BUTLLETÍ OFICIAL
DEL PARL AMENT DE CATALUNYA
XI legislatura · tercer període · número 244 · dimecres 26 d’octubre de 2016

TAU L A D E C O N T I N G U T
3. Tramitacions en curs
3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma
3.01.01. Projectes de llei
Projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 i de modificació de la Llei
23/1998, del 30 de desembre, d’estadística de Catalunya
200-00005/11
Correcció d’errades de publicació (BOPC 243)

3

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre política fiscal
302-00078/11
Presentació: GP SOC

4

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques públiques respecte als aliments que fan emmalaltir
302-00079/11
Presentació: GP CSP

5

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’atenció primària sanitària
302-00080/11
Presentació: GP C’s

7

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’educació infantil
302-00081/11
Presentació: GP C’s

8

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el Departament d’Interior
302-00082/11
Presentació: GP CUP-CC

8

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de suport a les
famílies
302-00083/11
Presentació: GP PPC

10

Aquesta publicació és impresa en
paper ecològic (definició europea
ECF), en compliment del que
estableix la Resolució 124/III del
Parlament, sobre la utilització del
paper reciclat en el Parlament i en
els departaments de la Generalitat,
adoptada el 30 d’abril de 1990.
Els documents publicats en el
Butlletí Oficial del Parlament de
Catalunya (BOPC) són una
reproducció fidel dels documents
originals entrats al Registre.
La numeració del BOPC no està
necessàriament vinculada a una
sola data.
Imprès al Parlament
ISSN: 0213-7798
DL: B-20.066-1980
www.parlament.cat

BOPC 244
26 d’octubre de 2016

3.

Tramitacions en curs

3.01.

Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.01.

Projectes de llei

Projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 i de
modificació de la Llei 23/1998, del 30 de desembre, d’estadística de
Catalunya
200-00005/11
CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 243)

En el BOPC 243, a la pàg. 25,
On hi diu:
«Recomanacions de la ponència

»La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional a l’esmena 28, amb la
redacció següent:
»“9 bis. Òrgans de Govern
»”1. Els òrgans de govern de l’Institut d’Estadística de Catalunya són:
»”a) La Junta de Govern.
»”b) El director o directora.
»”2. Els òrgans de govern de l’Institut d’Estadística de Catalunya són regulats per
mitjà del decret d’organització i funcionament de l’Institut d’Estadística de Catalunya.
»”3. El director o directora de l’Institut d’Estadística de Catalunya, amb rang
orgànic de director o directora general, és nomenat pel Govern de la Generalitat, a
proposta del conseller o consellera del departament competent en matèria de gestió
i coordinació del Sistema Estadístic de Catalunya, d’acord amb criteris professionals
i tècnics en l’àmbit de l’estadística. El període de mandat del director o directora de
l’Institut d’Estadística de Catalunya és de sis anys, sense possibilitat de renovació.”
»La Ponència no fa cap recomanació de les esmenes núm. 27 i 29.»
Hi ha de dir:
«Recomanacions de la ponència

»La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional a l’esmena 28, amb la
redacció següent:
»“9 bis. Òrgans de Govern
»”1. Els òrgans de govern de l’Institut d’Estadística de Catalunya són:
»”a) La Junta de Govern.
»”b) El director o directora.
»”2. Els òrgans de govern de l’Institut d’Estadística de Catalunya són regulats per
mitjà del decret d’organització i funcionament de l’Institut d’Estadística de Catalunya.
»”3. El director o directora de l’Institut d’Estadística de Catalunya, amb rang
orgànic de director o directora general, és nomenat pel Govern de la Generalitat, a
proposta del conseller o consellera del departament competent en matèria de gestió
i coordinació del Sistema Estadístic de Catalunya, d’acord amb criteris professionals
i tècnics en l’àmbit de l’estadística. El període de mandat del director o directora de
l’Institut d’Estadística de Catalunya és de sis anys, sense possibilitat de renovació.”
»La Ponència recomana d’addició de l’article 23 ter, amb el text següent:
» “Article 23 ter. Modificació de l’article 11 de la Llei 23/1998
»”S’afegeix un apartat, el 4, a l’article 11 de la Llei 23/1998, del 30 de desembre, d’estadística de Catalunya, amb el text següent:
«”4. El Consell Català d’Estadística elabora un dictamen no vinculant sobre la proposta de nomenament del director o directora general.”

