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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

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 reglament del Par-
lament Europeu i del Consell de modifica-
ció del Reglament (CE) 861/2007 del Parla-
ment Europeu i del Consell, de l’11 de juliol 
de 2007, pel qual s’estableix un procediment 
europeu d’escassa quantia, i el Reglament 
(CE) 1896/2006 del Parlament Europeu i del 
Consell, del 12 de desembre de 2006, pel 
qual s’estableix un procediment monitori eu-
ropeu
Tram. 295-00121/10

Coneixement de la proposta

La Comissió de Justícia i Drets Humans, d’acord amb 
l’article 181 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb re-
lació a la Iniciativa de Bèlgica, Bulgària, la 
República Txeca, Alemanya, Estònia, Grè-
cia, Espanya, França, Croàcia, Itàlia, Xipre, 
Letònia, Lituània, Luxemburg, Hongria, Mal-
ta, els Països Baixos, Àustria, Polònia, Por-
tugal, Romania, Eslovènia, Eslovàquia, Fin-
làndia i Suècia de Reglament del Parlament 
Europeu i del Consell de modificació de la 
Decisió 2005/681/JAI, per la qual es crea 
l’Escola de Policia
Tram. 295-00124/10

Coneixement de la proposta

La Comissió d’Interior, d’acord amb l’article 181 del 
Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de directiva del Parla-
ment Europeu i del Consell relativa a la pro-
tecció del saber fer i la informació empresa-
rial no divulgats (secrets comercials) contra 
llur obtenció, utilització i divulgació il·lícites
Tram. 295-00125/10

Coneixement de la proposta

La Comissió de Justícia i Drets Humans, d’acord amb 
l’article 181 del Reglament, ha conegut la proposta.
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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 d’accessibilitat
Tram. 200-00002/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a l’articulat

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 
51834; 51851).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.02.2014 al 07.02.2014).
Finiment del termini: 10.02.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.01.2014.

Projecte de llei de modificació del llibre cin-
què del Codi civil de Catalunya, relatiu als 
drets reals
Tram. 200-00005/10

Pròrroga del termini per a proposar comparei-
xences

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 
51835; 51852).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 16.01.2014 al 20.01.2014).
Finiment del termini: 21.01.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.01.2014.

Projecte de llei de modificació dels llibres 
primer, segon, quart i cinquè del Codi ci-
vil de Catalunya i de modificació de la Llei 
10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a les succes-
sions
Tram. 200-00012/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 
51836; 51853).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 21.01.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.01.2014.

3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la salut mental
Tram. 302-00109/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 50913 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.01.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Marina Geli i 
Fàbrega, diputada del Grup Parlamentari Socialis-
ta, d’acord amb el que estableix l’article 139 del Re-
glament del Parlament, presenten la següent moció, 
subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la salut 
mental (tram. 300-00117/10).

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 

1. En relació a les polítiques de Salut Pública: 

1.1. Revisar els indicadors de l’Enquesta de Salut Con-
tínua al 2014 per introduir variables més orientatives 
sobre trastorns mentals i desigualtats socials.

1.2. Potenciar la promoció de la Salut Mental i la pre-
venció del suïcidi des del Pla Interdepartamental de 
Salut Pública, incorporant la perspectiva de gènere, 
amb accions en els àmbits sanitari, educatiu (dins del 
programa Salut i Escola), laboral i comunitari (a través 
de la coordinació amb els serveis socials i de lleure lo-
cals), preferentment.

1.3. Incorporar la Salut Mental en l’acció interdeparta-
mental i interadministrativa de l’Agència de Salut Pú-
blica, prioritzant les encaminades a minimitzar l’efec-
te de les desigualtats socials a la Salut Mental i a les 
addicions.

2. En relació a les polítiques del Model assistencial 
d’atenció a la Salut Mental, generalitzar els propers 
anys 2014 i 2015: 

2.1. La Història Clínica Compartida i recepta elec-
trònica a tota la xarxa de Salut Mental, fins arribar al 
100% de cobertura des del 25% actual.

