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

1.10. Resolucions

Resolució 508/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’Informe de fiscalització 23/2013, sobre el Consorci Sanitari 
de Terrassa, corresponent al 2009 i al 2010
Tram. 256-00018/10
Correcció d’errades de publicació (BOPC 257) p. 11

Resolució 533/X del Parlament de Catalunya, per la 
qual es designa un candidat per a l’elecció de magistrat del 
Tribunal Constitucional
Tram. 284-00011/10
Adopció p. 11

Resolució 537/X del Parlament de Catalunya, de 
creació del Grup de Treball de la Llei de Salut Sexual i Re-
productiva
Tram. 251-00005/10
Adopció p. 11

Resolució 538/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el programa Pacient Expert Catalunya
Tram. 250-00562/10
Adopció p. 12

Resolució 539/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’impuls de plans d’acció i campanyes de donació de sang
Tram. 250-00563/10
Adopció p. 12

Resolució 540/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el centre d’atenció primària de Fenals, a Lloret de Mar
Tram. 250-00565/10
Adopció p. 13

Resolució 541/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la integració de la gestió de l’empresa Gestió i Prestació de 
Serveis de Salut amb la de l’Institut Català de la Salut
Tram. 250-00570/10
Adopció p. 13

Resolució 542/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el paper de Gestió i Prestació de Serveis de Salut en la regió 
sanitària del Camp de Tarragona
Tram. 250-00603/10
Adopció p. 13

Resolució 544/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el manteniment de la plantilla docent de l’Escola Montmany 
i l’elaboració del projecte d’ampliació com a centre per a 
Figaró-Montmany i Tagamanent
Tram. 250-00633/10
Adopció p. 14

Resolució 545/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’inici dels tràmits per a la construcció del nou edifici de l’Es-
cola Polinyà i l’adequació dels espais per al curs 2014-2015
Tram. 250-00635/10
Adopció p. 14

Resolució 546/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la regulació en el Decret de plantilles i provisió de llocs do-
cents de la discriminació positiva de persones amb disminu-
ció reconeguda
Tram. 250-00701/10
Adopció p. 15

Resolució 547/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el manteniment del pressupost de l’Escola Superior de Mú-
sica de Catalunya i l’impuls d’un sistema de beques
Tram. 250-00680/10
Adopció p. 15

Resolució 548/X del Parlament de Catalunya, so-
bre l’increment de l’oferta educativa dels cicles formatius de 
grau superior a l’Institut Sabadell
Tram. 250-00690/10
Adopció p. 16

Resolució 549/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la construcció d’un institut al barri de Can Llong - Castellar-
nau, de Sabadell
Tram. 250-00695/10
Adopció p. 16

Resolució 550/X del Parlament de Catalunya, sobre 
els projectes d’integració social a les escoles públiques
Tram. 250-00703/10
Adopció p. 16

Resolució 551/X del Parlament de Catalunya, so-
bre el manteniment de les hores i les condicions laborals del 
personal auxiliar d’educació a les escoles públiques
Tram. 250-00704/10
Adopció p. 17

Resolució 552/X del Parlament de Catalunya, so-
bre el garantiment dels projectes d’unitat d’escolarització 
compartida
Tram. 250-00705/10
Adopció p. 17

Resolució 553/X del Parlament de Catalunya, so-
bre la llar d’infants La Font del Rieral, de Santa Eulàlia de 
Ronçana
Tram. 250-00717/10
Adopció p. 17

Resolució 554/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’adequació a la normativa vigent del mobiliari de l’Escola 
Mediterrània de Barcelona
Tram. 250-00728/10
Adopció p. 18
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Resolució 564/X del Parlament de Catalunya, so-
bre el pagament del cànon de control d’abocaments exigit 
per la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre als municipis de 
la conca
Tram. 250-00818/10
Adopció p. 18

Resolució 565/X del Parlament de Catalunya, sobre 
les obres pendents del Quart Cinturó
Tram. 250-00844/10
Adopció p. 18

Resolució 566/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la carretera entre Olesa de Montserrat i Viladecavalls i el pro-
jecte de línia orbital ferroviària
Tram. 250-00857/10
Adopció p. 19

Resolució 567/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el pagament als municipis dels deutes pels projectes d’inter-
venció integral de barris
Tram. 250-00858/10
Adopció p. 19

Resolució 568/X del Parlament de Catalunya, sobre 
les subvencions de l’Institut Català de les Dones del 2013 i 
del 2014
Tram. 250-00865/10
Adopció p. 20

Resolució 569/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el desplegament i l’aplicació de la Llei orgànica 2/2010, de 
salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de 
l’embaràs, i sobre l’aprovació d’una llei catalana de drets de 
salut sexual i reproductiva
Tram. 250-00758/10
Adopció p. 20

Resolució 570/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la retirada de l’Avantprojecte de llei orgànica de protecció 
dels drets del concebut i de la dona embarassada i la defen-
sa dels drets sexuals i reproductius i de la interrupció volun-
tària de l’embaràs
Tram. 250-00864/10
Adopció p. 21

Resolució 571/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la millora del compliment fiscal com a objectiu de l’Adminis-
tració tributària de Catalunya
Tram. 250-00671/10
Adopció p. 21

Resolució 572/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’Acord nacional per a afrontar l’epidèmia del virus de la im-
munodeficiència humana a Catalunya i lluitar contra l’estig-
ma relacionat amb aquest virus
Tram. 250-00842/10
Adopció p. 22

1.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre el sector agroalimen-
tari i el problema dels purins
Tram. 300-00141/10
Substanciació p. 23

Interpel·lació al Govern sobre el desmembrament 
de l’Institut Català de la Salut
Tram. 300-00142/10
Substanciació p. 23

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques d’ha-
bitatge
Tram. 300-00143/10
Substanciació p. 23

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de salut 
i el futur del sistema sanitari públic
Tram. 300-00144/10
Substanciació p. 23

Interpel·lació al Govern sobre les condicions i els 
mitjans necessaris per al compliment de les funcions dels 
mossos d’esquadra i els bombers
Tram. 300-00145/10
Substanciació p. 23