»La Ponència no fa cap recomanació de les esmenes núm. 27 i 29.»
3.01.01. Projectes de llei
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3.15.

Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre política fiscal
302-00078/11
PRESENTACIÓ: GP SOC
Reg. 39023 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.10.2016

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 la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre
política fiscal (tram. 300-00087/11).
Moció

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a obrir un procés de diàleg amb
tots els grups parlamentaris, amb caràcter previ a la presentació dels pressupostos
per l’any 2017.
2. El Parlament de Catalunya insta al Govern a presentar un Projecte de Reforma
fiscal, orientat a assolir un sistema fiscal més just i progressiu que permeti ampliar
els recursos fiscals propis, a partir de:
a. Modificació del tram autonòmic de l’impost sobre la renda de les persones
físiques amb l’objectiu de reduir els tipus mínims, suavitzar els tipus de les rendes
mitjanes i incrementar els tipus de les rendes més altes.
b. Modificació de l’impost de successions i donacions per a retornar als nivells
d’ingressos del 2008, a partir d’una reducció significativa i selectiva dels beneficis
fiscals derivats de la normativa catalana.
c. Modificació de l’impost de patrimoni, establert en el Decret Llei 7/2012, per
tal que gravi de manera més intensa els grans patrimonis, com a pas previ i transitori a l’establiment d’un impost de grans fortunes.
d. Millora de les figures impositives i de la seva capacitat de recaptació pel que
fa referència a la imposició mediambiental, amb una especial incidència en el desenvolupament de les previsions de la Llei de finançament del transport públic de Catalunya.
e. Revisar els diversos beneficis fiscals que aplica la Generalitat i eliminar aquells
que són clarament regressius.
f. Millorar la gestió tributària amb relació a l’impost sobre els habitatges buits
establert per la Llei 14/2015.
g. Recuperar l’impost sobre dipòsits bancaris, definit per la Llei 4/2014, de 4
d’abril, de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit.
Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Alícia Romero Llano, diputada; GP SOC
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques
públiques respecte als aliments que fan emmalaltir
302-00079/11
PRESENTACIÓ: GP CSP
Reg. 39371 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.10.2016

