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TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.15.

MOCIONS

Moció 32/X del Parlament de Catalunya, sobre la política cultural
Tram. 302-00052/10

la gestió i les polítiques patrimonials, explorant altres
fórmules de finançament del patrimoni.
d) Desplegar una política de preus públics o tarifació
social en els equipaments nacionals i consorciats per
garantir l’accés als serveis culturals al conjunt de la
població, i especialment als col·lectius amb especials
dificultats econòmiques, com ara els joves, els jubilats
o els desocupats.
e) Impulsar un veritable pla de xoc per a la cultura,
d’acord amb els sectors culturals i els agents locals implicats, que inclogui en tot cas:

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 13, 20.06.2013, DSPC-P 22

Ple del Parlament
El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 20 de juny
de 2013, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha
debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política cultural (tram. 302-00052/10),
presentada per la diputada Dolors Camats i Luis, del
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 21317),
pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 25116), pel Grup Parlamentari Socialista
(reg. 25119), pel Grup Parlamentari de Convergència
i Unió (reg. 25121) i pel Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya (reg. 25126).
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 139
del Reglament, ha aprovat la següent
Moció
1. El Parlament de Catalunya demana que sigui modificada la Llei de l’Estat que regula l’impost sobre el
valor afegit (IVA) perquè tots els productes i les activitats culturals, i tots els serveis que en deriven, siguin
gravats amb el tipus superreduït del 4%.
2. El Parlament de Catalunya, amb relació a la política
cultural, insta el Govern a:
a) Promoure un gran acord nacional, amb operadors culturals d’arreu del territori, principalment amb els ajuntaments, per tal d’acordar els serveis culturals que cal prestar i per tal de prioritzar les inversions necessàries, amb
l’objectiu d’assegurar l’accés de tots els ciutadans als productes culturals, garantint l’equilibri territorial.
b) Assegurar, per mitjà del Departament de Cultura,
que cap dels projectes locals per als quals la Generalitat ha contret un compromís de finançament no serà
abandonat si abans no s’ha establert un diàleg i s’ha
assolit un acord amb els ajuntaments afectats.
c) Evitar qualsevol procés de privatització del patrimoni cultural impulsat des de l’Agència Catalana del
Patrimoni Cultural i potenciar el diàleg amb el conjunt del sector, els professionals i les entitats locals per
tal de concretar una fórmula que permeti de millorar
3.15.
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1r. L’estudi de la possibilitat d’una convocatòria immediata de concurs per a portar a terme residències en
els equipaments nacionals i la cessió dels espais actualment tancats, a partir de la concurrència pública de
projectes, que incloguin en tot cas la vinculació amb
projectes educatius de l’entorn.
2n. Un programa de suport a l’ús dels espais i les infraestructures desocupats, amb cessions temporals d’ús.
3r. Un pla econòmic de suport a col·leccions i centres
d’interpretació d’àmbit municipal i museus locals que
garanteixi el desenvolupament de les xarxes territorials que marca el pla de museus vigent i estigui acordat
entre el sector, les entitats locals i el Departament.
4t. Garantir models de finançament del sector cultural
des del sector públic, per mitjà de l’Institut Català de
Finances, via crèdit o microcrèdit, atenent criteris de
ràpida disponibilitat dels recursos i incorporant-hi la
fórmula de clàusules de retorn en cas de benefici.
5è. Una borsa d’ajuts a la nova creació que prioritzi la
interdisciplinarietat, dotada a partir d’un fons de retorn de projectes amb benefici.
6è. La definició i l’aprovació, conjuntament amb les entitats locals, de les línies, els objectius i els programes
d’ajuts a l’activitat cultural municipal, de manera que es
recuperi, en tot cas, l’acord de participació proporcional
de la Generalitat en el manteniment i la creació de les escoles públiques d’ensenyaments artístics (música i dansa).
7è. L’impuls del programa de creadors a l’escola per al
conjunt del territori, que vinculi els equipaments culturals de proximitat amb la finalitat de garantir l’ensenyament i l’aprenentatge dels llenguatges artístics a les
escoles i els instituts.
8è. L’estalvi en gestió, a partir de la racionalització i
la simplificació de les estructures i els organismes del
Departament, de manera que s’evitin les duplicitats i
es limiti la contractació externa als encàrrecs estrictament imprescindibles que no puguin portar a terme el
personal i els professionals del Departament.
Palau del Parlament, 20 de juny de 2013
El secretari quart
David Companyon i Costa

Tramitacions en curs

La presidenta del Parlament
Núria de Gispert i Català
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Projecte de llei pel qual s’aprova el tipus
de gravamen aplicable a les transmissions
patrimonials oneroses de béns immobles
Preàmbul

Projecte de llei de modificació de la Llei
22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum
de Catalunya, per a la millora de la protecció
de les persones consumidores en les relacions de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre
de serveis públics de consum pel Directori
de serveis públics de consum
Tram. 200-00003/10

Pròrroga del termini per a proposar compareixences

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 21117).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 27.06.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.06.2013.