Interpel·lació al Govern sobre l’esborrany del decret 
de plantilles i de provisió de places de docents
Tram. 300-00146/10
Substanciació p. 23

Interpel·lació al Govern sobre les mesures previstes 
amb relació a la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió 
Europea relativa al cèntim sanitari
Tram. 300-00147/10
Substanciació p. 23

1.30. Altres tramitacions

1.30.06. Procediments relatius a les corporacions locals i 
a altres informes o memòries de la Sindicatura de 
Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
36/2013, sobre la Societat Municipal de Promoció Urbanísti-
ca a Vallirana, SA, corresponent al 2010
Tram. 258-00018/10
Coneixement de l’Informe p. 24

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 Parlament Europeu i del Con-
sell pel qual es modifiquen el Reglament (UE) 1308/2013 i el 
Reglament (UE) 1306/2013 pel que fa al règim d’ajuts per a 
la distribució als centres escolars de fruita i hortalisses, de 
plàtans i de llet
Tram. 295-00141/10
Coneixement de la proposta p. 24

2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, RETIRADA, 
CANVI O DECAÏMENT

2.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de re-
solucions

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el compliment de la 
Resolució 147/X, sobre la construcció i la posada en marxa 
de l’Escola Cau de la Guineu, de Corbera de Llobregat
Tram. 250-00756/10
Rebuig p. 24

Proposta de resolució sobre la gratuïtat del trans-
port escolar a l’Alta Ribagorça
Tram. 250-00759/10
Rebuig p. 24

Proposta de resolució sobre la segona fase de la 
construcció de l’Escola El Cau de la Guineu, de Corbera de 
Llobregat
Tram. 250-00846/10
Rebuig p. 25
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Proposta de resolució sobre la segona fase de l’am-
pliació de l’Escola El Cau de la Guineu, de Corbera de Llo-
bregat
Tram. 250-00863/10
Rebuig p. 25

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 de modificació de la Llei 3/2008,  
del 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport
Tram. 200-00015/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 25

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el garantiment que la 
Fundació Catalunya - La Pedrera mantingui oberta l’Heme-
roteca de Tarragona
Tram. 250-00855/10
Esmenes presentades p. 25

Proposta de resolució sobre la prevenció d’abusos 
sexuals entre adolescents als Centres Residencials d’Acció 
Educativa
Tram. 250-00869/10
Esmenes presentades p. 26

Proposta de resolució sobre la distribució del Fons 
de cooperació local
Tram. 250-00870/10
Esmenes presentades p. 26

Proposta de resolució sobre la construcció i la po-
sada en marxa d’un institut d’educació secundària a Torre-
lles de Llobregat
Tram. 250-00873/10
Esmenes presentades p. 27

Proposta de resolució sobre els centres educatius 
del districte setè de Sabadell
Tram. 250-00874/10
Esmenes presentades p. 27

Proposta de resolució sobre l’atenció sanitària pú-
blica a les persones residents a Catalunya
Tram. 250-00875/10
Esmenes presentades p. 28

Proposta de resolució sobre la catorzena paga del 
personal sanitari no facultatiu jubilat
Tram. 250-00882/10
Esmenes presentades p. 28

Proposta de resolució sobre els assalts a les esglé-
sies de Sant Feliu i de l’Immaculat Cor de Maria, de Sabadell
Tram. 250-00883/10
Esmenes presentades p. 28

Proposta de resolució sobre la presentació d’un re-
curs d’inconstitucionalitat contra la Llei de l’Estat 27/2013, 
de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local
Tram. 250-00886/10
Esmenes presentades p. 29

Proposta de resolució sobre el CAP Rocafonda-
Palau, de Mataró
Tram. 250-00889/10
Esmenes presentades p. 29

Proposta de resolució sobre l’Informe de la Comis-
sió per a la Reforma de les Administracions Públiques del 
Govern de l’Estat
Tram. 250-00890/10
Esmenes presentades p. 30

Proposta de resolució sobre l’Escola Marta Mata 
del Vendrell
Tram. 250-00893/10
Esmenes presentades p. 31

Proposta de resolució sobre la distribució del Fons 
de cooperació local
Tram. 250-00904/10
Esmenes presentades p. 31

Proposta de resolució sobre les proves d’accés a 
advocat i procurador del tribunals
Tram. 250-00994/10
Presentació p. 31
Tramitació pel procediment d’urgència p. 32

Proposta de resolució sobre el garantiment de la 
neutralitat política i la imparcialitat del Cos de Mossos d’Es-
quadra
Tram. 250-00995/10
Presentació p. 32

Proposta de resolució de suport a la Comissió In-
ternacional de Verificació del Procés de Pau al País Basc
Tram. 250-00996/10
Presentació p. 33

Proposta de resolució sobre el Consell Català del 
Treball Autònom i l’aplicació de l’Estatut del treball autònom
Tram. 250-00997/10
Presentació p. 34

Proposta de resolució sobre la construcció d’un 
centre d’educació secundària a Martorell
Tram. 250-00998/10
Presentació p. 34

Proposta de resolució de suport a la Unió d’Afectats 
per Texaco
Tram. 250-00999/10
Presentació p. 35

Proposta de resolució sobre la prioritat en l’execu-
ció de les obres per al millorament de l’evacuació i l’acces-
sibilitat de l’estació Ciutadella - Vila Olímpica de la línia 4 del 
metro
Tram. 250-01001/10
Presentació p. 36

Proposta de resolució sobre la prioritat en l’execu-
ció de les obres per al millorament de l’evacuació i l’accessi-
bilitat de l’estació Poblenou de la línia 4 del metro
Tram. 250-01002/10
Presentació p. 37

Proposta de resolució sobre la destinació de la 
recaptació de l’impost sobre la producció termonuclear 
d’energia elèctrica a un fons de reequilibri territorial
Tram. 250-01003/10
Presentació p. 38

3.10.30. Debats generals

Debat general sobre l’increment de la pobresa i les 
desigualtats
Tram. 255-00006/10
Propostes de resolució presentades pels grups parlamen-
taris p. 39
Propostes de resolució transaccionals presentades pels 
grups parlamentaris p. 81
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3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres 
informes de la Sindicatura de Comptes