A la Mesa del Parlament

Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Marta Ribas Frias, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 del
Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació
al Govern sobre les polítiques públiques respecte als aliments que fan emmalaltir
(tram. 300-00089/11).
Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Amb relació a l’etiquetatge de productes alimentaris, en el termini màxim de
6 mesos:
a) Posar en marxa un sistema propi i adaptat a la realitat catalana de perfils nutricionals que permetin categoritzar els aliments en funció de la seva composició
nutricional per raons relacionades amb la prevenció de malalties i/o promoció de
la salut, seguint els criteris de l’Organització Mundial de la Salut respecte aliments
amb excés de sal, sucres o greixos saturats.
b) Treballar amb els agents econòmics implicats (empreses alimentàries i de
distribució alimentària) per aconseguir l’adhesió a un Conveni sobre la millora de
l’etiquetatge alimentari i de begudes que indiqui, de manera senzilla i clara, si contenen altes, mitjanes o baixes quantitats de sucre, greix i sal en funció de les recomanacions de l’OMS i del sistema propi català de perfils nutricionals. Les etiquetes
haurien d’advertir clarament del risc que significa el consum habitual de productes
amb alts continguts d’aquest ingredients.
c) Crear un segell de qualitat català que reconegui les empreses i productes adherides a aquest conveni i que compleixin amb els requisits d’etiquetatge segons el
sistema català de perfils nutricionals.
2. Amb relació a la publicitat:
Implementar, durant el primer semestre de 2017, un sistema eficaç de regulació
de la publicitat d’aliments i begudes insanes, especialment la dirigida a la infància,
transformant l’actual codi Paos i el mecanisme d’Autoregulació en una normativa
pròpia i d’obligat compliment que limiti de manera eficient les diferents formes de
publicitat d’aliments insans dirigides a la infància. En especial, establir un sistema
eficaç de control de la publicitat d’aliments insans dirigits a la població infantil en
els mitjans audiovisuals de Catalunya (tant públics com privats), similar a la que
existeix en els països europeus del nostre entorn.
3. Amb relació a la fiscalitat:
a) En el termini de dos mesos, presentar un projecte de llei per a la creació d’un
gravamen sobre les begudes de refresc amb excés de sucre o de sodi. Aquest gravamen està motivat per raons de salut pública i la seva elaboració es farà amb l’objectiu de que la càrrega tributaria sigui principalment per a les grans distribuïdores
de begudes.
b) En el termini de dos mesos, presentar un projecte de llei per a la creació d’un
gravamen sobre els aliments amb excés de sucre, sodi o greixos saturats. Aquest
gravamen està motivat per raons de salut pública i la seva elaboració es farà amb
l’objectiu de que la càrrega tributaria sigui principalment per a les grans distribuïdores d’alimentació.
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c) Plantejar vies per a que els ingressos que s’obtinguin amb aquests dos nous
gravàmens es destinin a mesures per a fer més accessibles els aliments saludables a
les famílies amb ingressos reduïts.
4. Amb relació a les desigualtats socials i el clar biaix de classe que existeix per
a accedir a una alimentació saludable i sana:
Els pressupostos del Govern de la Generalitat per l’any 2017 preveuran fons suficients per a garantir, a les famílies en risc de pobresa o exclusió social, una prestació
per la criança dels menors –de 0 a 17 anys– d’almenys 100€ mensuals.
5. Quant a mesures de control d’accés als aliments insans:
a) Regular, dins del primer semestre de 2017, sobre els continguts nutricionals
que han de tenir els aliments i les begudes que s’ofereixin als centres educatius i als
equipaments públics.
b) Elaborar una normativa d’obligat compliment pel que fa a la presència, localització, publicitat i contingut de les màquines expenedores de begudes i d’aliments
presents en els equipaments públics. Dins aquesta normativa es limitarà eficaçment
la presència d’aliments i begudes amb un perfil nutricional insà seguint els criteris
dels organismes internacionals pel que fa a contingut en sucres, greixos i sal, entre
d’altres.
6. Quant a mesures per afavorir i facilitar l’accés a aliments sans, frescos, ecològics i de proximitat:
a) Incloure en el Pla de contractació pública alimentària de Catalunya, aprovat
el 16 de juny de 2015, en tant que instrument que recolza el compliment d’objectius
socials i de promoció de la salut, els aliments saludables segons els nous perfils nutricionals catalans que s’elaboraran.
b) Presentar en el termini de 3 mesos un informe d’avaluació i/o estat de compliment del Pla de contractació pública alimentària de Catalunya, amb dades segregades que permeti avaluar quin nivell d’aplicació està fent l’Administració de la Generalitat i les entitats que integren el sector públic.
c) Crear una línia de recerca i innovació tecnològica per la producció alimentària i la transformació agroalimentària tenint en compte els nous perfils nutricionals
saludables que serveixi també per reorientar la producció de les explotacions i/o empreses transformadores cap a aquest nou mercat d’aliments saludables.
d) Establir una línia d’ajuts i/o incentius fiscals oberta a tots els operadors que
cobreixi una part equitativa de les despeses de certificació de producció agrària
ecològica, per part del Consell Català de Producció Agrària Ecològica (el CCPAE).
e) Reforçar progressivament l’Agència Catalana de Consum, tal i com es va aprovar
a la Resolució 739/X del Parlament de Catalunya, sobre el món agrari i el personal inspector per reforçar el control sobre les males pràctiques d’etiquetatge, frau, transparència i política de preus que perjudiquen persones productores i consumidores.
7. Amb relació a l’àmbit d’Educació:
a) El Govern elaborarà una normativa específica per als menjadors escolars per
a que sigui a través del Departament de Salut que s’estableixin els criteris nutricionals que s’hauran de seguir en l’elaboració dels menús, el sistema de certificació
d’aquests menús a l’inici de cada trimestre i els mecanismes de control d’aquests requisits per garantir una alimentació saludable als centres educatius.
b) Es revisarà la normativa de menjadors escolars per tal que aquesta doni prioritat a la gestió que garanteixin millor una alimentació saludable basada en productes
de proximitat i que assegurin un projecte educatiu de qualitat en els espais horaris
de menjador.
c) Durant l’any 2017, s’estendrà el programa «Fruita a les escoles» a educació
secundària.
8. Amb relació a Salut:
a) Incloure en els programes de promoció de la salut, especialment en els adreçats a la promoció dels hàbits i estils de vida saludables i alimentació sana, a través
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del Pla Interdepartamental de Salut Pública, les accions necessàries per tal d’informar a la ciutadania sobre el consum per via indirecte de sucre, greixos i sal, sobre
la presència excessiva d’aquests ingredients als aliments, i sobre els seus efectes a
la salut.
b) Lliurar a la comissió de salut del Parlament, abans que acabi l’any 2016, l’avaluació dels objectius del Pla Integral per a la promoció de la Salut mitjançant l’activitat física i l’alimentació saludable (PAAS)
c) Recuperar els nivells del pressupost de 2010, en un termini de 2 anys, en les
partides pressupostàries destinades a Salut Pública.
d) Compromís de no externalització del servei de veterinaris del Departament de
Salut, ni de parts d’ell.
Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Marta Ribas Frias, diputada; GP CSP

