesures pertinents per tal que, a partir de 2016 la data del
23 d’abril, dia de Sant Jordi, sigui la escollida per celebrar col·lectivament la festa de
tots els catalans, és a dir, el dia de la Comunitat Autònoma de Catalunya, amb els
actes institucionals propis d’aquesta celebració. representi de debò la celebració del
dia del llibre per a tots els catalans, amb actes institucionals destinats a fer visibles
els i les creadores de Catalunya.
Esmena 2, GP CSP (2)
D’addició d’un nou apartat 1 bis

1 bis. Donar suport a i coordinar totes les iniciatives que cerquen promocionar la
festa de Sant Jordi com el dia del llibre i també de la biblioteca personal, aprofitant
l’avinentesa per promocionar la compra de llibres d’autors i autores catalans.
Esmena 3, GP CSP (3)
D’addició d’un nou apartat 1 ter

1 ter. Fer campanyes que conscienciïn la població del perjudici que suposa piratejar llibres, així com la socialització mal entesa i indiscriminada.
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 32097)

Esmena 1, GP SOC (1)
De supressió

De l’apartat 1.

Proposta de resolució sobre la creació d’un protocol per a la pràctica
d’analítiques als interns dels centres penitenciaris
250-00472/11
ESMENES PRESENTADES
Reg. 33416 / Admissió a tràmit: Mesa de la CJ, 27.07.2016
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 33416)

Esmena 1, GP JS (1)
De modificació

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a que les analítiques realitzades en el marc de l’atenció sanitària siguin efectuades pel personal mè3.10.25. Propostes de resolució
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dic dels centres penitenciaris, mentre que la presa de mostres que es realitza per a
detectar eventuals consums de substàncies prohibides sigui una tasca efectuada pel
personal penitenciari.

Proposta de resolució sobre la persecució dels crims del franquisme
250-00530/11
ESMENES PRESENTADES
Reg. 33939 / Admissió a tràmit: Mesa de la CJ, 27.07.2016
GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 33939)

Esmena 1, GP C’s (1)
De modificació al punt 1

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat de Catalunya, en
tant que administració encarregada de vetllar pels interessos dels catalans perjudicats pels danys ocasionats per la Guerra Civil, a procurar l’assoliment de l’íntegra
reparació i indemnitat dels danys patits directament o indirectament pels dits ciutadans.

3.15.

Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’inici del curs
escolar 2016-2017
302-00064/11
ESMENES PRESENTADES
Reg. 33731, 33917, 33946 i 33985 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament,
27.07.2016
GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 33731)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, María José García Cuevas, diputada del
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix
l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’inici del curs escolar 2016-2017
(tram. 302-00064/11).
Esmena 1, GP PPC
D’addició d’un nou apartat 7

7. Garantir els drets lingüístics dels alumnes des de l’inici del proper curs escolar, així com la legalitat del proper procés de preinscripció escolar, tot seguint les
indicacions i en compliment de les sentències judicials i de la legalitat vigent, habilitant el procediment adient que permeti a les famílies escollir pels seus fills ensenyament monolingüe o plurilingüe amb una presència vehicular garantida i suficient de
català i castellà, amb un mínim d’un centre plurilingüe garantit per municipi o zona
d’escolarització.
Palau del Parlament, 21 de juliol de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; María José García Cuevas, diputada, GP PPC

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 33917)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord
amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’inici del curs escolar 2016-2017 (tram. 302-00064/11).
Esmena 1, GP JS
De modificació del punt 3

3. Continuar fent un esforç d’inversió per dotar els centres educatius d’equipaments adequats a les necessitats de l’alumnat i la resta de la comunitat educativa i,
particularment, continuar disminuint els centres totalment en mòduls.
Esmena 2, GP JS
De modificació del punt 4

4. Lliurar anualment al Parlament de Catalunya un informe sobre el nivell de les
ràtios per serveis territorials i argumentant quins són aquells motius pels quals hi
pot haver grups per sobre les ràtios establertes normativament.
Esmena 3, GP JS
De modificació del punt 5

5. Garantir el compliment del nombre màxim de llocs escolars per grup que fixa
el Reial Decret 132/2010 de requisits mínims dels centres que imparteixen els ensenyament de segon cicle d’educació infantil, de primària i de secundària, d’acord
amb les previsions de la Llei d’educació de Catalunya, especialment en els seus articles 79.3 (de criteris d’organització pedagògica en l’educació bàsica) i 48.2 (de
coresponsabilització de tots els centres en l’escolarització d’alumnes).
Esmena 4, GP JS
De modificació del punt 6

6. Reforçar durant els propers anys el pla d’inversions de centres així com dels
efectius de suport al personal docent i no docent, especialment en els centres de màxima complexitat.
Palau del Parlament, 25 de juliol de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA
CONSTITUENT (REG. 33946)

A la Mesa del Parlament

Mireia Boya e Busquet, presidenta, Pilar Castillejo Medina, diputada del Grup
Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb
el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’inici del curs escolar 2016-2017 (tram. 302-00064/11).
Esmena 1, GP CUP-CC
D’addició d’un nou article 7

7. Incorporar la cobertura de totes les baixes de personal des del primer dia des
de l’1 de setembre a tots els centres escolars públics de Catalunya.

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions
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Esmena 2, GP CUP-CC
De modificació de l’article 5

5. Garantir que en un termini de dos anys les ràtios seran sempre de 22 alumnes
o menys a infantil de segon cicle i primària, i de 30 alumnes o menys a secundària
obligatòria.
Esmena 3, GP CUP-CC
De modificació de l’article 5

5. Garantir que en un termini de dos anys les ràtios seran sempre de 25 alumnes
o menys a infantil de segon cicle i primària, i de 27 alumnes o menys a secundària
obligatòria.
Palau del Parlament, 25 de juliol de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Pilar Castillejo Medina, diputada, GP CUP-CC

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 33985)

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Alícia Romero Llano, diputada, Alícia Romero Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix
l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’inici del curs escolar 2016-2017
(tram. 302-00064/11).
Esmena 1, GP SOC
De modificació del punt 1

1. Fer les assignacions de places a docents interins de tal manera que el 15 de juliol de cada any aquest procés estigui difinitivament tancat i, així, docents i centres
puguin programar adequadament l’inici del curs escolar.
Esmena 2, GP SOC
D’addició d’un nou punt