2.2. La consultoria i suport en psiquiatria, infermeria 
psiquiàtrica i psicòlegs a tota la xarxa d’atenció primà-
ria de salut (actualment un 70% de grau d’implantació 
en adults i un 52% en infant-juvenil, amb gran varia-
bilitat territorial) per tal de garantir el diagnòstic pre-
coç dels trastorns mentals greus, així com la protocol-
lització conjunta dels diagnòstics de malaltia mental i 
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les indicacions terapèutiques en una orientació biopsi-
cosocial.

2.3. L’atenció de les urgències, els ingressos de patolo-
gia aguda i subaguda de les malalties mentals d’adults 
i infanto-juvenils dins dels hospitals generals de tot 
Catalunya.

2.4. Desplegar a tot el territori: 

2.4.1. El Programa de Prevenció del Suïcidi i el Co-
di Risc de Suïcidi i el diagnòstic de la depressió, amb 
perspectiva de gènere, així com un Registre Únic de 
suïcidis i temptatives de suïcidi.

2.4.2. El Programa de Diagnòstic i Atenció als Tras-
torns de l’Espectre Autista (TEA) com a projecte in-
terdepartamental entre els Departaments de Salut, 
Ensenyament i Benestar i Família, i actualment en 
funcionament amb sis experiències pilot.

2.4.3. El Programa de diagnòstic de malaltia i tras-
torns mental en nens i joves amb fracàs escolar, que 
inclogui el protocol específic de Trastorn per dèficit 
d’atenció amb hiperactivitat (TDAH).

2.4.4. El Pla de Serveis Individualitzats (PSI) de tras-
torns mentals severs, que actualment dóna cobertura 
al 67% de la població adulta i el programa d’atenció 
preferent al trastorn psicòtic incipient, amb un 20% 
d’implantació en els Centres de Salut Mental d’Adults 
(CSMA).

2.4.5. El Programa de Patologia Dual.

3. En relació al Pla Integral a les Persones i Famili-
ars amb Problemes de Salut Mental, presentar a la Co-
missió de Salut del Parlament les propostes i accions 
en especialment de lluita contra l’estigma, els recur-
sos sociosanitaris i comunitaris i el Pla de Reconversió 
dels llits sociosanitaris psiquiàtrics de llarga estada, 
establint un temps màxim d’espera de sis mesos pels 
recursos de pisos tutelats amb suport i llars-residènci-
es pels pacients complexes amb trastorn mental sever.

4. En relació a l’avaluació dels resultats a càrrec de 
l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Cata-
lunya (AQuAS) incorporar el següent informe de la 
Central de Resultats indicadors de seguiment de salut 
i malaltia mental i d’accessibilitat, qualitat i costos a 
nivell de cada sector i regió sanitària.

5. En relació a la Recerca i Innovació, crear la Unitat 
en Xarxa de la Recerca i la Innovació en Salut Mental 
de Catalunya (inclosa la Innovació organitzativa i les 
accions de Salut Pública).

6. En relació als recursos pressupostaris destinats a 
Salut Mental, presentar a la Comissió de Salut del Par-
lament una projecció de despesa 2014-2020, identifi-
cant els escenaris per la prevenció, l’atenció i la inte-
gració social.

7. Rebutjar, conjuntament amb els Grups Parlamenta-
ris, les modificacions de la Llei Orgànica 10/1995 de 

23 de novembre del Codi Penal que actualment s’es-
tan tramitant en el Congrés dels Diputats, que suposin 
una tractament injust, inadequat, estigmatitzador i dis-
criminatori de les persones amb malaltia mental, i en 
especial aquelles que puguin conduir a privació de lli-
bertat il·limitada en el temps, així com a l’establiment 
de llibertat vigilada il·limitada en el temps.

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2013

Maurici Lucena i Betriu Marina Geli i Fàbrega
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la qualitat de l’aire
Tram. 302-00110/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 50929 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.01.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Hortènsia Grau Juan, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 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 qualitat de l’aire 
(tram. 300-00116/10).

Moció

1. Actualitzar les dades de l’inventari d’emissions at-
mosfèriques i dels mapes d’immissions atmosfèriques 
què consten a la diagnosi del Pla (són de 2008) tenint 
també en compte per a la diagnosi estudis modelitzats 
que aporten informació més qualitativa.