Projecte de llei del tipus de gravamen aplicable a les transmissions patrimonials oneroses de béns immobles
Tram. 200-00004/10

Text presentat

Catalunya, com totes les economies del seu entorn, està
patint les conseqüències de la crisi econòmica i financera internacional. La situació actual de dèficit i les seves
repercussions obliguen a prendre, amb caràcter urgent,
mesures adreçades a incrementar els ingressos per tal
de contribuir a cobrir una part de les necessitats de despesa. És aquest un dels objectius que persegueixen mesures tributàries com la recollida en aquesta Llei.
En exercici de la capacitat normativa atribuïda a les
comunitats autònomes per a regular determinats aspectes i elements dels tributs cedits per l’Estat, i davant la situació econòmica exposada, es considera necessari incrementar en dos punts el tipus de gravamen
vigent per la transmissió d’immobles en l’impost sobre
transmissions patrimonials i actes jurídics documentats: així, es passa d’un 8 a un 10 per cent. Es mantenen, però, els tipus actuals aplicables a les transmissions d’habitatges de protecció pública, així com per a
famílies nombroses, per persones joves i per persones
amb discapacitat, atès que no es desitja incrementar la
càrrega fiscal que recau sobre aquell tipus d’immobles
ni tampoc en relació amb els col·lectius esmentats.
Per altra banda, l’increment fins al 10 per cent suposa
equiparar el tipus impositiu de les transmissions patrimonials oneroses de béns immobles al tipus vigent de
l’impost sobre el valor afegit que grava el lliurament
d’habitatges nous.
Aquesta Llei conté un article únic i una disposició final d’entrada en vigor, fixada per a l’1 d’agost de 2013.

Reg. 25182 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 25.06.2013

A la Mesa del Parlament
Jordi Baiget i Cantons, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,
Certifico: Que en la sessió del Govern de la Generalitat de Catalunya celebrada el dia d’avui s’ha pres, entre
d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:
«A proposta del conseller d’Economia i Coneixement,
s’aprova l’Avantprojecte de llei pel qual s’aprova el tipus de gravamen aplicable a les transmissions patrimonials oneroses de béns immobles, i s’acorda presentar-lo al Parlament, tot sol·licitant-ne la tramitació
en lectura única, d’acord amb el que estableix l’article
126 del Reglament del Parlament.»

Article únic. Tipus de gravamen en l’impost
sobre transmissions patrimonials i actes jurídics
documentats aplicable a les transmissions
patrimonials oneroses de béns immobles
Es modifica la lletra a) de l’article 32 de la Llei
25/1998, de 31 de desembre, que resta redactada de la
manera següent:
«a) La transmissió d’immobles i la constitució i la cessió de drets reals que recaiguin sobre béns immobles,
llevat dels drets reals de garantia, tributa al tipus del
10 per 100.»
Disposició final. Entrada en vigor
Aquesta Llei entra en vigor l’1 d’agost de 2013.

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona, el 18 de juny de 2013.

Antecedents del Projecte de llei

Jordi Baiget i Cantons
Secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya

1. Text de la disposició, projecte aprovat en la sessió
del Govern de de juny de 2013

3.01.01.
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2. Vist i plau del secretari general a l’expedient
3. Memòria general

5. Informe jurídic
N. de la R.: Els antecedents del Projecte de llei poden
ésser consultats a l’Arxiu del Parlament.

Sol·licitud de tramitació en lectura única davant
el Ple

Sol·licitud: Govern de la Generalitat (reg. 25182).
D’acord amb l’article 126.1 del Reglament, s’admet a
tràmit. La sol·licitud de tramitació en lectura única és
en condicions d’ésser inclosa en l’ordre del dia d’una
propera sessió.
Acord: Mesa del Parlament, 25.06.2013.

PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN
AMB L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

3.10.25.

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre el sector del
suro
Tram. 250-00426/10

4. Memòria d’avaluació de l’impacte de les mesures
proposades

3.10.

Núm. 110

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 21266; 25281).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 26.06.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre els mòduls de
participació i convivència
Tram. 250-00427/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 21267; 25282).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 26.06.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre les taxes municipals aplicables a la venda ambulant
Tram. 250-00428/10

Proposta de resolució sobre la neteja del
Parc Natural dels Ports
Tram. 250-00424/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 21264; 25279).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 26.06.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la suspensió de
l’acomiadament de treballadors de l’Agència
Catalana de Notícies
Tram. 250-00425/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 21265; 25280).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 26.06.2013; 09:30 h.

3.10.25.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 21268; 25283).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 26.06.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’elaboració
d’un pla d’ocupació per a la reinserció laboral dels beneficiaris de la renda mínima d’inserció
Tram. 250-00429/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 21269).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 26.06.2013; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre el Memorial Democràtic
Tram. 250-00430/10

Núm. 110

Proposta de resolució sobre el trasllat dels
interns del centre penitenciari de la Trinitat
Vella i l’enderrocament d’aquest centre
Tram. 250-00434/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 21270).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 26.06.2013; 09:30 h.

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 21274; 25287).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 26.06.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la promoció de
la unitat de la llegua catalana
Tram. 250-00431/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Proposta de resolució sobre l’adopció de
mesures per als desocupats de més de cinquanta anys
Tram. 250-00435/10

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 21271; 25284).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 26.06.2013; 09:30 h.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 21275; 25288).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 26.06.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la commemoració de la batalla de Muret
Tram. 250-00432/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 21272; 25285).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 26.06.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el finançament
del Memorial Democràtic i el manteniment
de la memòria històrica

Proposta de resolució sobre la revisió dels
protocols per a la gestió de les comunicacions dels interns dels centres penitenciaris
Tram. 250-00436/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 21276; 25289).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 26.06.2013; 09:30 h.

Tram. 250-00433/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 21273; 25286).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 26.06.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la finalització
i la posada en funcionament dels equipaments de la unitat d’actuació 3 (UA3) del barri del Guinardó, de Barcelona
Tram. 250-00437/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 21277; 25290).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 26.06.2013; 09:30 h.