7. Dotar els centres d’alta complexitat de més recursos econòmics i de personal
per a tot el curs 2016-2017.
Palau del Parlament, 25 de juliol de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Alícia Romero Llano, diputada, GP SOC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política
energètica
302-00065/11
ESMENES PRESENTADES
Reg. 33732, 33924 i 33993 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 27.07.2016
GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 33732)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, María José García Cuevas, diputada del
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix
l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política energètica (tram. 30200065/11).
3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions
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Esmena 1, GP PPC
D’addició a la lletra a de l’apartat 1

a. Desplegar programes d’estalvi i eficiència energètica a nivell residencial, industrial i mobilitat, i que com mínim es plantegi la millora de l’eficiència en un 2%
anual per tal de poder assolir una disminució del 50% del consum final d’energia
l’any 2050, tot garantint la dotació econòmica per a fer-ho possible.
Esmena 2, GP PPC
D’addició a la lletra b de l’apartat 1

b. Assegurar, en coordinació i concordança amb la planificació de l’Estat, el
subministrament energètic, en termes de potència i energia, garantint la qualitat i la
fiabilitat i la sostenibilitat mediambiental, a preus assumibles.
Esmena 3, GP PPC
De modificació de la lletra c de l’apartat 1

c. Que desenvolupi el màxim potencial de les energies renovables per a millorar
la sostenibilitat mediambiental en l’àmbit de les seves competències, tot prioritzant
tant el desenvolupament d’aquelles fonts renovable més eficients, com ara la biomassa i l’aprofitament de residus urbans, com la generació distribuïda.
Esmena 4, GP PPC
D’addició a la lletra f de l’apartat 1

f. Reconèixer el dret fonamental de l’accés a l’energia i defensa dels drets dels
consumidors i reduir la precarietat energètica que afecta a una part de la ciutadania
desenvolupant un marc legal de cobertura social sobre un servei mínim de subministrament d’energia (gas i electricitat) posant-lo en marxa de manera eficaç.
Esmena 5, GP PPC
D’addició a la lletra g de l’apartat 1

g. Fomentar la cultura energètica d’estalvi i ús responsable i la participació ciutadana en aquest àmbit.
Esmena 6, GP PPC
De modificació i addició a l’apartat 2
2. Facilitar i impulsar la modernització i l’adequació de les xarxes de transport i

distribució, els sistemes avançats de gestió de consums, així com la generació distribuïda i les xarxes tancades.
Esmena 7, GP PPC
De supressió a l’apartat 3

3. Presentar, en el termini de 6 mesos, un pla de desplegament del cotxe elèctric
a Catalunya i de solució al principal problema que és el de punts de càrrega, que
incorpori com a objectiu que el 100% de la flota pública de la Generalitat sigui elèctrica l’any 2030.
Esmena 8, GP PPC
D’addició a l’apartat 4

4. Presentar, en el termini de 6 mesos, un Pla de rehabilitació d’habitatges que
prioritzi l’accessibilitat i l’eficiència energètica d’edificis i habitatges amb aprofitament d’energia renovable i que cobreixi la necessitat d’actuació sobre un mínim de
20.000 habitatges anuals, tot garantint la dotació econòmica per a fer-ho possible.

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions
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Esmena 9, GP PPC
D’addició a l’apartat 5

5. Presentar, en un termini de 6 mesos, un Pla de rehabilitació energètica dels
edificis públics amb aprofitament d’energia renovable que amb caràcter anual fixi
com a objectiu el 3% de la superfície dels edificis administratius de la Generalitat de
Catalunya, tot garantint la dotació econòmica per a fer-ho possible.
Esmena 10, GP PPC
De supressió de l’apartat 6

6. Instar el Govern de l’Estat a implantar un calendari de tancament de les centrals nuclears amb 40 anys de vida, preveient la solució a l’emmagatzematge i gestió
dels residus garantint la solvència dels criteris tècnics i de seguretat.
Palau del Parlament, 21 de juliol de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; María José García Cuevas, diputada, GP PPC

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

A la Mesa del Parlament

Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 del
Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a
la interpel·lació al Govern sobre la política energètica (tram. 302-00065/11).
Esmena 1, GP CSP
D’addició d’un nou apartat

Donar compliment als punts següents de la Moció 216/X del Parlament de Catalunya, sobre la política energètica, aprovada per tots els grups de la cambra excepte
el Partit Popular el juny de 2015: 2a, 2b, 2c, 2d, 2g, 2j, 2k.
Esmena 2, GP CSP
De modificació total del punt 6, que queda redactat de la següent manera

Reclamar al Govern de l’Estat a implantar un calendari de tancament esglaonat
de les centrals nuclears que tingui com a data màxima de tancament la de la finalització dels actuals permisos d’explotació, i el compromís, per tant, que no es faran
noves autoritzacions
6a. Garantint que la Generalitat haurà substituït els megawatts elèctrics d’origen
nuclear amb energies renovables quan es produeixi el tancament.
6b. Preveient la solució i l’emmagatzematge i gestió dels residus garantint la solvència dels criteris tècnics i de seguretat
Esmena 3, GP CSP
D’addició d’un nou apartat

Presentar, en el termini de 6 mesos, una proposta per la creació d’un operador
energètic català de participació pública i ciutadana per promoure les energies renovables, que pugui ser un instrument al servei del Govern per reduir el consum
d’energia fòssil i que tingui com a objectius la rehabilitació energètica, els serveis
energètics, l’autosuficiència i la comercialització d’energies renovables, amb òrgans
de participació que vetllin per la seva implantació a nivell autonòmic.
Esmena 4, GP CSP
D’addició d’un nou apartat

Presentar, en el termini de 6 mesos, una proposta legislativa que garanteixi la
protecció i foment de l’autoconsum, que elimini les traves i impediments injustificats
3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions
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pel que fa a l’autoconsum i l’autogeneració energètica en la línia, per exemple, de
la Ley de energías renovables y eficiència energètica de la Comunitat Autònoma
de Múrcia.
Palau del Parlament, 25 de juliol de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Hortènsia Grau Juan, diputada, GP CSP

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 33993)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord
amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política energètica (tram. 302-00065/11).
Esmena 1, GP JS
De modificació del punt 1.c

1.c. Que desenvolupi el màxim potencial de les energies renovables d’acord amb
el necessari consens social i territorial i sempre que sigui possible tècnicament, mediambientalment i econòmicament. per a disminuir la dependència exterior, per tal
que l’any 2030 2040 es pugui assolir el 70% de participació de les energies renovables en el mix elèctric català en la generació elèctrica per poder arribar el 100%
renovable l’any 2050.
Esmena 2, GP JS
De modificació del punt 1.d