2. Incloure mesures efectives i d’obligat compliment 
per la reducció progressiva del 50% del trànsit de vehi-
cles privats, principal font de contaminació, com estan 
implementant altres ciutats europees: 

2.1. Delimitar les Zones Urbanes d’Atmosfera Prote-
gida –ZUAP– o també anomenades Zones d’emissió 
baixa (ZEB) a escala supramunicipal a través d’un 
procés de planificació de la Generalitat que impliqui 
als municipis afectats en les quals es tindrà en compte: 

A. En les ZUAP instal·lar aparcaments només per resi-
dents - zones verdes

B. En les zones properes a les ZUAP aplicar tarifació 
progressiva d’aparcament segons distància a ZUAP

C. Habilitar zones d’aparcament gratuït a la perifèria 
connectades amb estacions de tren/metro/bus
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D. A la planificació urbanística incloure les escoles, 
els centres geriàtrics i de salut així com altres instal-
lacions sensibles en aquestes zones.

E. Crear rutes escolars segures per facilitar als esco-
lars l’arribada a peu o en bici a les escoles.

2.2. Redirigir les línies d’ajuts exclusivament a la renova-
ció, implementació de millores tecnològiques i vehicles 
elèctric al transport públic, vehicles de recollida d’es-
combraries, neteja viària, i transport de mercaderies.

2.3. Redistribuir els espais urbans a favor dels ciclistes 
i vianants, situant progressivament els Carrils bici fora 
de les voreres, sempre què sigui possible i posant-los 
als carrils existents.

2.4. Desenvolupar mesures que facilitin la intermo-
dalitat i especialment la combinació entre el trans-
port públic i la bicicleta, ubicant aparcaments per bici- 
cletes.

2.5. Desenvolupar l’actual sistema de control del tràn-
sit: integrar a la gestió del trànsit per millorar la mobi-
litat, la gestió per optimitzar la qualitat de l’aire (rela-
cionant al sistema de control del trànsit els sistemes de 
monitoreig i pronòstic de qualitat de l’aire, que generin 
escenaris de control del trànsit ambdós objectius).

3. Prioritzar i ampliar les mesures relacionades amb la 
millora del transport públic per satisfer les necessitats 
de transport tant a les zones urbanes com interurbanes 
a les zones objecte del pla d’actuació perquè aquest 
sigui competitiu front al vehicle privat, apostant per 
nous models de gestió i un nou sistema tarifari que fi-
delitzi i incrementi la demanda, en col·laboració amb 
els ajuntaments i concretament: 

3.1. Millorar la freqüència del transport per ferro-carril.

3.2. Augmentar la millora espacial de la cobertura de 
línies.

3.3. Revisar el sistema tarifari actual: implementant 
nous títols de transport públic com la T ambiental, in-
centius econòmics i bitllets combinats per als diferents 
mitjans de transport.

3.4. Implementar millores en el transport públic de su-
perfície: semàfors adaptats al pas del bus, nous car-
rils bus-vao als accessos que aprofitin carrils existents 
(sense més cost que pintar carril), etc.

3.5. Dissenyar la xarxa amb criteris d’eficiència ener-
gètica.

4. Desenvolupar de manera obligatòria a les empreses 
públiques de més de 100 treballadors i a les privades 
de més de 200 treballadors, així com als polígons in-
dustrials ubicats dins de la zona objecte d’actuació del 
Pla la realització de plans de desplaçament, de mobili-
tat d’empresa, amb la tutela de la Generalitat i la parti-
cipació dels agents socials i els municipis.

5. Elaborar i implementar obligatòriament i de forma 
progressiva plans de mobilitat sostenible per a tots els 
edificis de l’administració pública a partir d’un volum 
de 200 persones entre treballadors i usuaris, què es-
tiguin en els 40 municipis objectes d’actuació del Pla 
tal i com s’ha fet a l’edifici de la Generalitat a Girona, 
Santa Caterina.

6. Establir un règim sancionador que acompanyi a les 
mesures d’obligat compliment, la recaptació que es de-
rivi s’invertirà en campanyes de sensibilització i mi-
llores del mateix Pla.