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’atenció
primària sanitària
302-00080/11
PRESENTACIÓ: GP C’S
Reg. 39513 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.10.2016

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del
Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’atenció primària sanitària (tram. 300-00090/11).
Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Apoderar l’Atenció Primària perquè es converteixi en l’eix real del sistema
sanitari català.
2. Analitzar i planificar globalment les necessitats sanitàries de l’Atenció Primària de Catalunya.
3. Impulsar una reforma integral de l’Atenció Primària, que respongui a les necessitats assistencials, docents, de recerca i de gestió, on s’inclogui en la taula de la
seva negociació a tots els actors possibles per fer-la possible.
4. Presentar l’esmentat projecte de reforma integral a la Comissió de Salut del
Parlament, abans de sis mesos des de l’aprovació de la present Moció, explicant els
membres que lideraran la reforma i les actes de les reunions fetes, així com un cronograma de les accions i del pla de treball.
5. Integrar en la reforma de l’Atenció Primària els indicadors socioeconòmics per
aconseguir que a iguals necessitats, iguals recursos.
6. Manifestar el suport als treballadors de l’Atenció Primària i a valorar la tasca
que duen a terme, que és un servei bàsic, elemental i essencial per a la ciutadania.
Palau del Parlament, 21 d’octubre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jorge Soler González, diputat; GP C’s
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’educació
infantil
302-00081/11
PRESENTACIÓ: GP C’S
Reg. 39514 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.10.2016

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del
Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’educació infantil (tram. 300-00091/11).
Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a:
1. Destinar una dotació pressupostària adient per a l’educació de 0 a 3 anys, fins
arribar progressivament als nivells d’inversió de 2009.
2. Impulsar l’augment del nombre de places en educació infantil de 0 a 3 anys i
garantir la seva gratuïtat en funció del nivell de renda per càpita familiar, facilitant
així la conciliació de la vida laboral i familiar.
A tal efecte, el Govern elaborarà, en el termini de tres mesos des de l’aprovació
de la present Moció, un estudi sobre la demanda i l’oferta territorial de places de 0
a 3 anys, que inclourà un pla calendaritzat per fer front a la demanda no atesa actualment.
3. Establir un pla per augmentar substancialment la proporció de nens amb famílies menys afavorides socioeconòmicament que tenen accés a una educació abans
dels 3 anys.
4. Garantir les parelles educatives a totes les aules de 0 a 3 anys.
5. Augmentar el nombre d’auxiliars i vetlladores a les escoles bressol.
6. Garantir en l’educació de 0 a 3 anys la presència del català, espanyol i anglès,
així com l’aranès a la Vall d’Aran, que serà variable segons les necessitats de cada
zona.
Palau del Parlament, 21 d’octubre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Sonia Sierra Infante, diputada; GP C’s