1. d) Reduir en un 50% la dependència deis combustibles fòssils, i en especial
dels derivats del petroli, sobretot en l’àmbit del transport rodat i dels ports de mercaderies i esportius catalans en l’horitzó de l’any 2040.
Esmena 3, GP JS
De modificació i supressió del punt 1.g

g) Fomentar la cultura energètica i la participació ciutadana en aquest àmbit.
g) Apoderar al ciutadà com a element essencial de la transició energètica, mitjançant la formació en cultura energètica i potenciant el rol dels mitjans de comunicació com elements de sensibilització en matèria d’energia.
Esmena 4, GP JS
De modificació del punt 2

2. Impulsar la modernització de les xarxes de distribució, els sistemes avançats
de gestió de consums, així com la generació distribuïda i les xarxes tancades microxarxes de distribució d’energia elèctrica.
Esmena 5, GP JS
De modificació del punt 3

3. En el marc dels treballs de desenvolupament del Pacte nacional per a la transició energètica i de la Prospectiva energètica de Catalunya en l’horitzó 2050 que el
Govern està duent a terme, el Parlament insta el Govern a:
a) Presentar, en el termini de 6 meses, un pla estratègic per al desplegament de la
infraestructura de recàrrega del vehicle elèctric a Catalunya, que incorpori com a
objectiu que el 100% de la flota pública de la Generalitat sigui elèctrica l’any 2030 i
un 30% de renovació del parc de vehicles sigui elèctric en l’horitzó del 2025.
b) Impulsar l’Estratègia Catalana per a la Renovació Energètica dels Edificis
(ECREE) prioritzant l’accessibilitat i l’eficiència energètica d’edificis i habitatges
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amb aprofitament d’energia renovable i que cobreixi la necessitat d’actuació sobre
un mínim de 10.000 habitatges anuals.
c) Presentar, en un termini de 6 mesos, un Pla de rehabilitació energètica dels
edificis públics amb aprofitament d’energia renovable que amb caràcter anual fixi
com a objectiu el 3% de la superfície dels edificis administratius de la Generalitat
de Catalunya.
d) Afrontar el debat de la confluència dels objectius climàtics i ambientals amb
la transició energètica, en un país fortament nuclearitzat com Catalunya on el 60%
de la generació elèctrica té origen en tres centrals nuclears de zero emissions de gasos d’efecte hivernacle i que en la propera dècada assoliran els 40 anys des que es
van posar en servei.
e) Plantejar, en el marc del Pacte nacional per a la transició energètica, els escenaris adients de tancament de les centrals nuclears en el marc d’una transició
energètica que permeti d’assolir l’any 2050 una producció energètica cent per cent
renovable.
f) Instar el Govern de l’Estat a negociar amb la Generalitat de Catalunya un
calendari de tancament de les centrals nuclears amb 40 anys de vida, garantint el
subministrament energètic i preveient la solució a l’emmagatzematge i gestió dels
residus garantint la solvència dels criteris tècnics i de seguretat.
g) Presentar, en un termini de 6 mesos, un Pla de desplegament de l’autoconsum
elèctric solar fotovoltaic i eòlic que afavoreixi la implantació de les tecnologies de
generació elèctrica distribuïda als edificis, amb una gestió activa de la seva demanda i producció d’energia elèctrica amb el recolzament de les tecnologies d’emmagatzematge d’energia, que permeti reduir els consums energètics, maximitzar les capacitats del sistema elèctric i millorar-ne la seva sostenibilitat ambiental i econòmic
global.
h) Treballar un pla estratègic que permeti garantir l’emmagatzematge d’energia
elèctrica en un model creixent de generació elèctrica amb renovables.
i) Treballar en nous mecanismes de finançament, d’acord amb les directives europees 2012/27/UE relativa a la eficiència energètica Directiva i 2010/31/UE relativa a
la eficiència energètica dels edificis, que mitjançant aportacions públiques minoritàries permetin aixecar inversions privades i nous mercats d’eficiència energètica, tot
i fent possible la màxima captació de projectes, d’acord amb el Pla Junker i d’altres
mecanismes de finançament del Banc Europeu d’Inversions, tot i prioritzant les empreses de serveis energètics (ESE).
Esmena 6, GP JS
De supressió dels punts 4, 5 i 6

4. Presentar, en el termini de 6 mesos, un Pla de rehabilitació d’habitatges que
prioritzi l’accessibilitat i l’eficiència energètica d’edificis i habitatges amb aprofitament d’energia renovable i que cobreixi la necessitat d’actuació sobre un mínim de
20.000 habitatges anuals.
5. Presentar, en un termini de 6 mesos, un Pla de rehabilitació energètica dels
edificis públics amb aprofitament d’energia renovable que amb caràcter anual fixi
com a objectiu el 3% de la superfície dels edificis administratius de la Generalitat
de Catalunya.
6. Instar el Govern de l’Estat a implantar un calendari de tancament de les centrals nuclears amb 40 anys de vida, preveient la solució a l’emmagatzematge i gestió
dels residus garantint la solvència dels criteris tècnics i de seguretat.
Palau del Parlament, 26 de juliol de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’Agència
Europea del Medicament
302-00066/11
ESMENES PRESENTADES
Reg. 33733 i 33940 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 27.07.2016
GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 33733)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Juan Milián Querol, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 158
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent
a la interpel·lació al Govern sobre l’Agència Europea del Medicament (tram. 30200066/11).
Esmena 1, GP PPC
D’addició a l’apartat 1

1) El Parlament de Catalunya reconeix la importància estratègica que té l’Agència Europea del Medicament pel conjunt del país i insta el Govern de la Generalitat
a impulsar, juntament amb el Govern d’Espanya, la candidatura perquè Barcelona
aculli la seu d’aquesta Agència.
Esmena 2, GP PPC
De modificació a l’apartat 3

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

4) El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a complir la legalitat democràtica i no iniciar cap procés que posi en perill la nostra pertinença
a la Unió Europea, i per tant la candidatura de Barcelona com a seu de l’Agència
Europea del Medicament.
Palau del Parlament, 21 de juliol de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Juan Milián Querol, diputat, GP PPC

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 33940)

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, David Mejía Ayra, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació
al Govern sobre l’Agència Europea del Medicament (tram. 302-00066/11).
Esmena 1, GP C’s
D’addició al punt 1

1) El Parlament de Catalunya reconeix la importància estratègica que té l’Agència Europea del Medicament pel conjunt del país i insta el Govern de la Generalitat
a impulsar, de forma conjunta amb l’Ajuntament de Barcelona, el Govern d’Espanya i representants del sector sanitari la candidatura perquè Barcelona aculli la seu
d’aquesta Agència.
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Esmena 2, GP C’s
D’addició d’un nou punt