7. Desenvolupar campanyes d’informació i sensibilit-
zació què informin i expliquin a la població la gravetat 
real del problema i de les mesures obligatòries del Pla, 
amb les conseqüències negatives sobre la salut i la qua-
litat de vida de la contaminació atmosfèrica produï- 
da pel tràfic i que promoguin l’ús del transport públic.

8. Revisar el protocol d’episodis de contaminació per 
augmentar la seva eficiència i eficàcia: 

8.1. Millorar l’estratègia de comunicació per a què la 
informació arribi efectivament a tota la població.

8.2. Establir mesures de mitigació que siguin aplica-
des als centres escolars, geriàtrics i hospitals i altres 
equipaments sensibles.

8.3. Establir convenis obligatoris amb les indústries 
incloses en el Pla.

8.4. Establir conjunt de mesures temporals de restric-
ció dels vehicles a les zones afectades en funció dels 
llindars de contaminació superats.

9. Elaborar amb els departaments responsables una 
normativa que reguli la implementació d’instal·lacions 
de combustió de biomassa per ús residencial i edificis 
públics tenint en compte a més del punt de vista ener-
gètic, els paràmetres analitzats pels científics (densi-
tats, localització, combinació fons contaminants, etc.) 
per evitar problemes de superació dels nivells de con-
taminació atmosfèrica.

10. Establir un Pla d’Electrificació progressiva del 
Port de Barcelona, seguint l’exemple de ciutats com 
Venècia, La Spezia i Civitavecchia, millorant i poten-
ciant l’ús de la xarxa ferroviària per a mercaderies.

11. Ampliar les mesures eficaces per reduir les emissi-
ons procedents de la indústria, que té una contribució 
important a la contaminació de l’aire amb controls i 
inspeccions estrictes realitzades directament per l’Ad-
ministració establint en les llicències/autoritzacions 
ambientals uns límits i mesures més exigents que els 
actuals tant per les emissions canalitzades com per les 
difuses.

12. Instar el govern de l’Estat a accelerar les mesures 
del Plan Aire i concretament la de la classificació de 
vehicles segons el seu potencial contaminador associat 
a la matriculació i les modificacions legislatives per-
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tinents perquè els ajuntaments les puguin aplicar en 
l’impost de tracció mecànica de vehicles (ITMV).

13. Ampliar les funcions de l’òrgan de seguiment, im-
plementació i avaluació del Pla per tal que esdevingui 
una mena d’Agència Catalana de l’Aire, amb la partici-
pació dels departaments implicats salut, interior, em-
presa i ocupació, amb representants dels ens locals i de 
la RMB i amb experts externs reconeguts sense impli-
car modificació pressupostària.

Palau del Parlament, 20 de desembre de 2013

Dolors Camats i Luis Hortènsia Grau Juan
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’atenció als infants i adolescents 
tutelats
Tram. 302-00111/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana de Catalunya

Reg. 50930 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.01.2014

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Agnès Russiñol i 
Amat, diputada, Pere Bosch Cuenca, diputat del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent moció, sub-
següent a la Interpel·lació al Govern sobre l’atenció als 
infants i adolescents tutelats (tram. 300-00121/10).

Moció

1. Reforçar els itineraris formatius per als infants i 
adolescents tutelats i ex tutelats, els quals hauran de 
ser supervisats per un professional de referència únic 
per a cadascun i verificats per programes específics 
que avalaran la dedicació, l’esforç i la consecució dels 
objectius. Garantir, com a mínim, que aquests dispo-
saran, tan en la fase de tutela com en la d’ex tutelat, de 
classes de reforç escolar, espais diferenciats dins els 
centres aptes per a l’estudi, beques per a dur a terme 
estudis universitaris o de formació professional que 
cobreixin l’habitatge i la manutenció fins la finalit-
zació dels mateixos i gratuïtat en les matrícules uni-
versitàries. Assegurar, al mateix temps, que hi haurà 
una atenció prioritària per aquells infants i adolescents 
amb algun tipus de discapacitat.