Procediments relatius als informes de fiscalització 
25/2013, sobre la Biblioteca de Catalunya, corresponent al 
2011; 27/2013, sobre el Centre d’Innovació i Desenvolupa-
ment Empresarial (CIDEM), corresponent al 2009 i al 2010; 
29/2013, sobre les empreses públiques, consorcis, fundaci-
ons i entitats autònomes no administratives de la Generalitat 
de Catalunya, anàlisi dels comptes corresponent al 20104 i 
31/2013, sobre el Consell de Garanties Estatutàries, corres-
ponent al 2012
Tram. 256-00019/10; 256-00020/10; 256-00022/10; 256-
00024/10
Propostes de resolució presentades pels grups parlamen-
taris p. 83

3.10.75. Procediments d’actuació davant el Tribunal Cons-
titucional

Procediment per a la interposició d’un recurs d’in-
constitucionalitat contra la Llei de l’Estat 27/2013, del 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administra-
ció local
Tram. 212-00004/10, 212-00007/10
Rectificació del text presentat (BOPC 274) p. 89
Propostes de resolució presentades pels grups parlamen-
taris p. 89

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la situació de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals
Tram. 302-00128/10
Esmenes presentades p. 92

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre l’increment de les tarifes del transport metropolità i el 
finançament del transport públic
Tram. 302-00129/10
Esmenes presentades p. 95

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre l’energia
Tram. 302-00130/10
Esmenes presentades p. 98

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la política energètica
Tram. 302-00131/10
Esmenes presentades p. 101

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les retallades en les polítiques de suport a la família
Tram. 302-00132/10
Esmenes presentades p. 105

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre els mitjans de comunicació
Tram. 302-00133/10
Esmenes presentades p. 108

4. INFORMACIÓ

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans 
del Parlament

Declaració de la Junta de Portaveus del Parlament 
de Catalunya en commemoració del Dia Europeu en Record 
de les Víctimes del Terrorisme
Tram. 401-00012/10
Acord de la Junta p. 109

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 348/X, per 
la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 6/2013, sobre In-
fraestructures Ferroviàries de Catalunya, corresponent al 
2009 i al 2010
Tram. 290-00303/10
Sol·licitud de pròrroga p. 110
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 110

Control del compliment de la Resolució 366/X, so-
bre el garantiment del dret humà a l’aigua
Tram. 290-00321/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 110

Control del compliment de la Resolució 367/X, so-
bre el desenvolupament del Pla director urbanístic del Logis 
Penedès
Tram. 290-00322/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 111

Control del compliment de la Resolució 370/X, so-
bre la modificació de la composició de la comissió de segui-
ment de la línia ferroviària entre Lleida i la Pobla de Segur
Tram. 290-00325/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 111

Control del compliment de la Resolució 371/X, so-
bre la senyalització complementària de la connexió de l’eix 
Diagonal amb els accessos als ports i els aeroports
Tram. 290-00326/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 112

Control del compliment de la Resolució 372/X, so-
bre el soterrament de les vies de Ferrocarrils de la Genera-
litat de Catalunya al pas pels barris de Gràcia i Can Feu, de 
Sabadell
Tram. 290-00327/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 112

Control del compliment de la Resolució 373/X, so-
bre el millorament d’un pont de la carretera BV-2249 entre 
Sant Llorenç d’Hortons i Gelida
Tram. 290-00328/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 113

Control del compliment de la Resolució 374/X, so-
bre la neteja del Parc Natural dels Ports
Tram. 290-00329/10
Sol·licitud de pròrroga p. 113
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 113

Control del compliment de la Resolució 375/X, so-
bre la prohibició del pas de camions i vehicles de gran to-
natge per la carretera N-II, sobre inversions que n’eliminin 
els punts de més accidentalitat i sobre la transparència en la 
informació relativa a inversió i gestió de fons públics
Tram. 290-00330/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 114

Control del compliment de la Resolució 376/X, so-
bre l’ampliació de la freqüència del pas de trens a Vilade-
cans
Tram. 290-00331/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 114

Control del compliment de la Resolució 377/X, so-
bre la connexió del col·lector de Pi a l’estació depuradora 
d’aigües residuals de Bellver de Cerdanya
Tram. 290-00332/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 114

Control del compliment de la Resolució 381/X, so-
bre la política laboral i retributiva amb relació al personal de 
l’Administració de la Generalitat
Tram. 290-00336/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 115
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Control del compliment de la Resolució 382/X, so-
bre el sector agroalimentari a les Terres de Lleida
Tram. 290-00337/10
Sol·licitud de pròrroga p. 117
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 117

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 4/X, sobre la 
política sanitària a curt i mitjà termini
Tram. 390-00004/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 117

Control del compliment de la Moció 52/X, sobre la 
sostenibilitat del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la De-
pendència
Tram. 390-00052/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 118

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Cultura i Llengua amb el conseller de Cultura sobre l’Informe 
de política lingüística del 2012
Tram. 354-00240/10
Sol·licitud i tramitació p. 119

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Cultura i Llengua amb el conseller de Cultura sobre el nou 
pla de viabilitat per al Gran Teatre del Liceu
Tram. 354-00241/10
Sol·licitud i tramitació p. 119

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Cultura i Llengua amb el conseller de Cultura sobre el Portal 
de les Lletres Catalanes
Tram. 354-00245/10
Sol·licitud i tramitació p. 119

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Salut amb el conseller de Salut sobre la situació dels serveis 
d’urgències dels hospitals públics
Tram. 354-00252/10
Sol·licitud i tramitació p. 119

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de la 
Infància amb la consellera de Benestar Social i Família sobre 
els nens amb mancances alimentàries
Tram. 354-00254/10
Sol·licitud i tramitació p. 119

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Salut amb el conseller de Salut sobre el Pla interdeparta-
mental de salut pública
Tram. 354-00257/10
Sol·licitud i tramitació p. 120