3.10.25.
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Proposta de resolució sobre el CAP Jaume I,
de Montcada i Reixac
Tram. 250-00438/10

Núm. 110

Proposta de resolució sobre la cessió d’ús
o propietat de la caserna de la Guàrdia Civil
de Sant Vicenç dels Horts
Tram. 250-00442/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 21278; 25291).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 26.06.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el servei d’urgències nocturnes del CAP Jaume I, de
Montcada i Reixac
Tram. 250-00439/10

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 21282; 25295).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 26.06.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la planificació
sanitària del Baix Llobregat per al període
2013-2020 i sobre l’Hospital de Viladecans
Tram. 250-00443/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 21279; 25292).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 26.06.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el manteniment
de la declaració com a zona sensible de la
conca i el delta del Besòs
Tram. 250-00440/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 21280; 25293).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 26.06.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució de rebuig de la Llei
d’ús, protecció i promoció de les llengües i
modalitats lingüístiques pròpies d’Aragó
Tram. 250-00441/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 21283; 25296).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 26.06.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la cessió d’ús
d’uns locals de la Tresoreria de la Seguretat
Social i la posada en marxa d’un programa
sanitari i social al CAP Guineueta
Tram. 250-00444/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 21284).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 26.06.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’impuls d’un
contracte programa amb els agents econòmics i socials sobre la incidència dels ajustaments i la reversió dels sacrificis econòmics dels treballadors i els empresaris
Tram. 250-00445/10

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 21281; 25294).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 26.06.2013; 09:30 h.

3.10.25.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 21285).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 26.06.2013; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’àmbit de planificació territorial del Penedès

Proposta de resolució sobre el projecte de
regadiu del canal Xerta-Sénia

Tram. 250-00446/10

Tram. 250-00450/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 21286).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 26.06.2013; 09:30 h.

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 21290; 25300).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 26.06.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la transformació de l’Institut Català de Finances en una
banca pública i la integració de Catalunya
Caixa en la banca pública
Tram. 250-00447/10

Proposta de resolució sobre l’aturada de la
tramitació del projecte d’un centre de telecomunicacions al cim de Sant Mateu, a Premià de Dalt
Tram. 250-00451/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 21287; 25297).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 26.06.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la prohibició
del pas de camions i vehicles de gran tonatge per la carretera N-II i sobre la compactació del seu traçat
Tram. 250-00448/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 21288; 25298).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 26.06.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la devolució de
l’aportació econòmica de l’Ajuntament de
Barcelona a la Generalitat destinada a Spanair
Tram. 250-00449/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 21291).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 26.06.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la creació del
sistema de patent única europea
Tram. 250-00452/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 21292).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 26.06.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la constitució
del consorci cadastral amb l’Administració
de l’Estat i els municipis
Tram. 250-00453/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 21293).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 26.06.2013; 09:30 h.

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 21289; 25299).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 26.06.2013; 09:30 h.

3.10.25.
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Proposta de resolució sobre la represa de
les obres del centre d’atenció primària UA3
al barri del Guinardó, de Barcelona
Tram. 250-00454/10

Núm. 110

Proposta de resolució sobre les obres de
construcció i la posada en marxa del centre
d’atenció primària UA3 al barri del Guinardó,
de Barcelona
Tram. 250-00458/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 21294).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 26.06.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’emplaçament
d’una parada d’ambulàncies medicalitzades
al CAP Guineueta, de Barcelona
Tram. 250-00455/10

Proposta de resolució de reconeixement de
la tasca dels agents dels Mossos d’Esquadra i de protecció de llur honorabilitat
Tram. 250-00459/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 21295).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 26.06.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la represa de
les obres de construcció d’una residència i
centre de dia a l’illa d’equipaments UA3 del
barri del Guinardó, de Barcelona
Tram. 250-00456/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 21296).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 26.06.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la retransmissió íntegra dels plens del Parlament pel canal 3/24 de Televisió de Catalunya
Tram. 250-00457/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 21297; 25301).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 26.06.2013; 09:30 h.

3.10.25.

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 21298).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 26.06.2013; 09:30 h.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 21299; 25302).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 26.06.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’habilitació
d’un espai al web de la Generalitat per a informar sobre el Consell Assessor de Polítiques Socials i Familiars
Tram. 250-00460/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 21300; 25303).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 26.06.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la modificació
de l’article 2 del Decret 256/2011, de creació
del Consell Assessor de Polítiques Socials i
Familiars, relatiu a les funcions del Consell
Tram. 250-00461/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 21301; 25304).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 26.06.2013; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’aprovació
d’una nova Cartera de serveis socials i sobre
l’avaluació de la segona Cartera de serveis
socials
Tram. 250-00462/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 21302; 25305).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 26.06.2013; 09:30 h.

3.15.

Núm. 110

MOCIONS SUBSEGÜENTS A
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la pobresa infantil
Tram. 302-00055/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 25544 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 25.06.2013

A la Mesa del Parlament
Proposta de resolució sobre l’ampliació de
la freqüència del pas de trens a Viladecans
Tram. 250-00465/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 21303; 25306).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 26.06.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’obertura de
les línies de P3 i la continuïtat de les escoles Vilamagore de Sant Pere de Vilamajor,
Sant Baldiri de Lliçà d’Amunt, Can Montllor
de Terrassa, El Castell de Tona i Gil Cristià i
Arbós de la Selva del Camp
Tram. 250-00466/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 21304; 25307).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 26.06.2013; 09:30 h.