2. Garantir que els recursos derivats de les prestaci-
ons i pensions de la seguretat social aniran destinats a 
reforçar l’educació dels infants i adolescents tutelats i 
joves ex tutelats, tot donant-los la màxima informació 

i empoderant-los per participar en aquest procés, tal i 
com estableix l’article 7 de la Llei 14/2010, dels Drets i 
les Oportunitats de la Infància i l’Adolescència.

3. Incrementar, en el marc de l’Àrea de Suport a Joves 
Tutelats i Ex tutelats i en el procés de redacció del Pla 
Territorial Sectorial de l’Habitatge, la reserva de pi-
sos de lloguer per als joves ex tutelats, sempre i quan 
aquests compleixin les condicions d’ingressos fixats 
en el projecte de modificació de la llei de mesures en 
allò que fa referència a les prestació econòmica per a 
adolescents i joves ex tutelats.

4. Disposar periòdicament de sistemes d’informació i 
anàlisi sobre la situació dels infants tutelats en l’àmbit 
de l’educació i d’informació homogènia sobre els cos-
tos econòmics dels serveis de protecció a la infància.

5. Fomentar i estendre els programes de mentoria diri-
gits a infants i joves tutelats i ex-tutelats, com a instru-
ment per abordar situacions de risc d’exclusió social 
i afavorir els processos d’inclusió educativa, laboral i 
social d’aquests infants i joves.

6. Garantir que qualsevol modificació dels criteris de 
gestió i concertació de places residencials per a infants 
i adolescents serà fruit d’un procés de diàleg i un acord 
amb les entitats.

7. Garantir que qualsevol estalvi que es produeixi en la 
gestió i concertació de places residencials per a infants 
i adolescents en situació de desemparament o guarda 
protectora revertirà en les partides destinades a l’aten-
ció a la infància i adolescència tutelada, ja sigui en po-
lítiques preventives, d’atenció i/o de seguiment dels ex 
tutelats o en famílies acollidores.

Palau del Parlament, 20 de desembre de 2013

Marta Rovira i Vergés, portaveu; Agnès Russiñol i 
Amat, Pere Bosch Cuenca, diputats, del GP d’ERC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la situació de les persones amb 
dependència
Tram. 302-00112/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 52217 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.01.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Eva Granados 
Galiano, diputada del Grup Parlamentari Socialis-
ta, d’acord amb el que estableix l’article 139 del Re-
glament del Parlament, presenten la següent moció, 
subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la si-
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tuació de les persones amb dependència (tram. 300-
00118/10).

Moció

El Programa 315 Atenció a les persones amb depen-
dència del Projecte de Pressupost del 2014 respecte el 
mateix programa en el darrer Pressupost del 2012 ha 
disminuït en un 10%, concretament una disminució de 
152.520.842.67 euros. Tal i com la mateixa memòria 
del programa recorda, la Llei d’Autonomia Personal, 
l’atenció a la dependència prenia un rol protagonista 
en la dignificació de les tasques reproductives, la crea-
ció d’ocupació i la resposta a una vulneració dels drets 
bàsics d’un nombre considerable de la nostra ciutada-
nia. La població objectiu d’aquest programa la confor-
men, en primera instància, les persones amb manca 
d’autonomia. Els col·lectius més susceptibles a aquesta 
circumstància vital inclouen la gent gran i les perso-
nes amb discapacitat. Alhora, tenen un impacte molt 
important en el conjunt de persones que atenen de for-
ma continuada les persones amb situació de depen-
dència, convisquin o no, i amb la qual estan vincula-
des afectivament; parlem dels anomenats cuidadors no 
professionals. Cal tenir molt present que aquest pro-
grama representa un 77 % del total del Departament 
i que mobilitza molts recursos, moltes famílies, mol-
tes empreses i moltes persones treballadores. La re-
tallada d’aquest programa es concentra bàsicament en 
les partides vinculades als ajuts a la llei de Promoció 
d’Autonomia Personal i atenció a les persones amb de-
pendència.

Les fitxes que acompanyen els pressupostos del 2014 
ens donen la informació del la distribució dels recur-
sos: veiem com la prestació econòmica vinculada al 
servei disminueix en un 39%; la dels cuidadors no pro-
fessionals baixa un 12%.