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Salut amb el conseller de Salut sobre l’acord d’unificar els 
centres sanitaris de dependència pública de Lleida
Tram. 354-00259/10
Sol·licitud i tramitació p. 120

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Salut amb el conseller de Salut sobre la situació de les epi-
dèmies del VIH i les altres infeccions de transmissió sexual
Tram. 354-00261/10
Acord sobre la sol·licitud p. 120

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Salut amb el conseller de Salut sobre l’incompliment del 
compromís del conseller de Salut davant el Ple de visitar 
l’Hospital de Viladecans (Baix Llobregat) i reunir-se amb els 
representants dels ajuntaments i dels treballadors
Tram. 354-00266/10
Sol·licitud i tramitació p. 120

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre les activitats del col-
lectiu Mossos per la Independència
Tram. 354-00267/10
Sol·licitud i tramitació p. 120

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença de Laura Borràs, di-
rectora de la Institució de les Lletres Catalanes, davant la 
Comissió de Cultura i Llengua perquè informi sobre el Portal 
de les Lletres Catalanes
Tram. 356-00596/10
Sol·licitud p. 120

Sol·licitud de compareixença del president de la 
Junta de Personal de l’Hospital Universitari de Bellvitge, de 
l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), davant la Comissió 
de Salut perquè expliqui la situació dels serveis d’urgències 
de l’hospital
Tram. 356-00608/10
Sol·licitud p. 121

Sol·licitud de compareixença de Manuel Piñar, pre-
sident de la Federació d’Associacions de Veïns de l’Hospi-
talet de Llobregat (Barcelonès), davant la Comissió de Salut 
perquè expliqui la situació dels serveis d’urgències de l’Hos-
pital Universitari de Bellvitge
Tram. 356-00609/10
Sol·licitud p. 121

Sol·licitud de compareixença de Cristina Iniesta 
Blasco, delegada de Salut de l’Ajuntament de Barcelona, 
davant la Comissió de Salut perquè informi sobre l’atenció 
continuada i les urgències a Barcelona
Tram. 356-00615/10
Sol·licitud p. 121

Sol·licitud de compareixença de Jaume Estany Ri-
cart, gerent de l’àmbit Barcelona Ciutat de la regió sanitària 
de Barcelona, davant la Comissió de Salut, perquè informi 
sobre l’atenció continuada i les urgències a Barcelona
Tram. 356-00616/10
Sol·licitud p. 121

Sol·licitud de compareixença de Climent Giné, pro-
fessor de la Universitat Ramon Llull, davant la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats perquè informi sobre l’escola 
inclusiva
Tram. 356-00619/10
Sol·licitud p. 121

Sol·licitud de compareixença de Jordi Casabona 
Barbarà, director científic del Centre d’Estudis Epidemio-
lògics sobre les Infeccions de Transmissió Sexual i Sida de 
Catalunya, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre 
la situació de les epidèmies del VIH i les altres infeccions de 
transmissió sexual
Tram. 356-00626/10
Acord sobre la sol·licitud p. 121

Sol·licitud de compareixença de Josep Mallolas 
Masferrer, cap de l’Hospital de Dia del VIH/Sida de l’Hospi-
tal Clínic de Barcelona, davant la Comissió de Salut perquè 
informi sobre la situació de les epidèmies del VIH i les altres 
infeccions de transmissió sexual
Tram. 356-00627/10
Acord sobre la sol·licitud p. 122

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del Grup de Treball sobre el VIH/Sida, de la Societat Cata-
lana de Medicina Familiar i Comunitària, davant la Comissió 
de Salut perquè informi sobre les epidèmies del VIH i les in-
feccions de transmissió sexual
Tram. 356-00628/10
Acord sobre la sol·licitud p. 122
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Sol·licitud de compareixença de Miguel Luis Acosta 
Martínez, director de la Fundació Acollida i Esperança i co-
ordinador de la Comissió de VIH/Sida i Exclusió Social de la 
Federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social, davant la Co-
missió de Salut perquè informi sobre les epidèmies del VIH i 
les infeccions de transmissió sexual
Tram. 356-00629/10
Acord sobre la sol·licitud p. 122

Sol·licitud de compareixença d’Anna Rafel Campàs, 
coordinadora de l’Associació Antisida de Lleida, davant la 
Comissió de Salut perquè informi sobre les epidèmies del 
VIH i les infeccions de transmissió sexual
Tram. 356-00630/10
Acord sobre la sol·licitud p. 122

Sol·licitud de compareixença de David Paricio Sa-
las, director de l’entitat Sida-Studi, davant la Comissió de 
Salut perquè informi sobre les epidèmies del VIH i les infec-
cions de transmissió sexual
Tram. 356-00631/10
Acord sobre la sol·licitud p. 122

Sol·licitud de compareixença de Juan Sebastián 
Hernández Fernández, president del Grup de Treball sobre 
Tractaments del VIH, davant la Comissió de Salut perquè 
informi sobre les epidèmies del VIH i les infeccions de trans-
missió sexual
Tram. 356-00632/10
Acord sobre la sol·licitud p. 122

Sol·licitud de compareixença de Josep Coll, repre-
sentant del Projecte dels Noms, davant la Comissió de Salut 
perquè informi sobre les epidèmies del VIH i les infeccions 
de transmissió sexual
Tram. 356-00633/10
Acord sobre la sol·licitud p. 122

Sol·licitud de compareixença d’Antoni Mateu i Serra, 
secretari de Salut Pública, davant la Comissió de Salut per-
què informi sobre la regulació de les associacions de cànna-
bis de Catalunya
Tram. 356-00636/10
Sol·licitud p. 123

Sol·licitud de compareixença de Joan Colom i Far-
ran, subdirector general de Drogodependències, davant la 
Comissió de Salut perquè informi sobre la regulació de les 
associacions de cànnabis de Catalunya
Tram. 356-00637/10
Sol·licitud p. 123

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de mem-
bres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el 
conseller de Salut sobre la situació de les epidèmies del VIH 
i les altres infeccions de transmissió sexual
Tram. 355-00121/10
Acord de tenir la sessió informativa p. 123
Substanciació p. 123