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Eva Granados
Galiano, diputada del Grup Parlamentari Socialista,
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la pobresa
infantil (tram. 300-00058/10).
La crisi econòmica que des de fa cinc anys està causant estralls a Catalunya i a Europa té unes greus conseqüències per a la infància del nostre país. Malgrat
viure en el primer món, comença a ser visible la gana i
existeixen infants a casa nostra amb problemes de malnutrició. Tant les institucions protectores de la infància
com les persones professionals que estan més en contacte amb els nens i nenes alerten d’aquesta greu situació i de les conseqüències que té, tant per a les famílies
i infants actuals, com pel futur d’aquests infants.
Des del 2008 la taxa d’atur a Catalunya s’ha més que
doblat i actualment se situa al 24,53%. Dues dades Cal
fer esment d’una dada força preocupant: hi ha 225.000
llars on tots els seus membres estan en situació d’atur.
També cal destacar que existeix un gran nombre de
persones treballadores pobres, que malgrat disposar
d’un sou aquest no és suficient per sortir de la pobresa,
com tampoc ho són les prestacions socials que s’atorguen a les famílies sense recursos econòmics. Per tant,
per diversos factors, hi ha a Catalunya moltes famílies
i infants en situació de risc social.
Les beques menjadors han de ser també un recurs més
contra la pobresa i facilitador de l’escolarització. De
totes maneres, avui és un recurs insuficient en la concepció i en la dotació econòmica: perquè totes les famílies encara han d’abonar una part del cost del menjador escolar i algunes no poden fer-ho; perquè no hi
ha beques per a tots els infants que les necessiten; perquè el menjador escolar només funciona quan l’escola
és oberta, per tant només garanteix un àpat entre setmana i no funciona durant les vacances escolars; i perquè el Govern de la Generalitat no ha pagat una part
important d’aquestes beques.
La pobresa i l’exclusió no es donen aleatòriament en
famílies i territoris. Existeix una alta concentració de
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situacions de risc social a la infància en determinats
barris on es concentra també la pobresa, la desigualtat, la desocupació, i diferents factors de conflictivitat social. Les professionals dels serveis socials tenen
identificats aquests territoris i famílies, i per tant no
hauria de ser difícil realitzar accions per combatre
aquesta situació si es disposa de la voluntat política i
dels mitjans econòmics i humans necessaris.
Un altre factor a tenir en compte és que la pobresa infantil d’avui, si no es combat amb polítiques de redistribució i de suport a la infància i les famílies, genera
un cicle pervers que fa molt difícil que les persones en
risc d’exclusió i els seus infants puguin sortir-ne algun
dia. La pobresa es cronifica en determinades famílies i
territoris. Per això calen polítiques d’intervenció social i educatives que reconeguin l’especificitat d’aquests
territoris i famílies, identifiquin les zones on s’acumulen els factors de risc, analitzin els entorns i despleguin plans integrals per a la infància d’actuació intensiva i sostinguda. Qualsevol quantitat invertida en
protecció i prevenció en el període 0-3 anys redueix
molts esforços, intervencions i danys posteriors.
L’escola i els espais de lleure com són els centres
oberts són espais privilegiats per a treballar amb els
infants i per assegurar que aquests creixen realment
amb igualtat d’oportunitats tot garantint la socialització i la integració dels infants i joves, al mateix temps
que els proporciona eines per al seu futur professional
i social.
A Catalunya tenim la legislació sectorial necessària
per garantir la protecció de tots els infants: Existeix la
Llei de drets i oportunitats de la infància i l’adolescència, la Llei d’Educació, la Llei de Serveis Socials, la
Llei de suport a les famílies, i també instruments com
les Taules d’Infància, els plans sectorials i altres a nivell local, que marquen els camins i les prioritats, sense que hi hagi discrepàncies importants a nivell conceptual. Per tant, no cal més producció legislativa ni
més instruments, sinó actualitzar els vigents, garantir
el compliment de les mateixos i abocar els recursos
necessaris.
Cal garantir les inversions socials necessàries per a fer
possible la igualtat d’oportunitats. I, concretament, davant la situació d’emergència social que hi ha al nostre
país avui i més enllà de les ideologies, és la nostra responsabilitat delimitar uns mínims vitals, de dignitat
de tots els catalans i les catalanes. Per tot això i perquè
volem viure amb dignitat, cal que totes les forces polítiques i administracions treballin per a que a Catalunya no hi hagi ningú sense aliments suficient i adequats, ningú sense llar i ningú sense un ingrés mínim.
Malauradament, les situacions de desigualtat s’han
agreujat amb la durada i la intensitat de la crisi així com
amb les retallades a les polítiques socials per combatre
l’exclusió i la pobresa arribant aquest curs escolar a situacions de detecció de malnutrició infantil.