L’única que augmenta és la d’assistència personal, 
malgrat que arrossega una retallada del 85% respecte 
les xifres destinades l’any 2010.

A la memòria d’aquest programa 315 el Govern reco-
neix explícitament l’envelliment i el sobreenvelliment 
que vivim a Catalunya, però les actuacions del Depar-
tament van en direcció contrària a aquesta evidència: 
les mesures per fer front a les necessitats d’aquesta po-
blació que creix són menors a les que s’estan duent a 
terme avui, són ineficients i vulneren la llei d’autono-
mia personal.

Tot això xoca de front amb les previsions demogrà-
fiques que tenim en perspectiva. L’IDESCAT preveu 
que l’any 2040 la població major de 65 anys suposarà 
el 26,09% de la població total a Catalunya. En un ho-
ritzó que reclama destinar més partides, més inversió 
i fer una tasca preventiva per garantir el benestar de la 
ciutadania, el Govern no prioritza aquesta política: Hi 
haurà més població envellida però menys places en re-
sidències per gent gran.

Les contrareformes del PP, el silenci de CiU a la Con-
ferència Territorial, el tancament de les PEVS i del pa-
gament a cuidadores no professionals són fotografies 
d’una realitat desastrosa de l’atenció a la dependència 
a Catalunya. Tenim un sistema tancat, que no dóna 
resposta a les necessitats reals de les persones amb de-
pendència. Una pèrdua de drets per les persones que 
emparava la Llei d’Autonomia Personal i que ara són 
abandonats pels governs d’Espanya i Catalunya. Les 
dades són preocupants: de 142.395 persones ateses 
l’agost de l’any 2012 hem passat a 134.914 persones a 
l’octubre de l’any 2013, i la previsió és que seguiran en 
caiguda l’any 2014.

El pressupost per l’any 2014 no reconeix els deutes 
amb les persones, les famílies i les residències. Cal 
una reforma del sistema d’atenció a la dependència, 
cal prendre decisions estratègiques. Des del Grup 
Parlamentari Socialista creiem que és possible salvar 
l’atenció a la Dependència a Catalunya amb un Acord 
Global amb tots els agents implicats.

En direcció contrària a aquestes necessàries reformes, 
el darrer Consell de Ministres del 2013 va aprovar dos 
Reials Decrets publicats al BOE el 21 de desembre. 
Dos Reials Decrets que deriven del Consell Territorial 
del 10 de juliol del 2012 que va donar peu a la refor-
ma i desmantellament de la Llei de la Dependència a 
partir del RD 20/2012 de 13 de juliol de mesures per 
garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la 
competitivitat. Dues noves normatives que no fan més 
que realitzar greus retallades per a persones en situa-
ció e dependència, que disminueixen la quantitat i la 
qualitat de les prestacions. El primer, regula el nivell 
mínim de protecció el finançament de la qual pertany 
a l’Estat i els criteris d’assignació a les diferents co-
munitats autònomes. El Ministeri ha establert tres va-
riables a partir de les quals ara es rebran aquests im-
ports que, més enllà de premiar els serveis per sobre 
de les prestacions econòmiques, perjudicarà a algunes 
comunitats autònomes, entre elles Catalunya per tenir 
una més gran proporció de prestacions. L’altre Reial 
Decret regula les prestacions del Sistema per a la Au-
tonomia i l’Atenció a la dependència reclassificant les 
prestacions. Només s’observa, per una banda més bu-
rocratització per tal de dificultar l’accés als serveis i 
per l’altra l’objectiu de la rebaixa de la intensitat de 
la protecció: menys hores d’atenció d’atenció per a les 
persones dependents entre un 33% i un 18% depenent 
el grau de dependència i els serveis de promoció de 
l’autonomia personal es redueixen el 50% la intensitat 
mínima de protecció.

Davant d’aquesta situació, el Parlament de Catalunya: 

1. Constata les greus conseqüències per a les persones 
amb dependència de la paralització del procés d’im-
plantació del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la 
Dependència amb la congelació del calendari, la reta-
llada de drets, la rebaixa de la intensitat de les protec-
cions i frenant l’entrada al Sistema de milers de perso-
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nes en situació de dependència i expulsant del mateix 
a altres que ja eren usuàries.