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autori-
tats, de funcionaris i d’altres persones

Compareixença de Matilde Aragó, magistrada, amb 
relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la 
qual es regula l’estatut orgànic del ministeri fiscal
Tram. 353-00296/10
Decaïment p. 123

Compareixença d’una representació de la Fiscalia 
Superior de Catalunya amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judi-

cial, i de la Llei 50/1981, per la qual es regula l’estatut orgànic 
del ministeri fiscal
Tram. 353-00300/10
Substanciació p. 124

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció de Juristes en Defensa de la Llengua Pròpia amb relació 
a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Di-
putats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 
6/1985, del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual es 
regula l’estatut orgànic del ministeri fiscal
Tram. 353-00302/10
Substanciació p. 124

Compareixença d’una representació de la sectorial 
dels treballadors de l’Administració de justícia de Comis-
sions Obreres amb relació a la Proposta per a presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i 
de la Llei 50/1981, per la qual es regula l’estatut orgànic del 
ministeri fiscal
Tram. 353-00304/10
Substanciació p. 124

Compareixença d’una representació de la sectori-
al dels treballadors de l’Administració de justícia de la Unió 
General de Treballadors amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judi-
cial, i de la Llei 50/1981, per la qual es regula l’estatut orgànic 
del ministeri fiscal
Tram. 353-00305/10
Substanciació p. 124

Compareixença d’una representació de la sectorial 
dels treballadors de l’Administració de justícia de la Central 
Sindical Independent i de Funcionaris amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, 
del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual es regula 
l’estatut orgànic del ministeri fiscal
Tram. 353-00306/10
Substanciació p. 124

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Progressista de Fiscals amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició 
de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder 
judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual es regula l’estatut or-
gànic del ministeri fiscal
Tram. 353-00309/10
Decaïment p. 124

Compareixença d’una representació de l’Observa-
tori de la Llengua Catalana amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició 
de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder 
judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual es regula l’estatut or-
gànic del ministeri fiscal
Tram. 353-00310/10
Decaïment p. 125

Compareixença d’una representació del Sindicat 
de Secretaris Judicials amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judi-
cial, i de la Llei 50/1981, per la qual es regula l’estatut orgànic 
del ministeri fiscal
Tram. 353-00311/10
Substanciació p. 125

Compareixença d’una representació de la Platafor-
ma per la Llengua amb relació a la Proposta per a presentar 
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i 
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de la Llei 50/1981, per la qual es regula l’estatut orgànic del 
ministeri fiscal
Tram. 353-00312/10
Substanciació p. 125

Compareixença de Lluís Jou i Mirabent, notari i ex-
director general de Política Lingüística, amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, 
del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual es regula 
l’estatut orgànic del ministeri fiscal
Tram. 353-00316/10
Substanciació p. 125

Compareixença d’Ester Franquesa i Bonet, directo-
ra general de Política Lingüística, amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Pro-
posició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del 
poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual es regula l’es-
tatut orgànic del ministeri fiscal
Tram. 353-00317/10
Substanciació p. 125

Compareixença d’Antoni Milian, catedràtic de dret 
administratiu de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb 
relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la 
qual es regula l’estatut orgànic del ministeri fiscal
Tram. 353-00318/10
Substanciació p. 125

Compareixença de Paquita Sanvicén Torné, direc-
tora del Centre de Normalització Lingüística de Lleida, amb 
relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la 
qual es regula l’estatut orgànic del ministeri fiscal
Tram. 353-00319/10
Substanciació p. 126

Compareixença d’Isidor Garcia Sánchez, ex-direc-
tor general de Recursos de l’Administració de Justícia, amb 
relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la 
qual es regula l’estatut orgànic del ministeri fiscal
Tram. 353-00320/10
Substanciació p. 126

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Pro-
jecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 353-00322/10
Substanciació p. 126

Compareixença de Jordi Xargay, president del Fò-
rum Comarcal de l’Associació Catalana de Municipis i Co-
marques, amb relació al Projecte de llei de governs locals 
de Catalunya
Tram. 353-00323/10
Substanciació p. 126

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de governs locals de Catalunya
Tram. 353-00324/10
Substanciació p. 126

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció de Micropobles de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de governs locals de Catalunya
Tram. 353-00325/10
Substanciació p. 126

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció d’Entitats Locals Propietàries Forestals amb relació al 
Projecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 353-00326/10
Substanciació p. 126

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Espanyola de Municipis de Muntanya amb relació al Pro-
jecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 353-00327/10
Substanciació p. 127

Compareixença d’una representació de l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona amb relació al Projecte de llei de 
governs locals de Catalunya
Tram. 353-00328/10
Substanciació p. 127

Compareixença d’una representació de la platafor-
ma El Lluçanès És Comarca amb relació al Projecte de llei de 
governs locals de Catalunya
Tram. 353-00329/10
Substanciació p. 127

Compareixença d’una representació de l’Agrupació 
d’Entitats Municipals Descentralitzades de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 353-00330/10
Substanciació p. 127

Compareixença d’una representació de la Confe-
deració d’Associacions Veïnals de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 353-00331/10
Substanciació p. 127

Compareixença d’una representació del Consorci 
per a la Promoció dels Municipis del Moianès amb relació al 
Projecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 353-00332/10
Substanciació p. 127

Compareixença d’una representació de la Manco-
munitat La Plana amb relació al Projecte de llei de governs 
locals de Catalunya
Tram. 353-00333/10
Substanciació p. 127

Compareixença del síndic d’Aran amb relació al 
Projecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 353-00338/10
Substanciació p. 127

Compareixença d’una representació del Consell 
Comarcal del Baix Llobregat amb relació al Projecte de llei 
de governs locals de Catalunya
Tram. 353-00339/10
Substanciació p. 128

Compareixença d’una representació del Consell 
Comarcal del Vallès Occidental amb relació al Projecte de 
llei de governs locals de Catalunya
Tram. 353-00340/10
Substanciació p. 128