3.15.
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Moció
Davant d’aquesta situació, el Parlament:
1. Constata i posa en valor la sensible i important tasca de les persones professionals de serveis socials que
treballen amb infants als serveis socials bàsics i especialitzats i a les entitats socials.
2. Valora l’esforç i el compromís, moltes vegades més
enllà de les seves competències, dels ajuntaments, en
la contenció i intervenció social en les situacions de
risc que s’estan produint.
3. Insta el Govern a prendre les mesures urgents necessàries per garantir la cobertura de l’alimentació suficient i adequada als nens i nenes en risc d’exclusió
social i, com a mínim:
3.1. Pel que fa a les Beques Menjador insta el Govern a:
a) Garantir les beques menjador com a Dret Subjectiu
per tal que aquells infants de les famílies que no poden fer front al pagament del menjador escolar la tinguin garantida.
b) Constituir una Taula de Millora de les Beques Menjador amb la participació com a mínim del Departament d’Ensenyament, Departament de Benestar Social
i Família, una representació dels Consells Comarcals,
les entitats municipalistes i la comunitat educativa per
tal que, a través del treball conjunt, avaluï i redissenyi
les beques menjador tot incorporant les beques totals
a famílies especialment necessitades, i que les beques
s’adaptin a les necessitats de les famílies en el moment
d’inici i durant el curs escolar.
c) Procedir al pagament dels deutes amb els Consells
Comarcals per a garantir el servei de menjador escolar i
la viabilitat de les entitats i empreses que els gestionen.
3.2. Insta el Govern a presentar en el termini d’un mes
un Pla per Garantir tres àpats al dia 365 dies l’any a la
infància en risc que ha de:
a) Incloure la cobertura de necessitats bàsiques d’alimentació a la Cartera de serveis socials per tal de garantir determinats drets reconeguts i obtenir una major
seguretat jurídica en determinats punts de distribució
d’aliments.
b) Donar suport als serveis socials bàsics per la cobertura de necessitats bàsiques d’alimentació amb la prevenció, intervenció i seguiment de les persones i famílies usuàries d’aquests serveis.
c) Procedir al pagament dels serveis socials de 2012 i
incrementar en 30M euros els recursos finalistes per
aliments i per infància en risc als Ajuntaments per
aquest 2013.
d) Aprovar ajuts extraordinaris per entitats socials per
pal·liar situacions de pobresa dotats amb 5M euros.
3.3. Insta el Govern a aprovar amb caràcter urgent un
Programa Garantia d’Aliments per Infants Estiu 2013
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que destini 5M euros per tal de garantir, amb la col·
laboració dels Ajuntaments i Entitats Socials, una alimentació adequada fora del calendari escolar als nens
i nenes en situació de vulnerabilitat, a través de entre
d’altres, Casals d’Estiu, Centres Oberts, Serveis Socials.
3.4. Pel que fa a les Zones d’Actuació Preferent insta el Govern a executar mesures per pal·liar les situacions d’especial vulnerabilitat, conjuntament amb els
ens locals i entitats socials, a les zones del territori que
concentrin situacions de desigualtat econòmica, social, escolar i d’indicadors de risc en els infants.
Palau del Parlament, 20 de juny de 2013
Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la pobresa infantil i les beques de
menjador
Tram. 302-00056/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya

Núm. 110

casa durant tot el dia i reclamen en aquesta línia major
suport econòmic per poder fer front a l’increment de la
demanda que s’espera per aquest estiu.
L’alimentació és un dret humà reconegut internacionalment (article 25 de la Declaració Universal dels
Drets Humans) amb totes les implicacions que se’n puguin derivar en el plànol, polític, jurídic i econòmic
per tal de reaccionar davant el problema de la fam i
assegurar una distribució equitativa dels aliments. El
dret a l’alimentació és reconegut explícitament en la
constitució de molts països, en el cas d’Europa, va associat principalment a disposar d’una renda mínima
que en permeti la seva satisfacció i asseguri una vida
digna.
La Generalitat de Catalunya té competències exclusives en matèria de serveis socials, és per tant en primera instància, mitjançant les polítiques socials de lluita
contra la fam i la pobresa, el garant del dret a l’alimentació.
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a, en tant no es garanteixi una Renda Garantida
de Ciutadania como a principal instrument de lluita
contra la pobresa, aprovar en el proper Consell de Govern:

A la Mesa del Parlament

1. Una convocatòria urgent de subvencions destinada
a becar places de colònies, casals, campaments i rutes
per a l’estiu 2013 (del 25 de juny fins al 12 de setembre) que permeti als nens i nenes gaudir de tres àpats
diaris i de les mateixes oportunitats en el lleure que la
resta d’infants que l’envolten.

Joan Herrera Torres, president del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 139
del Reglament del Parlament, presenta la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la
pobresa infantil i les beques de menjador (tram. 30000059/10).

2. Un Pla de xoc de garantia alimentària a les escoles
per al curs 2013-2014 que asseguri una beca menjador
–finançada quan s’estimi oportú en la seva totalitat– a
tots els infants que per la seva situació social ho requereixen; amb la partida oberta i on l’accés a la beca sigui en funció dels barems econòmics i socials actuals
de la família del menor.

Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 25585 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 25.06.2013

Moció
La pobresa infantil a Catalunya arriba fins al 26,4%.
La malnutrició i la desnutrició són els primers efectes
fisiològics que es detecten en els infants que es troben
sota el llindar de la pobresa. En molts casos l’escola esdevé el principal suport de la seva alimentació i
també contribueixen a la detecció de l’alumnat en risc
d’exclusió social. Hi ha infants que realitzen un sol
àpat al dia –el que fan a l’escola– i altres que necessiten una beca de menjador però que no poden accedir
a ella.
Davant la imminent finalització del curs escolar 20122013 cal garantir que aquest infants i joves continuïn
tenint cobertes les necessitats alimentàries, psicològiques i de lleure. Nombroses entitats del Tercer Sector
Social, destaquen la funció d’acompanyament, d’adquisició d’hàbits i d’evitar que els menors restin sols a
3.15.