2. Denuncia l’actuació del Govern de l’Estat pel que fa 
a les modificacions de la LAPAD totes restrictives en 
els drets de les persones així com la disminució de re-
cursos que es destinen al seu compliment.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Garantir un model d’atenció a les persones amb de-
pendència i de promoció de l’autonomia personal que 
atorgui la seguretat en l’exercici dels drets de les per-
sones en aquesta situació.

2. Garantir el compliment efectiu de la normativa vi-
gent acabant amb les rebaixes retroactives i suspensi-
ons discrecionals de prestacions i serveis. Derogar to-
tes les retallades de prestacions i serveis que s’han fet 
durant el 2013 de manera retroactiva.

3. Establir un marc conjunt de diàleg amb represen-
tants de les persones usuàries, professionals i presta-
dors dels serveis que permeti compartir la informació 
de la situació del Sistema de Promoció de l’Autonomia 
Personal i Atenció a les Persones amb Dependència 
i consensuar les directrius estructurals, funcionals i 
econòmiques de garantia, qualitat d’atenció i sosteni-
bilitat del sistema.

4. Pel que fa a la governança del sistema d’atenció a les 
persones amb dependència a Catalunya: convocar una 
sessió monogràfica del Consell General de Serveis So-
cials de Catalunya sobre la situació i les propostes de 
millora de l’atenció a les persones amb dependència i 
reincorporar als sindicats més representatius a la Tau-
la Tècnica de Gent Gran.

5. Per tal de garantir la transparència del sistema pú-
blic de gestió de la dependència, posar en marxa un 
sistema d’informació multicanal que: 

a. Permeti a les persones usuàries conèixer en tot 
moment l’estat de tramitació dels expedients que els 
afecten així com tenir accés a tots els documents (sol-
licituds, informes, resolucions, llista d’espera, etc.) que 
conformen aquests expedients.

b. Ampliï el nombre de dades que conformen el Mapa 
de Serveis Socials de Catalunya per tal d’incloure-hi, 
amb base semestral, l’evolució de totes les variables 
descriptores del sistema d’atenció a la dependència, 
estratificades per graus i tipologies i per territori.

6. Restablir la realització dels Programes Individu-
als d’Atenció de prestació econòmica vinculada al 
servei d’atenció residencial en el primer semestre 
d’enguany.

7. Mentre no es restableixi la realització dels Pro-
grames Individuals d’Atenció de prestació econòmi-
ca vinculada al servei d’atenció residencial, posar en 
marxa de manera immediata un sistema excepcional 
de prestació econòmica que permeti l’accés àgil i ràpid 

a una plaça residencial per a aquelles persones que, a 
partir d’un informe de la professional de serveis so-
cials de referència, es consideri preferent. Incorporar 
en aquest circuit a les persones que esperaven aquesta 
prestació quan es va suspendre el mes d’agost de l’any 
passat.

8. Pel que fa als pagaments pendents a persones usuà-
ries, ajuntaments, entitats i empreses prestadores de 
servies d’atenció a les persones amb dependència: 
aflorar en els propers dos mesos el deute acumulat du-
rant el 2012 i 2013 i presentar al Consell General de 
Serveis Socials de Catalunya i als Grups Parlamenta-
ris un Pla de Pagaments en el primer trimestre d’en-
guany.

Palau del Parlament, 13 de gener de 2014

Maurici Lucena i Betriu Eva Granados Galiano
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la utilització de l’escola com a ei-
na de construcció nacional
Tram. 302-00113/10

Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 52218 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.01.2014

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president, Carlos Carrizosa Tor-
res, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent moció, sub-
següent a la Interpel·lació al Govern sobre la utilització 
de l’escola com a eina de construcció nacional (tram. 
300-00119/10).

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a

1. Complir totes les sentències dels Tribunals en ma-
tèria educativa a Catalunya, les quals estipulen que 
tant el castellà com el català, conjuntament, han de ser 
llengües vehiculars de l’ensenyament a Catalunya.

2. Garantir el dret que tenen tots els papers i mares de 
Catalunya a que els seus fills rebin l’ensenyament en 
les dues llengües vehiculars en els seus centres sostin-
guts amb fons públics.