1 bis) El Parlament de Catalunya constata la contrastada i gran capacitat
d’atracció de capitalitat internacional de la ciutat de Barcelona i insta el Govern de
la Generalitat a coordinar-se amb l’Ajuntament de Barcelona i el Govern d’Espanya
per tal de que aquests tres actors iniciïn conjuntament els contactes diplomàtics adients per posar en valor aquest espai estratègic a escala europea (seguretat jurídica,
experiència com a seu d’organitzacions i agències internacionals, ubicació, connectivitat internacional, cohesió territorial, inversions...).
Esmena 3, GP C’s
D’addició al punt 2

2) El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a treballar conjuntament amb la resta d’administracions públiques, en especial l’Ajuntament de
Barcelona i el Govern d’Espanya, com a únic dipositari de la representació d’Espanya davant de les institucions comunitàries, en l’impuls d’aquesta candidatura i a
sumar-hi el màxim de representants de la societat civil, agents socials, universitats,
centres i instituts de recerca, xarxa hospitalària, indústria farmacèutica i col·legis
professionals.
Esmena 4, GP C’s
De supressió i addició al punt 3

3) El Parlament de Catalunya sol·licita al Govern de la Generalitat que insti el
Govern de l’Estat espanyol d’Espanya a efectuar totes les gestions que li corresponen per a defensar Barcelona com a seu de l’Agència Europea del Medicament.
Esmena 5, GP C’s
D’addició d’un nou punt

4) El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a utilitzar els recursos del servei exterior de l’Estat i coordinar tota l’acció exterior en relació a la
candidatura de Barcelona com a seu de l’AEM amb la xarxa diplomàtica i consular
espanyola a les diferents capitals europees. En aquest sentit és fonamental aprofitar
els recursos, contactes i instal·lacions de les ambaixades, delegacions diplomàtiques,
consulars, missions comercials i culturals d’Espanya, aprofitant les sinergies que la
xarxa diplomàtica espanyola genera.
Esmena 6, GP C’s
D’addició d’un nou punt

5) És imprescindible assegurar, si es vol optar a acollir la seu d’una agència europea a Barcelona, que Catalunya continuarà sent part d’Espanya i, per tant, de la Unió
Europea. En conseqüència, el Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a garantir de manera expressa als ciutadans i empreses catalanes que Catalunya
seguirà formant part d’Espanya i, per tant, de la Unió Europea, i a no adoptar cap
política, acció o iniciativa tendent a posar en perill la seguretat jurídica dels ciutadans i empreses catalanes.
Palau del Parlament, 26 de juliol de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; David Mejía Ayra, diputat, GP C’s
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política
aeroportuària de l’Estat espanyol i AENA i la seva incidència en els
problemes recents de Vueling
302-00067/11
ESMENES PRESENTADES
Reg. 33925, 33984 i 33994 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 27.07.2016
GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 33925)

A la Mesa del Parlament

Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 del
Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la
interpel·lació al Govern sobre la política aeroportuària de l’Estat espanyol i AENA i
la seva incidència en els problemes recents de Vueling (tram. 302-00067/11).
Esmena 1, GP CSP
D’addició de dos punts a l’apartat 3, que queda redactat de la següent manera

Aprovar i presentar al Parlament, durant el 2017, el Pla Estratègic d’Aeroports de
Catalunya 2017-2030 i la creació del centre de monitoratge d’aeròdroms i heliports,
3.a. Ambdós participats i consensuats amb el territori i amb els ajuntaments que
compten amb instal·lacions aeroportuàries.
3.b. En el cas que l’esmentat Pla comporti noves inversions aquestes s’hauran de
realitzar condicionades als resultats d’una anàlisi de cost-benefici, de riscos i d’impacte social de la inversió i del cost de no fer la inversió tant a nivell econòmic, com
social, evitant decisions avalades únicament per consultores externes que poden tenir interessos de part.
Esmena 2, GP CSP
D’addició d’un nou apartat

Elaborar un informe sobre les condicions laborals dels treballadors i les treballadores dels aeroports i aeròdroms ubicats a Catalunya i de les companyies aèries
que operen en aquests aeroports i presentar-lo al Parlament en el darrer trimestre
del 2016, amb l’objectiu d’assegurar el compliment de la normativa laboral vigent al
nostre país i implementar les mesures correctores necessàries, si és el cas.
Esmena 3, GP CSP
D’addició d’un nou apartat

Vetllar perquè es mantinguin condicions laborals i salarials dignes en les subrogacions obligatòries dels treballadors i treballadores de les empreses de serveis de
«handling», que operen als aeroports de Catalunya.
Palau del Parlament, 25 de juliol de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Hortènsia Grau Juan, diputada, GP CSP

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 33984)

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del
Parlament, presenten la següent esmena a la Moció subsegüent a la interpel·lació al
Govern sobre la política aeroportuària de l’Estat espanyol i AENA i la seva incidència en els problemes recents de Vueling (tram. 302-00067/11).
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Esmena 1, GP SOC
De modificació del punt 1

1. Reclamar i negociar amb el Govern de l’Estat establir un nou model de gestió dels aeroports catalans basat en els principis següents: la participació determinant del govern català, i si s’escau, de les administracions locals i sectors econòmics en la presa de decisions estratègiques de l’aeroport de Barcelona - El Prat, i
traspassar els aeroports de Girona, Reus i Sabadell a la Generalitat de Catalunya,
sense que això comporti en cap cas la possibilitat de deixar de realitzar vols internacionals fora de l’espai Schengen.
Palau del Parlament, 25 de juliol de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, diputat, GP SOC

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 33994)

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Marina Bravo Sobrino, diputada del Grup
Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament
del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·
lació al Govern sobre la política aeroportuària de l’Estat espanyol i AENA i la seva
incidència en els problemes recents de Vueling (tram. 302-00067/11).
Esmena 1, GP C’s
De modificació dels punt 1 i 2, que resten redactats de la següent manera

1. Promoure, en el marc del Comité de Desarrollo de Rutas Aéreas de Barcelona,
la captació de noves rutes aèries amb origen o destinació de l’aeroport de El Prat,
parant especial atenció a les connexions intercontinentals directes i, en particular,
amb els països identificats com a objectiu al Pla Estratègic 2016-2017 del Comité de
Desarrollo de Rutas Aéreas de Barcelona.
Palau del Parlament, 26 de juliol de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Marina Bravo Sobrino, diputada, GP C’s