3. Incorporar el dret a l’alimentació dins la Cartera de
Serveis Socials garantint la suficiència pressupostària,
l’eficàcia i l’eficiència dels serveis que cobreixen necessitats bàsiques d’alimentació a Catalunya.
4. Que el Departament de Benestar Social es constitueixi com a l’Autoritat Alimentària a Catalunya amb
capacitat de coordinar la resta de departaments alhora de mobilitzar recursos i definir polítiques públiques
per lluitar contra la fam i la malnutrició, especialment
la infantil.
5. El Govern garantirà els recursos suficients allà on
no arribi l’ajuda alimentària provinent de la UE en la
provisió del Banc d’Aliments.
Palau del Parlament, 20 de juny de 2013
Joan Herrera Torres
President del GP d’ICV-EUiA
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política fiscal
Tram. 302-00057/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 25629 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 25.06.2013

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, José Antonio
Coto Roquet, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenten la
següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern
sobre la política fiscal (tram. 300-00063/10).
Moció

II. Es retira la voluntat d’incrementar l’impost sobre successions que actualment s’aplica a Catalunya,
mantenint així la supressió gairebé total aprovada per
aquest Parlament.
III. Es retorna al mínim exempt de l’impost sobre el
patrimoni al nivell anterior a l’última rebaixa establerta per part del Govern de la Generalitat de Catalunya.
e) Presentar, en el termini de tres mesos, un projecte
de llei per a la supressió de l’impost sobre donacions a
Catalunya per tal d’establir una bonificació del 99% a
les donacions de primer i segon grau de consanguinitat.
f) Derogar el Decret llei 5/2012, de 18 de desembre,
de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit.
g) Derogar el Títol III de la Llei 5/2012, del 20 de
març, que crea l’impost sobre estades en establiments
turístics.
Palau del Parlament, 20 de juny de 2013

1. El Parlament de Catalunya constata que la política
fiscal impulsada pel Govern de la Generalitat situa a
Catalunya en un clar desavantatge per atreure inversió estrangera respecte altres zones d’Espanya i de la
Mediterrània, i representa un càstig a la inversió, especialment a les pimes, i al consum de les famílies de
Catalunya.

Josep Enric Millo i Rocher José Antonio Coto Roquet
Portaveu del GP del PPC
Diputat del GP del PPC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació d’impagament amb les
entitats del tercer sector

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:

Tram. 302-00058/10

a) Presentar en aquesta Cambra el projecte de llei de
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per l’any
2013 abans del 15 de juliol d’aquest any 2013.
b) Derogar la subsecció vint-i-cinquena de la Llei
5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres
i administratives i de creació de l’impost sobre estades en establiments turístics relativa a la taxa sobre els
actes preparatoris i els serveis accessoris de millora
de la informació inherents al procés per a la prescripció i dispensació de medicaments i productes sanitaris
mitjançant l’emissió de receptes mèdiques i ordres de
dispensació, més coneguda com «l’euro per recepta».
c) En el termini d’un mes, retornar els 55 milions d’euros recaptats a les persones que van haver de fer front a
«l’euro per recepta» entre juny de 2012 i gener de 2013.
d) No establir a l’Avantprojecte de modificació de la
llei sobre centres recreatius, que està en tramitació per
a actualitzar el marc jurídic del centre recreatiu turístic de Vila-seca i Salou, la modificació del 55% al 10%
del tipus impositiu de l’impost que grava l’activitat
dels casinos si no:
I. Es retira el Projecte de llei del tipus de gravamen
aplicable a les transmissions patrimonials oneroses de
béns immobles presentat en aquesta Cambra que incrementa fins al 10% el tipus impositiu aplicable a la
transmissió d’immobles i a la constitució i cessió de
drets reals que recaiguin sobre aquests.
3.15.
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Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 25630 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 25.06.2013

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Rafael López i
Rueda, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article
139 del Reglament del Parlament, presenten la següent
moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre
la situació d’impagament amb les entitats del tercer
sector (tram. 300-00064/10).
Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Eixugar el deute amb les empreses i entitats del Tercer Sector que gestionen serveis d’atenció a les persones, especialment pel que fa al deute corresponent al
juliol de 2012, així com a les valoracions i prestacions
econòmiques endarrerides en el marc de la llei d’autonomia personal tot incloent-les en el proper Pla de
Proveïdors.
2. Dotar d’una major transparència i planificació al pagament de proveïdors de serveis socials, per evitar que
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les entitats del Tercer Sector i empreses que en gestionen s’assabentin de la manca de tresoreria quan queden pocs dies per acabar el mes.
3. Articular, amb caràcter urgent, un pla de retorn del
deute concret amb les entitats del Tercer Sector i empreses que treballen en l’àmbit dels serveis a les persones, tant pel que fa a subvencions, concerts, contractes
i convenis.

ció, les societats laborals, les empreses d’inserció i els
centres especials de treball.
Palau del Parlament, 20 de juny de 2013
Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

6. Estudiar la cobertura, per part de l’administració
pública, dels interessos financers i de demora que suposa el deute de les administracions cap al sector de
les empreses i entitats del Tercer Sector que treballen
en l’àmbit dels serveis a les persones.
7. Posar, en el marc de les finances de la Generalitat
de Catalunya, en el màxim nivell de prioritat, el pagament a les empreses i entitats del Tercer Sector que
treballen en l’àmbit del serveis a les persones, independentment que la tipologia de finançament sigui la
subvencions, el concert, el contracte o el conveni.
8. Considerar, a efectes de pagament, i en el marc de
la cartera de serveis socials i del Codi Civil que regula
les cessions de crèdit, que les quantitats que haurien
de pagar els usuaris per el preu de la plaça de servei
que no són la part del copagament a càrrec de l’usuari, són quantitats considerades de cessió de crèdit i
que, per això han de ser satisfetes i comptabilitzades
a tots els efectes com a deute de l’ICASS per compte
de l’usuari.
9. Formalitzar un conveni entre entitats financeres,
AVALIS i l’Institut Català de Finances per posar a disposició de les entitats del Tercer Sector i empreses que
treballen en l’àmbit dels serveis a les persones, línies específiques de finançament per circulant, sobre tot
per fer front a les tensions de tresoreria i inversions.
10. Estendre a les entitats del Tercer Sector, el Fons de
Garantia creat pel Departament d’Empresa i Ocupació
per prestar garanties per al finançament de les societats cooperatives, les societats agràries de transforma3.15.