3. Adoptar totes les mesures necessàries per tal que els 
fullets de preinscripció escolar preguntin per la llen-
gua habitual dels pares o tutors.
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4. Garantir que a les escoles catalanes no s’exhibeixin 
símbols ni banderes diferents als legals, en la forma 
prevista en les nostres lleis.

5. Vetllar per la protecció del dret dels alumnes me-
nors d’edat a no ser influïts amb ideologies polítiques 
en els propis centres als quals acudeixen a estudiar.

6. Protegir el dret dels alumnes, pares i professors del 
centre a gaudir d’un entorn lliure d’ingerències en les 
seves idees polítiques o identitàries.

7. Garantir que la història de Catalunya i d’Espanya 
que s’ensenya en els col·legis: 

a. Respecti la realitat dels esdeveniments històrics, 
sense tergiversacions o omissions.

b. Expliqui amb objectivitat i imparcialitat la integra-
ció de Catalunya a Espanya al llarg de la història.

c. Exposi amb objectivitat, a més dels conflictes histò-
rics entre institucions catalanes i estatals, els beneficis 
que per a Catalunya ha suposat la seva pertinença a 
Espanya al llarg de la història.

d. Promogui la solidaritat i el restabliment de vincles 
cívics, polítics i culturals amb la resta d’Espanya.

e. Impulsi la col·laboració entre un organisme acadè-
mic no polític d’àmbit català amb organismes acadè-
mics similars de la resta d’Espanya, que determinin 
conjuntament la versió històrica més objectiva i cientí-
fica possible que, sobre la història de Catalunya i d’Es-
panya, hagi d’impartir-se en els centres d’ensenyament 
catalans.

8. Informar anualment a la Comissió d’Ensenyament 
del Parlament de Ca-talunya, al principi de cada curs 
acadèmic, del contingut dels manuals d’història utilit-
zats en l’ensenyament obligatori, a fi de que els porta-
veus dels partits polítics puguin verificar l’adequació 
dels continguts a la realitat històrica.

Palau del Parlament, 13 de gener de 2014

Albert Rivera Díaz Carlos Carrizosa Torres
President del GP de C’s Diputat del GP de C’s 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la convocatòria d’un referèndum 
d’autodeterminació
Tram. 302-00114/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52219 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.01.2014

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Sergio Santa-
maría Santigosa, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació 
al Govern sobre la convocatòria d’un referèndum d’au-
todeterminació (tram. 300-00120/10).

Moció

1. El Parlament de Catalunya constata que: 

a) L’article 150.2 de la Constitució, en la mesura que no-
més preveu la delegació de facultats corresponents a 
matèries de titularitat estatal que, per la seva naturalesa,  
siguin susceptibles de transferència o de delegació, no és  
l’instrument adient per a convocar el referèndum d’auto-
determinació anunciat pel proper 9 de novembre de 2014.

b) El dret d’autodeterminació no està contemplat en la 
Constitució Espanyola, ni el dret a decidir a l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya, cosa que impedeix el seu 
exercici dins del marc constitucional i legal vigent.

c) La potestat per a la convocatòria de referèndum i la 
d’elaborar el cens electoral estan reservades constitu-
cionalment a l’Estat.

d) L’article 122 de l’Estatut d’Autonomia relatiu a la 
competència de la Generalitat en les consultes popu-
lars no habilita en cap cas al Govern per a convocar la 
consulta d’autodeterminació anunciada.

e) Els Diputats d’aquesta Cambra van prendre posses-
sió de l’escó jurant o prometent complir la Constitució 
i l’Estatut d’Autonomia.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 

a) Complir les obligacions de respectar el marc cons-
titucional vigent assumides en el moment de prendre 
possessió del càrrec de President de la Generalitat o de 
Conseller del govern de la Generalitat de Catalunya.

b) Abstenir-se de dur a terme tota activitat prepara-
tòria del referèndum i eviti la disposició de recursos 
pressupostàries per a finançar-lo.

Palau del Parlament, 8 de gener de 2014

Josep Enric Millo i Rocher Sergio Santamaría Santigosa
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC 
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