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el treball
autònom
302-00068/11
ESMENES PRESENTADES
Reg. 33948, 33982, 33988, 33991 i 33992 / Admissió a tràmit: Presidència del
Parlament, 27.07.2016
GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA
CONSTITUENT (REG. 33948)

A la Mesa del Parlament

Mireia Boya e Busquet, presidenta, Albert Botran i Pahissa, portaveu adjunt del
Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord
amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el treball
autònom (tram. 302-00068/11).
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Esmena 1, GP CUP-CC
D’addició

1. En el marc de la futura Llei Catalana de Protecció Social, implementar un
programa d’ajudes en el pagament de les quotes per part dels autònoms que s’acullin o s’hagin acollit als incentius i mesures estatals del treball autònom, per tal de
complementar i allargar durant un any addicional la tarifa plana que atorga el Govern d’Espanya. Així, les ajudes en el pagament de quotes passarien dels sis mesos
actuals fins als divuit. Estudiar, així mateix, el canvi del model de quotes cap a un
sistema progressiu, a partir de la facturació.
Esmena 2, GP CUP-CC
D’addició d’un nou article 6

6. Incrementar les inspeccions de treball en aquells sectors en els quals hi ha denúncies per l’ús fraudulent de la subcontractació d’autònoms («falsos autònoms»).
Palau del Parlament, 26 de juliol de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Albert Botran i Pahissa, portaveu adjunt,
GP CUP-CC

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 33982)

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al
Govern sobre el treball autònom (tram. 302-00068/11).
Esmena 1, GP SOC
De modificació del punt 2

2. Posar en marxa, en el marc del Servei d’Ocupació de Catalunya, programes de
relleu generacional, per tal que els treballadors que es trobin a l’atur (i preferentment
els següents col·lectius: joves, aturats entre 45 i 55 anys o de llarga durada, i aquells
que siguin caps de família monoparentals) puguin continuar treballant amb aquells
negocis que regenten persones properes a la jubilació.
Esmena 2, GP SOC
D’addició d’una nova lletra c al punt 2

c) Potenciar la Xarxa Emprèn i la Xarxa Reempresa per tal de fomentar l’acompanyament a la creació d’empreses i la continuïtat en el temps de la seva activitat
productiva.
Esmena 3, GP SOC
De modificació del punt 3

3. Posar en marxa, en el marc del Servei d’Ocupació de Catalunya, programes de
substitucions dels treballadors autònoms que es trobin de baixa per incapacitat temporal, permisos de maternitat/paternitat i baixes per accident laboral, donant preferència als següents col·lectius: joves, aturats entre 45 i 55 anys o de llarga durada, i
aquells que siguin caps de família monoparentals. Per tal de fer efectiu aquest programa, el SOC crearà una base de dades amb els perfils més adients per a aquestes
substitucions.
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Esmena 4, GP SOC
D’addició d’un nou punt

6. Instar el Govern de l’Estat a posar en marxa una llei de «segona oportunitat»
per impedir el sobreendeutament de les famílies, els petits empresaris i els autònoms.
Palau del Parlament, 25 de juliol de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Pol Gibert Horcas, diputat, GP SOC

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 33988)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord
amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el treball autònom
(tram. 302-00068/11).
Esmena 1, GP JS
D’addició

1. En el moment que el Govern de Catalunya tingui les competències, estudiar
mesures com ara implementar un programa d’ajudes en el pagament de les quotes
per part dels autònoms que s’acullin o s’hagin acollit als incentius i mesures estatals
del treball autònom, per tal de complementar i allargar durant un any addicional la
tarifa plana que atorga el Govern d’Espanya. Així, les ajudes en el pagament de quotes passarien dels sis mesos actuals fins als divuit.
Esmena 2, GP JS
De modificació, addició i supressió

2. Continuar col·laborant en el marc del Servei d’Ocupació de Catalunya, dels
programes de relleu generacional, per tal que els treballadors que es trobin a l’atur
(i preferentment dos col·lectius: aquells que tinguin entre 45 i 55 anys i aquells que
siguin caps de família monoparentals) puguin continuar treballant amb aquells negocis que regenten persones properes a la jubilació.
Per tal de fer possible aquests programes,
a) Adoptar mesures, mitjançant crèdits tous de l’Institut Català de Finances, per
fer possible el finançament dels traspassos d’aquests negocis.
b) Bonificar, en un mínim del 95%, l’impost de transmissions patrimonials i l’impost d’actes jurídics documentats relatius a aquestes operacions.
Esmena 3, GP JS
De modificació i supressió

3. Col·laborar, en el marc del Servei d’Ocupació de Catalunya, en la recerca
de substitucions dels treballadors autònoms que es trobin de baixa per incapacitat
temporal, permisos de maternitat/paternitat i baixes per accident laboral, donant
preferència a dos col·lectius: aquells que tinguin entre 45 i 55 anys i aquells que siguin caps de família monoparentals. Per tal de fer efectiu aquest programa, el SOC
crearà una base de dades amb els perfils més adients per a aquestes substitucions.
Esmena 4, GP JS
De modificació

4. Continuar millorant els programes Consolida’t i Xarxa Emprèn amb l’objectiu
de fer-los més accessibles i de més qualitat i, al mateix temps, millorar la capacitació del seu personal tècnic de suport als emprenedors, de manera que aquest personal tècnic pugui assessorar en propostes de creació d’empreses basades en la inno3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions
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vació, la tecnologia i en nous models de negoci i estendre a tot el territori programes
i actuacions que estimulin aquest tipus d’iniciatives.
Esmena 5, GP JS
De modificació, addició i supressió

5. Constituir durant el darrer semestre de 2016, un grup de treball amb les entitats representatives per establir el nou model català del treball autònom i dinamitzar la constitució del Consell Català del Treball Autònom, de forma improrrogable.
Palau del Parlament, 26 de juliol de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

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

A la Mesa del Parlament

Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 del
Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a
la interpel·lació al Govern sobre el treball autònom (tram. 302-00068/11).
Esmena 1, GP CSP
D’addició d’un nou punt

6. Elaborar i presentar al Parlament un programa específic de la Inspecció de
Treball per detectar les situacions irregulars dels falsos autònoms i establir les mesures correctores, si és el cas.
Esmena 2, GP CSP
D’addició d’un nou punt

7. Impulsar un marc de negociació per establir mesures i incentius per les empreses que facilitin la substitució d’autònoms dependents per assalariats sota conveni.
Palau del Parlament, 26 de juliol de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Marc Vidal i Pou, diputat, GP CSP

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

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article
158 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el treball autònom (tram. 302-00068/11).
Esmena 1, GP PPC
De supressió i addició al punt 2