Rafael López i Rueda
Diputat del GP del PPC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les mesures per a garantir la sostenibilitat de l’Hospital de la Santa Creu i
Sant Pau

4. Convocar, de manera urgent, a les organitzacions
que agrupen empreses i entitats del Tercer Sector que
gestionen serveis públics d’atenció a les persones a una
comissió de seguiment dels pagaments de l’ICASS on
estiguin representats, com a mínim, la Taula del Tercer Sector Social, la Confederació, la Unió de Petites i
Mitjanes Residències, l’Associació de Centres d’Atenció a la Dependència de Catalunya, l’Associació Catalana de Directors de Centres i Serveis d’Atenció a la
Dependència Gerontològica i l’Associació Catalana de
Recursos Assistencials.
5. Prioritzar, en el pagament del Fons de Liquiditat
Autonòmic corresponent a Catalunya, el pagament a
empreses i entitats del Tercer Sector Social que treballen en l’àmbit dels serveis a les persones, tant pel que
fa a subvencions, concerts, contractes i convenis.

Núm. 110

Tram. 302-00059/10

Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans
Reg. 25658 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 25.06.2013

A la Mesa del Parlament
Albert Rivera Díaz, president, José Manuel Villegas
Pérez, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans,
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre les mesures
per a garantir la sostenibilitat de l’Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau (tram. 300-00062/10).
Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a
1. Assegurar la suficiència financera de l’Hospital de
la Santa Creu i Sant Pau, impulsant, entre d’altres, les
següents mesures.
a. Consensuar un Pla de Viabilitat que asseguri una
dotació financera suficient per a la sostenibilitat de
l’entitat i que asseguri la continuïtat de l’activitat sense
que disminueixi la qualitat assistencial; qualitat que es
veu reflectida en els actuals índexs de satisfacció dels
usuaris.
b. Revisar el conveni signat entre el Servei Català de
la Salut i l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, per
tal que el CatSalut assigni els recursos financers suficients per tal de cobrir l’activitat sanitària duta a terme per l’hospital, en especial en relació als programes
sanitaris.
2. Impulsar canvis a l’arquitectura institucional, actualment dividida entre la fundació patrimonial i la fundació de gestió sanitària, per tal de constituir una articulació jurídica i institucional única d’aquest centre,
amb un nou òrgan únic de govern encarregat de la gestió sanitària i de la gestió patrimonial de tot el centre.
Per tal de dur a terme aquesta reconfiguració s’articularan les següents mesures.
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a. Dissoldre la fundació de gestió sanitària i reintegrar-la a la fundació patrimonial, de la que es va separar l’any 1991 per decisió de la Molt Il·lustre Administració per a assegurar que el patrimoni immobiliari de
l’hospital estigui al servei de la prestació dels serveis
d’atenció sanitària.

els agents econòmics i socials en el marc de l’Acord
estratègic 2013-2016 per a la modificació dels ajustaments al personal docent, l’adequació de les plantilles
necessàries per garantir la qualitat educativa i l’atenció
òptima a la diversitat i la cobertura de les substitucions
des dels primers dies, entre d’altres.

b. Revisar la configuració jurídica, per tal d’establir
amb claredat la titularitat pública de tots els òrgans de
gestió i direcció del centre.

2. En el cas que el Ministeri d’Educació mantingui
per al curs 2013-2014 la vigència del Reial Decret Llei
14/2012, de mesures urgents de racionalització de la
despesa pública en l’àmbit educatiu, instar novament
el Govern de l’Estat que el derogui.

3. Adoptar mesures per tal d’assegurar una gestió professionalitzada, eficaç i transparent de l’Hospital de la
Santa Creu i Sant Pau, reforçant els mecanismes de
control existents i evitant que es tornin a produir les
conductes irregulars que en algun moment han comés
alguns gestors de l’entitat. Aquestes mesures inclouran
entre d’altres:
a. Canviar el model de gestió del centre, de tal manera
que el centre sigui gestionat per professionals de l’àmbit sanitari, i no per càrrecs de designació política.
b. Reforçar l’activitat de control del Protectorat de
Fundacions de la Generalitat de Catalunya.
Palau del Parlament, 19 de juny de 2013
Albert Rivera Díaz
President del GP de C’s

José Manuel Villegas Pérez
Diputat del GP de C’s

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la gestió de les plantilles docents
als centres educatius
Tram. 302-00060/10

a. El Departament d’Ensenyament ampliarà els supòsits de cobertura de baixes a partir del primer dia en
els centres amb més necessitats d’atenció individualitzada que mantenen l’ampliació horària (CAEPS i escoles ubicades en entorns socials i econòmics desfavorits), en els centres integrants de les ZER i en les
especialitats de més dificultat de cobertura amb les
plantilles disponibles dels centres (com els logopedes
d’audició i llenguatge).
b. El Departament d’Ensenyament ampliarà els supòsits de cobertura de baixes en un termini més reduït
(des del sisè dia lectiu) a Primària, en les especialitats
d’anglès, música i educació física, i en totes les especialitats de les Escoles Oficials d’Idiomes.