Compareixença d’una representació del Consell 
Comarcal del Maresme amb relació al Projecte de llei de go-
verns locals de Catalunya
Tram. 353-00341/10
Substanciació p. 128

Compareixença d’una representació del Consell 
Comarcal del Barcelonès amb relació al Projecte de llei de 
governs locals de Catalunya
Tram. 353-00342/10
Substanciació p. 128
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Compareixença d’una representació dels grups 
municipals de Sant Julià de Ramis (Gironès) amb relació al 
Projecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 353-00343/10
Substanciació p. 128

Compareixença d’una representació del Col·legi de 
Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local 
amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalu-
nya
Tram. 353-00344/10
Substanciació p. 128

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció d’Associacions de Pares d’Alumnes de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 353-00345/10
Substanciació p. 128

Compareixença de Núria Carrera Comes, presiden-
ta del Col·legi Oficial de Diplomats en Treball Social i Assis-
tents Socials de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de 
governs locals de Catalunya
Tram. 353-00346/10
Substanciació p. 128

Compareixença de Roser Bertran, representant de 
l’Associació Catalana de Tècnics d’Educació d’Administració 
Local (Tekhne), amb relació al Projecte de llei de governs lo-
cals de Catalunya
Tram. 353-00347/10
Substanciació p. 129

Compareixença d’una representació del Consell 
Comarcal de la Cerdanya amb relació al Projecte de llei de 
governs locals de Catalunya
Tram. 353-00363/10
Substanciació p. 129

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció Internacional d’Entitats Catalanes amb relació al Projecte 
de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 353-00387/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 129

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció d’Organitzacions Catalanes Internacionalment Recone-
gudes amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de 
Catalunya
Tram. 353-00388/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 129

Compareixença d’una representació de la Taula per 
l’Acció Exterior amb relació al Projecte de llei de l’acció ex-
terior de Catalunya
Tram. 353-00389/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 129

Compareixença de Carles A. Gasòliba i Böhm, pre-
sident de la fundació Centre d’Informació i Documentació 
Internacionals a Barcelona, amb relació al Projecte de llei de 
l’acció exterior de Catalunya
Tram. 353-00390/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 129

Compareixença de Jordi Bacaria, director presi-
dent de la fundació Centre d’Informació i Documentació In-
ternacionals a Barcelona i catedràtic d’economia aplicada 
de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al 
Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 353-00391/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 129

Compareixença de Senén Florensa i Palau, presi-
dent executiu de l’Institut Europeu de la Mediterrània, amb 
relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 353-00392/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 129

Compareixença d’Anna Terrón i Cusí, de l’Institut 
per a la Globalització, la Cultura i la Mobilitat de la Universi-
tat de les Nacions Unides, amb relació al Projecte de llei de 
l’acció exterior de Catalunya
Tram. 353-00393/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 130

Compareixença de Xavier Pons Ràfols, catedràtic 
de dret internacional públic de la Universitat de Barcelona, 
amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalu-
nya
Tram. 353-00394/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 130

Compareixença d’Eduard Sagarra, professor titular 
de dret internacional públic i relacions internacionals de la 
Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, amb relació 
al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 353-00395/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 130

Compareixença de Jacint Jordana, director de 
l’Institut Barcelona d’Estudis Internacionals, amb relació al 
Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 353-00396/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 130

Compareixença de Ferran Tarradellas, director de 
la Representació de la Comissió Europea a Barcelona, amb 
relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 353-00397/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 130

Compareixença de Maria Àngels Prats Mora, jurista 
especialitzada en acció exterior, amb relació al Projecte de 
llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 353-00398/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 130

Compareixença de Victòria Abellán Honrubia, cate-
dràtica de relacions internacionals de la Universitat de Bar-
celona, amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de 
Catalunya
Tram. 353-00399/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 130

Compareixença de Manuel Vallbé, professor de 
dret internacional públic i relacions internacionals de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de 
llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 353-00400/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 130

Compareixença de Caterina Garcia Segura, cate-
dràtica de relacions internacionals de la Universitat Pompeu 
Fabra, amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de 
Catalunya
Tram. 353-00401/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 131

Compareixença d’Àlex Calvo, professor de dret in-
ternacional de la European University, amb relació al Projec-
te de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 353-00402/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 131

Compareixença de Manuel Manonelles, professor 
de relacions internacionals de Blanquerna - Universitat Ra-
mon Llull, amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior 
de Catalunya
Tram. 353-00403/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 131

Compareixença de Francesc Morata, catedràtic de 
ciència política de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Cata-
lunya
Tram. 353-00404/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 131
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Compareixença de Carles Viver i Pi-Sunyer, director 
de l’Institut d’Estudis Autonòmics, amb relació al Projecte de 
llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 353-00405/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 131

Compareixença de Santiago Castellà i Surribas, 
professor de dret de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació 
al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 353-00406/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 131

Compareixença de Blanca Vilà Costa, professora 
de dret de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb rela-
ció al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 353-00407/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 131

Compareixença de Pere Vilanova, catedràtic de ci-
ència política i de l’Administració de la Universitat de Bar-
celona, amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de 
Catalunya
Tram. 353-00408/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 131

Compareixença d’Ana Mar Fernández Pasarín, pro-
fessora de ciència política i de l’Administració de la Univer-
sitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l’acció 
exterior de Catalunya
Tram. 353-00409/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 132

Compareixença d’una representació d’Amnistia In-
ternacional amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior 
de Catalunya
Tram. 353-00410/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 132

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció Catalana d’ONG per al Desenvolupament amb relació al 
Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 353-00411/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 132

Compareixença d’una representació d’Ecologistes 
en Acció amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de 
Catalunya
Tram. 353-00412/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 132

Compareixença d’una representació de la Jove 
Cambra Internacional de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 353-00413/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 132

Compareixença d’una representació de la Platafor-
ma Pro Seleccions Esportives Catalanes amb relació al Pro-
jecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 353-00414/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 132

Compareixença d’una representació de l’Assem-
blea Nacional Catalana amb relació al Projecte de llei de 
l’acció exterior de Catalunya
Tram. 353-00415/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 132