2. Posar en marxa, en el marc del Servei d’Ocupació de Catalunya, programes
de relleu generacional, per tal que els treballadors que es trobin a l’atur (i preferentment dos col·lectius: aquells que tinguin entre 45 i 55 anys i aquells que siguin
caps de família monoparentals) majors de 45 anys, caps de família o amb persones
dependents a càrrec) puguin continuar treballant amb aquells negocis que regenten
persones properes a la jubilació.
[...]
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Esmena 2, GP PPC
D’addició d’una nova lletra c al punt 2

2. Posar en marxa, en el marc del Servei d’Ocupació de Catalunya, programes de
relleu generacional, per tal que els treballadors que es trobin a l’atur (i preferentment
dos col·lectius: aquells que tinguin entre 45 i 55 anys i aquells que siguin caps de família monoparentals) puguin continuar treballant amb aquells negocis que regenten
persones properes a la jubilació.
Per tal de fer possible aquests programes,
[...]
c) Crear una oficina que actuï com a punt de contacte entre ambdues parts per
tal de facilitar el relleu generacional.
Esmena 3, GP PPC
De supressió i addició al punt 3

3. Posar en marxa, en el marc del Servei d’Ocupació de Catalunya, programes de
substitucions dels treballadors autònoms que es trobin de baixa per incapacitat temporal, permisos de maternitat/paternitat i baixes per accident laboral, donant preferència a dos col·lectius: aquells que tinguin entre 45 i 55 anys i aquells que siguin
caps de família monoparentals majors de 45 anys, caps de família o amb persones
dependents a càrrec. Per tal de fer efectiu aquest programa, el SOC crearà una base
de dades amb els perfils més adients per a aquestes substitucions.
Palau del Parlament, 26 de juliol de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Fernando Sánchez Costa, diputat, GP PPC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la futura banca
pública catalana i l’Institut Català de Finances
302-00069/11
ESMENES PRESENTADES
Reg. 33983 i 33987 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 27.07.2016
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 33983)

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Alícia Romero Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al
Govern sobre la futura banca pública catalana i l’Institut Català de Finances (tram.
302-00069/11).
Esmena 1, GP SOC
D’addició al punt 1

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:
1. Dur a terme les accions necessàries per a transformar, a tots els efectes, l’Institut Català de Finances en la banca pública d’inversions de Catalunya amb l’objectiu de facilitar líquid i capital per a la inversió a l’economia productiva i l’economia
social i solidària catalana, en un termini de 5 mesos. Aquest banc públic d’inversió
ha d’estar sota control democràtic i ha de treballar amb independència de la banca
privada.

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

20

BOPC 199
29 de juliol de 2016

Esmena 2, GP SOC
De modificació del punt 2.a

a) Que ha de ser finançada fonamentalment en els mercats nacionals i internacionals amb transparència i control democràtic.
Esmena 3, GP SOC
D’addició al punt 2.b

b) Que ha de tenir com a objectius:
– el finançament dels projectes de ciutadans i ciutadanes, empreses, cooperatives
i de les administracions públiques;
– la dedicació de l’activitat bancària al bé comú.
Esmena 4, GP SOC
De modificació del punt 5, nou text

5. Analitzar i estudiar els béns immobles ubicats a Catalunya, actualment propietat de la SAREB, que són susceptibles de demanar al Govern de l’Estat pel seu
traspàs i que siguin gestionats per la nova Banca pública catalana.
Palau del Parlament, 25 de juliol de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Alícia Romero Llano, diputada, GP SOC

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 33987)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord
amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la futura banca
pública catalana i l’Institut Català de Finances (tram. 302-00069/11).
Esmena 1, GP JS
De modificació del punt 1

1. Continuar treballant amb l’objectiu que l’Institut Català de Finances segueixi
duent a terme el paper de banca pública d’inversions i garanteixi la liquiditat a la
economia productiva i a l’economia social i solidària catalana. L’Institut Català de
Finances ha de continuar sota control democràtic i ha de treballar amb independència de la banca privada.
Esmena 2, GP JS
De modificació del punt 3, substituint-lo per un nou paràgraf

El Parlament es compromet a crear un grup de treball per tal de debatre sobre la
creació d’una banca pública catalana.
Esmena 3, GP JS
De modificació del punt 5

5. Iniciar un procés de negociació amb la societat SAREB que pugui culminar
amb el traspàs a la Generalitat dels béns dels quals la SAREB és titular al territori
de Catalunya, preferentment de forma gratuïta i incloent aquells habitatges sobre
els quals ja existeix conveni de cessió temporal amb la Generalitat de Catalunya.
Palau del Parlament, 26 de juliol de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el sistema de
protecció a la infància
302-00071/11
ESMENES PRESENTADES
Reg. 33941, 33947, 33981 i 33989 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament,
27.07.2016
GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 33941)

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del
Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a
la interpel·lació al Govern sobre el sistema de protecció a la infància (tram. 30200071/11).
Esmena 1, GP C’s
De modificació del punt 2, que resta redactat de la següent manera

El Parlament insta el Govern a:
2. Establir com a preceptius per a les resolucions de la DGAIA els informes escolars, mèdics, psicològics aliens a l’EAIA.
Esmena 2, GP C’s
D’addició al punt 4

4. Elaborar plans de millora per a la família intel·ligibles, tangibles, realitzables
i vinculants, de manera que, quan s’assoleixin els objectius, es puguin recuperar les
criatures. Fer constar el conjunt de suports que l’administració posarà al seu abast
per aconseguir aquesta millora. Establir un sistema objectiu d’avaluació.
Notificar les visites familiars als interessats. Realitzar un informe semestral del
seguiment de les visites. Intensificar o restablir les funcions parentals si han desaparegut els factors de risc.
Esmena 3, GP C’s
De modificació del punt 10, que resta redactat de la següent manera

10. Fer un seguiment, elaborant un informe semestral en què s’avaluïn les condicions econòmiques, socials i acadèmiques dels joves ex tutelats per a possibles accions protectores de la Generalitat en cas d’existència de risc.
Esmena 4, GP C’s
D’addició d’un nou punt

11. Assignar un equip SIFE a cada equip EAIA per a realitza el seguiment de la
mesura protectora consistent en família extensa.
Esmena 5, GP C’s
D’addició d’un nou punt

12. Col·laborar activament amb la Fiscalia de Menors per a impulsar processalment els expedients judicials sobre mesures legals relatives a la protecció de menors.
Palau del Parlament, 26 de juliol de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada, GP C’s
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GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA
CONSTITUENT (REG. 33947)