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el Departament
d’Interior
302-00082/11
PRESENTACIÓ: GP CUP-CC
Reg. 39519 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.10.2016

A la Mesa del Parlament

Mireia Boya e Busquet, presidenta, Mireia Vehí i Cantenys, diputada del Grup
Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb
el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre el Departament d’Interior (tram.
300-00088/11).
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Moció
Veritat. Justícia. Reparació: Contra la impunitat i les vulneracions de
DDHH per part dels cossos de seguretat

Veritat: Investigació de les possibles vulneracions de drets humans per part dels
cossos policials a Catalunya
1. El Parlament de Catalunya insta el Síndic de Greuges en el marc del Mecanisme Català de Prevenció de la Tortura al Govern a vetllar pel correcte circuit i
tractament de les denúncies de vulneració de drets humans dels cossos policials que
desenvolupen funcions a Catalunya.
En aquest sentit el Parlament insta el Síndic de Greuges a:
a. Elaborar un informe anual específic que inclogui totes les denúncies per casos de vulneració de drets humans per part dels cossos policials que desenvolupen
funcions a Catalunya.
b. Dur a terme investigacions d’ofici cada cop que hi hagi una denúncia de vulneració de DDHH per part dels cossos policials que desenvolupen funcions a Catalunya, amb l’emissió d’informes específics que hauran d’inserir-se als circuits policials
de sanció (Consell de Policia en el cas dels Mossos d’Esquadra i circuits municipals
en el cas de les Policies Locals).
c. Vetllar per la transparència per part de la conselleria d’Interior, del Ministeri
de l’Interior i dels ajuntaments de les dades relatives a les morts sota custòdia policial a Catalunya i de les causes d’aquestes.
d. Crear, en un període màxim de 5 anys, un Observatori de control i garantia
dels Drets Humans dels cossos policials a Catalunya que assumeixi les funcions de
control, denúncia i transparència en relació a les vulneracions de DDHH.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a quan hi hagi indicis de vulneració de drets humans per part d’algun agent de policia autonòmica, que sigui la Conselleria d’Interior qui investigui en primera instància, sense necessitat d’esperar la
denúncia formal pertinent.
3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a la publicació a la web de la conselleria d’Interior de les estadístiques i xifres generals dels expedients disciplinaris
dins del cos de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra i de les policies locals amb les raons d’aquests, així com les sancions aplicades.
4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a la publicació a la web del conselleria d’Interior de les dades oficials de morts sota custòdia policial (Policia de la
Generalitat -Mossos d’Esquadra i policies locals)
Justícia: Protocols de detecció, investigació i sanció de vulneracions de drets humans
5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a expulsar els vuit agents condemnats amb sentència ferma per l’homicidi de Juan Andrés Benítez, emparant-se en
l’article 24, capítol 5, Règim Disciplinari de la PG-ME, que permet a l’Administració prendre mesures a part dels procediments penals paral·lels.
6. El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar amb la investigació per
esclarir quins agents van disparar la pilota de goma que ferí Ester Quintana.
7. El Parlament de Catalunya insta el Departament d’Interior a revisar els protocols de reduccions de persones detingudes per augmentar el respecte a la dignitat
de les persones, la seva integritat física i moral i per evitar les morts en contenció.
8. El Parlament de Catalunya insta el Govern a aplicar, en els casos d’intervencions policials amb persones amb problemes de salut mental, del Protocol d’actuació per a l’atenció a les urgències, els trasllats i els ingressos involuntaris urgents de
persones amb malaltia mental que es va signar l’octubre de l’any 2006, requerint la
presència dels serveis sanitaris per a dur a terme qualsevol de les actuacions que es
requereixin.
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9. El Parlament de Catalunya insta el Govern a revisar i ampliar el Protocol d’actuació per a l’atenció a les urgències, els trasllats i els ingressos involuntaris urgents