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Pro-
jecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 353-00416/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 132

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 353-00417/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 133

Compareixença d’una representació de la Casa 
Àsia amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Ca-
talunya
Tram. 353-00418/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 133

Compareixença d’una representació de la fundació 
Casa Amèrica Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
l’acció exterior de Catalunya
Tram. 353-00419/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 133

Compareixença de Narciso Pastor Sáenz, director 
de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària de la Uni-
versitat de Lleida, i de Jordi Graell i Sarle, sotsdirector de Di-
vulgació i Transferència del mateix centre, davant la Comis-
sió d’Ensenyament i Universitats per a explicar la projecció 
nacional i internacional dels treballs de l’Escola
Tram. 357-00416/10
Substanciació p. 133

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció per a la Prevenció d’Accidents de Trànsit davant la Co-
missió d’Estudi de la Seguretat Viària perquè hi faci apor-
tacions
Tram. 357-00561/10
Substanciació p. 133

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció d’Ajuda i Orientació als Afectats per Accidents de Trànsit 
davant la Comissió d’Estudi de la Seguretat Viària perquè hi 
faci aportacions
Tram. 357-00562/10
Substanciació p. 133

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Catalana de Traumatisme Cranioencefàlic i Dany Cere-
bral davant la Comissió d’Estudi de la Seguretat Viària per-
què hi faci aportacions
Tram. 357-00563/10
Substanciació p. 133

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya davant 
la Comissió de la Infància per a explicar la situació de la mal-
nutrició infantil
Tram. 357-00564/10
Substanciació p. 133

Compareixença d’una representació de la Socie-
tat Catalana d’Infermeria Pediàtrica davant la Comissió de 
la Infància per a explicar la situació de la malnutrició infantil
Tram. 357-00565/10
Substanciació p. 134

Compareixença de Gregorio Garzón Clariana, ca-
tedràtic de dret internacional públic de la Universitat Autò-
noma de Barcelona i exjurisconsult del Parlament Europeu, 
davant la Comissió d’Estudi del Dret a Decidir
Tram. 357-00582/10
Substanciació p. 134

Compareixença de Jordi Casabona Barbarà, direc-
tor científic del Centre d’Estudis Epidemiològics sobre les 
Infeccions de Transmissió Sexual i Sida de Catalunya, da-
vant la Comissió de Salut per a informar sobre la situació de 
les epidèmies del VIH i les altres infeccions de transmissió 
sexual
Tram. 357-00586/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 134
Substanciació p. 134

Compareixença de Josep Mallolas Masferrer, cap 
de l’Hospital de Dia del VIH/Sida de l’Hospital Clínic de Bar-
celona, davant la Comissió de Salut per a informar sobre la 
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situació de les epidèmies del VIH i les altres infeccions de 
transmissió sexual
Tram. 357-00587/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 134
Substanciació p. 134

Compareixença d’una representació del Grup de 
Treball sobre el VIH/Sida, de la Societat Catalana de Medi-
cina Familiar i Comunitària, davant la Comissió de Salut per 
a informar sobre les epidèmies del VIH i les infeccions de 
transmissió sexual
Tram. 357-00588/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 134
Substanciació p. 134

Compareixença de Miguel Luis Acosta Martínez, 
director de la Fundació Acollida i Esperança i coordinador 
de la Comissió de VIH/Sida i Exclusió Social de la Federació 
d’Entitats Catalanes d’Acció Social, davant la Comissió de 
Salut per a informar sobre les epidèmies del VIH i les infecci-
ons de transmissió sexual
Tram. 357-00589/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 135
Substanciació p. 135

Compareixença d’Anna Rafel Campàs, coordinado-
ra de l’Associació Antisida de Lleida, davant la Comissió de 
Salut per a informar sobre les epidèmies del VIH i les infecci-
ons de transmissió sexual
Tram. 357-00590/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 135
Substanciació p. 135

Compareixença de David Paricio Salas, director de 
l’entitat Sida-Studi, davant la Comissió de Salut per a infor-
mar sobre les epidèmies del VIH i les infeccions de trans-
missió sexual
Tram. 357-00591/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 135
Substanciació p. 135

Compareixença de Juan Sebastián Hernández Fer-
nández, president del Grup de Treball sobre Tractaments 
del VIH, davant la Comissió de Salut per a informar sobre 
les epidèmies del VIH i les infeccions de transmissió sexual
Tram. 357-00592/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 135
Substanciació p. 135

Compareixença de Josep Coll, representant del 
Projecte dels Noms, davant la Comissió de Salut per a in-
formar sobre les epidèmies del VIH i les infeccions de trans-
missió sexual
Tram. 357-00593/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 136
Substanciació p. 136

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.05. Recursos d’inconstitucionalitat interposats pel 
Parlament

Recurs d’inconstitucionalitat 1763/2004, interposat 
pel Parlament contra la Llei de l’Estat 56/2003, del 16 de de-
sembre, d’ocupació
Tram. 380-00007/07
Sentència del Tribunal Constitucional p. 136

4.95. Altres informacions

Procediment per a elegir una membre del Consell 
de l’Audiovisual de Catalunya
Tram. 285-00001/10
Acta de la presa de possessió del càrrec p. 147
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 508/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’Informe de fiscalització 23/2013, 
sobre el Consorci Sanitari de Terrassa, cor-
responent al 2009 i al 2010
Tram. 256-00018/10

Correcció d’errades de publicació (BOPC 257)

En el BOPC 257, pàg. 23.

Títol o epígraf: Lletra f

On hi diu: 

«f) Fiscalitzar, dins el programa de treball de la Sindi-
catura de Comptes, l’activitat economicofinancera del 
Consorci Sanitari de Terrassa corresponent als perío-
des tancats del 2011-2012.»

Hi ha de dir: 

«3. El Parlament de Catalunya insta la Sindicatura de 
Comptes a fiscalitzar, dins el programa de treball de 
la Sindicatura, l’activitat economicofinancera del Con-
sorci Sanitari de Terrassa corresponent als períodes 
tancats del 2011-2012.»