A la Mesa del Parlament

Mireia Boya e Busquet, presidenta, Gabriela Serra Frediani, diputada del Grup
Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb
el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el sistema de protecció a la infància (tram. 302-00071/11).
Esmena 1, GP CUP-CC
De supressió i addició

4) Elaborar plans de millora per a la família intel·ligibles, tangibles, realitzables
i vinculants, de manera que, quan s’assoleixin els objectius, es puguin recuperar les
criatures. Fer constar el conjunt de suports que l’administració posarà al seu abast
per aconseguir aquesta millora. Establir un sistema objectiu d’avaluació.
Dotar d’eines i temps suficient als professionals per tal que puguin garantir el
dret a la informació en l’àmbit dels serveis socials recollits a l’article 10 de la llei
12/2007.
Promocionar espais tècnics d’intercanvi professional destinats a elaborar criteris
unificats per a tots els territoris i equips d’atenció de serveis socials bàsics i SEAIA pel
que fa a la confecció dels plans de millora amb la família i a l’establiment d’un sistema objectiu d’avaluació dels esmentats plans que afavoreixi la coherència i la continuïtat del treball amb al família tenint en compte que pot passar d’un nivell a l’altre
en funció a la situació i l’atenció que requereix.
Incloure els equips educatius dels CRAE en el treball amb les famílies conjuntament amb SEAIA, perquè l’infant n’és un membre i no es pot seguir disgregant
l’atenció.
Esmena 2, GP CUP-CC
De supressió i addició

6) Millorar sensiblement la dotació econòmica, de recursos humans i materials,
en la signatura dels nous contractes programa 2016-2019, tot permetent una correcte
planificació territorial. assegurant-ne el compliment efectiu i immediat de les ràtios
professionals del Serveis Especialitzats d’Atenció a la Infància i l’Adolescència que
es presta des dels EAIA, i que actualment estan establertes en 1 professional per 40
infants atesos.
Esmena 3, GP CUP-CC
D’addició

7) Reforçar el suport i la supervisió dels EAIA per part de l’Administració a partir de dotar als Equips Territorials d’Infància (EFI), que són els equips que l’administració té assignats per donar un suport efectiu a la feina que estan duent a terme
els EAIA, dels recursos professionals, tècnics i administratius necessaris a fi i efecte
de garantir-ne un procediment comú a tot el territori.
Esmena 4, GP CUP-CC
De supressió i addició

8) Treballar la formació dels EAIA pel que fa a la utilització i interpretació de
les eines de crivellat, a la comunicació amb el menor en l’explicació de les mesures
protectores, a les eines i la disponibilitat de temps per poder fer formació parental
i supervisió dels plans de millora de la família. garantint plans de formació continuada i especialment dissenyada pel que fa als instruments emprats en les diagnosis
i establiment de pronòstics de les situacions familiars, a la intervenció per a la recu3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions
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peració de les funcions parentals i a l’acompanyament emocional de l’infant durant
el seu recorregut per l’itinerari del sistema de protecció. Garantir, així mateix, la
disponibilitat de temps dels professionals destinant a aquestes accions formatives.
Esmena 5, GP CUP-CC
De supressió i addició

9) Fer públiques de manera mensual les dades desagregades i amb el major detall
territorial de: nombre de criatures les famílies de les quals reben ajuda i de quina
mena, nombre de criatures declarades en desemparament per edats i motius, nombre de criatures que retornen al nucli familiar, edats i temps en què han estat fora
del nucli familiar, nombre d’infants en acollida, nombre d’infants en CRAE, nombre d’acollides que fracassen i motius, nombre de criatures en CRAE que acaben
l’ESO i nombre de criatures en acollida que acaben l’ESO. a través d’una memòria
anual on hi constin els aspectes més rellevants de la situació dels infants que es troben amparats pel sistema de protecció.
A tall d’exemple podrem esmentar aspectes del tipus: quina és la distància entre
el lloc de procedència d’un infant i el CRAE on està vivint, quants canvis de centre ha
realitzat, quants grups de germans han estat separats i per a quins motius, nombre de
criatures que retornen al nucli familiar, nombre d’infants en CRAE, nombre d’acolliments que fracassen i els motius...
Esmena 6, GP CUP-CC
De supressió i addició

10) Fer un seguiment, desagregant entre sexes, dels nois i noies que surten dels
CRAE a l’edat màxima, principalment d’aquells indicadors que ens permetin conèixer el nivell d’integració social. realitzar un estudi destinat a valorar l’actual situació dels joves extutelats per tal de dimensionar quants joves no tenen accés als programes que s’ofereixen des de l’Àrea de Suport a Joves ex-tutelats, valorar perquè no
hi tenen accés i estudiar quines serien les mesures que s’haurien d’adoptar per tal
de flexibilitzar aquests programes i donar cabuda als joves que en queden exclosos.
Així mateix, tal i com recomana el Síndic de Greuges a l’Informe sobre els Drets
de l’Infant, desembre de 2015, a la pàgina 20 –Drets de Protecció. Punt núm. 11–,
s’insta a aprovar la supressió de l’afectació de les pensions i prestacions dels infants
i adolescents tutelats per la DGAIA.
Palau del Parlament, 25 de juliol de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Gabriela Serra Frediani, diputada, GP CUP-CC

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 33981)

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació
al Govern sobre el sistema de protecció a la infància (tram. 302-00071/11).
Esmena 1, GP SOC
De modificació del punt 3

3. En els casos de desemparament per manca de recursos econòmics de la unitat
familiar caldrà especificar en un informe totes les mesures preses tant pels Serveis
Socials Bàsics com per l’EAIA. Tanmateix, s’haurà d’oferir a la família una Pla Individual d’Acció, de seguiment pels Serveis Socials corresponents, on es relacionin
les mesures a seguir i les ajudes econòmiques a les que pot tenir dret la família per
tal de promoure la seva inclusió social i revertir la situació econòmica existent.
3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions
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Esmena 2, GP SOC
D’addició d’un nou punt a l’apartat «En relació al procés de desemparament»

6. En tots els casos, davant una retirada del/la menor del seu nucli familiar,
l’EAIA facilitarà a la família un document intel·ligible i clarificador on s’exposin
totes les vies existents tant en l’àmbit administratiu com judicial a les que la família pugui recórrer tant per exercir la seva defensa com per a la recuperació del/la
menor.
Esmena 3, GP SOC
D’addició d’un nou punt a l’apartat «En relació al procés de desemparament»