de persones amb malaltia mental que es va signar l’octubre de l’any 2006 per aquells
casos en els que la persona amb problemes de salut mental suposi amenaça evident
i concreta per a les persones o els béns, sempre garantint la seva integritat física i el
respecte als seus drets fonamentals.
10. El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir l’exercici dels drets i
llibertats polítiques dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya en la seva actuació en
matèria de seguretat ciutadana per part del cos de Mossos d’Esquadra, interpretant
la legislació en el sentit de protegir el dret a la dissidència com a fonament d’un sistema democràtic.
11. El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir un enfocament de drets
i llibertats en el marc d’operatius del cos de Mossos d’Esquadra en esdeveniments
de protesta política, i a no utilitzar tècniques de dispersió dels manifestants, encapsulaments o d’altres eines pròpies d’un model policial que atempta contra el lliure
exercici de manifestació.
12. El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir el lliure exercici de
premsa i la llibertat d’expressió, prohibint que els agents del cos de Mossos d’Esquadra requisin càmeres de fotografia i de vídeo als i les periodistes.
13. El Parlament de Catalunya insta el Govern a donar compliment de les recomanacions contingudes en l’Informe Anual 2015 del Mecanisme Català per a la
Prevenció de la Tortura emès pel Síndic de Greuges i concretament en relació a la
modificació de l’article 520 LECrim a elaborar una nova circular que sigui més respectuosa amb els drets de les persones detingudes.
Reparació i garanties de no-repetició
15. El Parlament de Catalunya insta el Govern a reconèixer públicament del dany
causat a les persones mortes sota custòdia policial i a les seves famílies; a les persones que van patir tractes cruels humans i degradants pel cas del 4-F.
16. El Parlament de Catalunya recorda a la conselleria d’Interior la necessitat de
donar compliment a la resolució 476/X d’aquest mateix Parlament i concretament a la
necessitat de rescabalar amb caràcter retroactiu totes les víctimes de pilotes de goma
i eines de contenció, rescabalament que a data d’avui encara no s’ha fet efectiu.
17. El Parlament de Catalunya insta la conselleria d’Interior a practicar la tolerància 0 amb els abusos policials i les conductes que suposen tractes cruels, inhumans i degradants per part dels cossos policials. Així mateix, a tenir una actitud
diligent i proactiva en la prevenció, denúncia i sanció de les conductes policials que
suposin tractes cruels, inhumans i degradants.

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Mireia Vehí i Cantenys, diputada; GP CUP-CC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de
suport a les famílies
302-00083/11
PRESENTACIÓ: GP PPC
Reg. 39523 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.10.2016

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 la següent moció, subsegüent a
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la Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de suport a les famílies (tram. 30000092/11).
Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Ampliar fins a un mínim de 30 milions d’euros, en el Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat 2017, la partida pressupostària per prestació per fill a càrrec, i reprendre el programa començant per les rendes més baixes.
2. Dotar, en el Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat 2017, un mínim
de 30 milions d’euros a la partida destinada a les places escolars per a infants de 0
a 3 anys.
3. Desenvolupar un programa per tal d’orientar, de forma efectiva, a les empreses
en els plans i mesures existents en matèria de conciliació, i a prendre en consideració, en la puntuació de concursos públics, aquelles empreses que les apliquin.
4. Desenvolupar el Servei d’Orientació i Acompanyament a la Família i la inclusió dels serveis integrals d’atenció a les famílies (orientació, mediació i eines de
parentalitat positiva) en la propera cartera de serveis.
5. Establir una bonificació de 300 € per persona a càrrec en el tram autonòmic
de l’impost sobre la renda de les persones físiques.
Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Fernando Sánchez Costa, diputat; GP PPC
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