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya
Reg. 25662 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 25.06.2013

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu, Anna Simó i Castelló, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenten
la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la gestió de les plantilles docents als centres educatius (tram. 300-00061/10).
Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Vincular la recuperació dels ingressos públics de la
Generalitat a la reversió de les retallades en política
educativa i, en aquest marc, començar a treballar en la
redacció de les prioritats del contracte programa amb
3.15.

3. Mentre no sigui possible cobrir les substitucions des
dels primers dies, millorar l’aplicació dels criteris vigents per a assignar substitucions docents dels centres
públics dependents del Departament d’Ensenyament,
criteris que tenen en consideració el tipus de centre,
els nivells educatius, les responsabilitats específiques
de les tutories en diversos nivells, així com també la
simultaneïtat de més d’una baixa en un mateix període. Afegir-hi nous criteris que agilitin la cobertura de
les substitucions per a l’inici del curs 2013-2014 per tal
de millorar l’atenció a l’alumnat i facilitar l’organització dels centres i la tasca dels docents. Així,

4. Completar el desenvolupament normatiu de l’autonomia de gestió dels centres públics prevista a la Llei
d’educació, amb l’aprovació urgent del projecte de decret de plantilles i provisió de llocs de treball, que s’està tramitant actualment, tot articulant un sistema de
provisió de llocs docents als centres més eficient, modern i que prioritzi l’autonomia dels centres, garanteixi
equips compenetrats i cohesionats que comparteixin i
facin créixer els projectes educatius amb la participació dels docents i del consell escolar i que incorpori
totes les garanties de publicitat, mèrit i capacitat per a
les persones aspirants, i en concret:
a. Intervenir des dels centres públics en la perfilació de
places i en les posteriors propostes motivades de candidats i candidates a ocupar els llocs de treball. Que
el caràcter de l’adscripció al lloc específic, vinculat al
desenvolupament del projecte educatiu, sigui definitiu
per al funcionariat un cop superat el concurs de mèrits.
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b. Que tant en els centres de nova creació com en els
centres d’especial dificultat, ubicats en entorns socials i econòmics desfavorits, s’estableixi una modalitat
de participació col·lectiva d’un equip docent de gestió
per posar en funcionament o per consolidar equips docents de gestió als centres.
c. Que les direccions dels centres puguin seleccionar
el personal interí docent per cobrir substitucions temporals, entre els que reuneixin els requisits i els criteris
establerts que s’adeqüin millor a les peculiaritats del
centre educatiu i al contingut del lloc de treball.
d. Que les direccions dels centres, en les condicions,
criteris i procediment que determini el Departament
d’Ensenyament també puguin proposar el nomenament de personal funcionari docent de carrera i funcionari docent en pràctiques, sempre que reuneixin els
requisits exigits a la plantilla docent.
e. Que en el contingut funcional dels llocs docents
s’inclogui la previsió d’informar periòdicament les famílies sobre el procés d’aprenentatge i que s’impulsi
especialment la col·laboració i implicació en el procés
educatiu dels seus fills i filles i l’atenció de les necessitats educatives de cada alumne per a afavorir l’èxit
escolar.
Palau del Parlament, 20 de juny de 2013
Marta Rovira i Vergés
Portaveu del GP d’ERC

Anna Simó i Castelló
Diputada del GP d’ERC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la necessitat d’adoptar mesures
per a reordenar el model econòmic
Tram. 302-00061/10

Presentació
Grup Mixt
Reg. 25663 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 25.06.2013

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Suspendre cautelarment tots els plans directors urbanístics vigents per revisar-los amb l’objectiu d’avaluar-ne la necessitat i la viabilitat en un context radicalment diferent d’aquell en què es van tramitar.
2. Revisar i actualitzar els plans directors territorials
parcials per adequar-los a les necessitats i exigències
derivades de la nova conjuntura econòmica.
3. Sotmetre a processos de consulta prèvia i democràtica totes aquelles actuacions amb forta incidència i
afectació sobre el territori.
4. Establir un sistema de regulació del mercat de terra
a través de la constitució d’organismes (participats per
Ajuntaments, organitzacions pageses i la Generalitat)
dotats del dret de compra preferent sobre el sòl no urbanitzable.
5. Adoptar les mesures necessàries per convertir l’Incasol en un veritable banc públic de sòl urbà i urbanitzable, en el qual hi participin els agents socials i els
ajuntaments afectats, amb l’objectiu que esdevingui
un actor clau i preeminent en l’ordenació territorial del
país i en la configuració d’un parc públic d’habitatge.
6. Impulsar les actuacions necessàries perquè el Govern de l’Estat aprovi la reforma de la Llei 39/1988,
reguladora de les hisendes locals, perquè la base imposable de l’impost sobre béns immobles (IBI) sigui el
valor real de l’immoble.
7. Fer efectiva l’addicional quarta de la llei d’habitatge de Catalunya que l’insta a impulsar les actuacions
necessàries perquè el Govern de l’Estat aprovi el reglament que permeti fer efectiva la disposició de Llei
39/1988, reguladora de les hisendes locals, pel que fa a
l’establiment per part dels Ajuntaments d’un recàrrec
de l’impost sobre els béns immobles sobre els habitatges buits o permanentment desocupats.
8. Fixar la concurrència de competències urbanístiques entre la Generalitat i els Ajuntaments per tal de
garantir i reforçar la disciplina urbanística.

A la Mesa del Parlament
David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt,
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la necessitat
d’adoptar mesures per a reordenar el model econòmic
(tram. 300-00060/10).

3.15.
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Palau del Parlament, 20 de juny de 2013
David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt

Tramitacions en curs
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