7. A les reunions entre la família i la DGAIA es permetrà l’assistència d’un advocat/da que representi a la família, sempre que aquesta ho demani.
Esmena 4, GP SOC
D’addició d’un nou punt a l’apartat «En relació al procés de desemparament»

8. La família tindrà dret, en un termini màxim de 7 dies, a una còpia de l’informe
descrit al punt 1 d’aquesta moció, així com a tota la documentació referent al seu
cas, per tal de garantir la possibilitat de defensa davant el jutge.
Esmena 5, GP SOC
D’addició d’un nou punt a l’apartat «En relació al procés de desemparament»

9. Prendre totes les mesures necessàries amb l’Administració de Justícia per tal
d’accelerar els judicis que puguin existir en casos de desemparament.
Esmena 6, GP SOC
D’addició d’un nou punt a l’apartat «En relació al procés de desemparament»

10. El Departament d’Afers Socials i Famílies i la pròpia EAIA, establiran, en
el termini de 3 mesos des de l’aprovació d’aquesta moció, un mecanisme específic
per atendre la demanda d’informació, les queixes i/o reclamacions de les famílies
assistides per l’EAIA. Aquestes demandes hauran de tenir resposta obligada, en un
termini de 15 dies, per part de l’administració.
Esmena 7, GP SOC
D’addició d’un nou punt a l’apartat «En relació al procés de desemparament»

En relació al conjunt d’infants i joves tutelats per l’EAIA:
11. Deixar sense efecte la instrucció 1/2012, de 24 de febrer, sobre les prestacions
i les pensions del sistema de la Seguretat Social de les quals són beneficiaris els infants i adolescents tutelats per la DGAIA, amb l’objectiu de redactar una nova que
permeti l’abonament les quantitats percebudes per la DGAIA en concepte de prestació d’orfenesa i prestació per fill a càrrec de què han estat beneficiaris durant el
temps de tutela, un cop hagin deixat de ser-ho.
Palau del Parlament, 22 de juliol de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP SOC

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 33989)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord
amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el sistema de protecció a la infància (tram. 302-00071/11).
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Esmena 1, GP JS
De modificació

1) Elaborar, en el termini de 4 mesos, un protocol d’actuació perquè els EAIA el
facin servir per fer la síntesi avaluativa.
En l’esmentat protocol hi ha de constar: història familiar, derivació i discussió
del cas amb els equips d’atenció primària, nombre d’entrevistes realitzades, dates i
persones a qui s’ha entrevistat, avaluació a partir d’una eina de cribratge consensuada, determinar altres eines que es poden fer servir (evitant la utilització de tècniques
en situació artificial), opinió del menor, motius del desemparament i si existeix família extensa que se’n faci càrrec, factors de risc i proves aportades (excepte en els
casos que exigeixin celeritat), proposta d’actuació i, en cas que sigui de desemparament, règim de vistes.
Esmena 2, GP JS
De modificació i addició

2) Incloure i tenir en compte a la síntesis avaluativa els informes escolars, mèdics, psicològics, aliens a l’EAIA o a l’equip tècnic.
Esmena 3, GP JS
De supressió

3) En els casos de desemparament per manca de recursos econòmics de unitat
familiar explicar el conjunt de mesures preses prèviament.
Esmena 4, GP JS
De supressió

En relació als EAIA, davant la insuficiència de recursos humans i materials de
què disposen, i valorant molt positivament el conjunt de professionals que els integren:
Esmena 5, GP JS
De modificació

7) Garantir el suport i la supervisió dels EAIA per part de l’Administració.
Esmena 6, GP JS
De modificació i supressió

8) Treballar i incentivar per tal que els ens locals i comarcals, ofereixin un pla de
formació dels EAIA pel que fa a la utilització i interpretació de les eines de prevenció, detecció diagnòstica i tractament, a la comunicació amb l’infant en l’explicació
de les mesures protectores, a les eines i la disponibilitat de temps per poder fer formació parental i a fer el seguiment dels plans de millora de la família.
Esmena 7, GP JS
D’addició i supressió

9) Fer públiques de manera mensual en un termini de tres mesos les dades desagregades i amb el major detall territorial de: nombre de criatures les famílies de les
quals reben ajuda i de quina mena, nombre de criatures declarades en desemparament per edats i motius, nombre de criatures que retornen al nucli familiar, edats i
temps en què han estat fora del nucli familiar, nombre d’infants en acollida, nombre
d’infants en CRAE, nombre d’acollides que fracassen i motius, nombre de criatures
en CRAE que acaben l’ESO i nombre de criatures en acollida que acaben l’ESO.
Palau del Parlament, 26 de juliol de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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4.

Informació

4.40.

Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Delegació de funcions de la presidenta del Parlament
246-00003/11
RESOLUCIÓ

Resolució

D’acord amb el que disposa l’article 32 del Reglament del Parlament, i atès que
he d’absentar-me de Catalunya del 3 al 12 d’agost de 2016, ambdós inclosos,
Resolc:

Delegar les funcions que em corresponen com a presidenta del Parlament en el
vicepresident primer, l’I. Sr. Lluís M. Corominas, del 3 al 12 d’agost de 2016, ambdós inclosos, o, eventualment, fins al meu retorn (tram. 246-00003/11).
Palau del Parlament, 26 de juliol de 2016
Carme Forcadell i Lluís

4.48.

Intergrups parlamentaris

Composició de l’Intergrup per la Pau i la Llibertat al Sàhara
413-00001/11
DESIGNACIÓ D’ESPECIALISTES, TÈCNICS O MEMBRES D’ENTITATS
CIUTADANES

El dia 18 de juliol de 2016 l’Intergrup per la Pau i la Llibertat al Sàhara, d’acord
amb l’article 70.4 del Reglament del Parlament, proposa que participin en els seus
treballs els especialistes, tècnics o membres de les següents entitats:
Delegació a Catalunya del Front Polisari
Oualad Moussa
Coordinadora Catalana d’Ajuntaments Solidaris amb el Poble Saharaui
Neus Lloveras, alcaldessa de Vilanova i la Geltrú i diputada
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
David Minoves
Associació Catalana d’Amics del Poble Saharauí
Núria Salamé Real
Fundació Ulls del Món
Núria Ramon
Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament
Helena Vicente
Creu Roja
Ramon Jané i Pallàs

Palau del Parlament, 18 de juliol de 2016
La coordinadora de l’Intergrup, Hortènsia Grau Juan
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4.53.

Sessions informatives i compareixences

4.53.03.

Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda
amb el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda
sobre l’execució del pressupost del 2015 prorrogat durant el 2016
354-00085/11
SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: GP CSP (reg. 33882).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 26.07.2016.
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