Resolució 533/X del Parlament de Catalu-
nya, per la qual es designa un candidat per 
a l’elecció de magistrat del Tribunal Consti-
tucional
Tram. 284-00011/10

Adopció
Comissió d’Afers Institucionals

Sessió núm. 24, 13.02.2014, DSPC-C 334

Comissió d’Afers Institucionals

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tingu-
da el 13 de febrer de 2014, atès l’encàrrec de la Mesa 
del Parlament del 10 de desembre de 2013 i d’acord 
amb la Junta de Portaveus, ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya, de conformitat amb el que 
estableixen els articles 90.1.a i concordants del Regla-
ment del Parlament, 184.7 del Reglament del Senat i 
18 de la Llei orgànica del Tribunal Constitucional i 
després de considerar el currículum, els mèrits profes-
sionals i totes les circumstàncies per a valorar la ido-
neïtat del candidat, proposa al Senat, per a poder ésser 

elegit magistrat del Tribunal Constitucional, Antoni 
Rovira i Viñas.

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2014

El secretari El president  
de la Comissió en funcions  de la Comissió
Celestino Corbacho i Chaves Sergi Sabrià i Benito

Resolució 537/X del Parlament de Catalu-
nya, de creació del Grup de Treball de la Llei 
de Salut Sexual i Reproductiva
Tram. 251-00005/10

Adopció
Comissió de Salut

Sessió núm. 13, 20.02.2014, DSPC-C 342

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 20 de 
febrer de 2014, ha debatut el text de la Proposta de re-
solució sobre la creació del Grup de Treball de la Llei 
de Salut Sexual i Reproductiva (tram. 251-00005/10), 
presentada pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, pel Grup Parlamentari Socialista, pel 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, pel Grup Parlamentari 
de Ciutadans i pel Grup Mixt.

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

Es crea el Grup de Treball de la Llei de Salut Sexual 
i Reproductiva (GT Saser), amb l’objecte, la composi-
ció, el termini i el mètode de funcionament següents: 

Denominació
Grup de Treball de la Llei de Salut Sexual i Repro-
ductiva

Objecte
Anàlisi i estudi sobre la salut sexual i reproductiva en el 
marc de la futura llei catalana, recollint el mandat de la 
resolució aprovada en el debat de política general.

Composició
El Grup de Treball és compost pels representants de 
tots els grups parlamentaris.

Incorporació d’especialistes o tècnics
El Grup de Treball pot sol·licitar la compareixença 
d’experts, d’acord amb l’article 49 del Reglament del 
Parlament.

Termini per a l’assoliment dels objectius
La proposta i els resultats del Grup de Treball s’han de 
lliurar al cap de dos mesos d’haver-se constituït.
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Resultat
Informe amb la proposta del Grup de Treball amb les 
corresponents recomanacions i conclusions i les pro-
postes d’iniciatives parlamentàries, si escau.

Mètode de funcionament
El règim general que estableix el Reglament del Parla-
ment per a les comissions, amb representació pondera-
da dels grups parlamentaris.

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2014

La secretària El president  
de la Comissió  de la Comissió
Begonya Montalban i Vilas Albert Batet i Canadell

Resolució 538/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el programa Pacient Expert Ca-
talunya
Tram. 250-00562/10

Adopció
Comissió de Salut

Sessió núm. 13, 20.02.2014, DSPC-C 342

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 20 de 
febrer de 2014, ha debatut el text de la Proposta de re-
solució sobre el programa Pacient Expert Catalunya 
(tram. 250-00562/10), presentada pel Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, i les esme-
nes presentades pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 
30501), pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 30989) i pel Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya (reg. 31029).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Ampliar el nombre de grups que participen en el 
programa Pacient Expert Catalunya al llarg d’aquesta 
legislatura, fent-lo extensiu a diferents proveïdors dels 
serveis de salut i incloent-hi noves patologies cròni-
ques, fins a cobrir tots els equips d’atenció primària i 
els hospitals de la xarxa pública.

b) Presentar l’avaluació del període 2006-2012 del 
programa Pacient Expert Catalunya pel que fa a resul-
tats clínics i econòmics i les propostes d’ampliació i de 
canvis per al període 2013-2020.

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2014

La secretària El president  
de la Comissió  de la Comissió
Begonya Montalban i Vilas Albert Batet i Canadell

Resolució 539/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’impuls de plans d’acció i cam-
panyes de donació de sang
Tram. 250-00563/10

Adopció
Comissió de Salut

Sessió núm. 13, 20.02.2014, DSPC-C 342

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 20 de 
febrer de 2014, ha debatut el text de la Proposta de re-
solució sobre l’impuls de plans d’acció i campanyes de 
donació de sang (tram. 250-00563/10), presentada pel 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i 
l’esmena presentada pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 30499).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Promoure –des dels bancs de sang i teixits, amb la 
Federació Catalana de Donants de Sang, les associa-
cions de base, els delegats i els voluntaris– plans d’ac-
ció a totes les regions sanitàries per a recuperar els ni-
vells de donació del 2010 i poder contribuir a cobrir 
suficientment les necessitats dels receptors a tot Ca-
talunya.

b) Impulsar, durant els anys 2014 i 2015, una campa-
nya de donació de sang a tot Catalunya, amb una utilit-
zació especial de les noves tecnologies al servei de la 
promoció de la donació de sang, i estendre el progra-
ma d’aprenentatge i servei sobre la donació de sang a 
l’àmbit escolar.

c) Presentar-li les memòries de consum de sang i deri-
vats del període 2003-2013 per centres i per tipus d’in-
dicacions i les previsions de demanda fins al 2014.

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2014

La secretària en funcions El president  
de la Comissió  de la Comissió
M. Glòria Renom i Vallbona Albert Batet i Canadell
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Resolució 540/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el centre d’atenció primària de 
Fenals, a Lloret de Mar
Tram. 250-00565/10

Adopció
Comissió de Salut

Sessió núm. 13, 20.02.2014, DSPC-C 342

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 20 de 
febrer de 2014, ha debatut el text de la Proposta de re-
solució sobre el centre d’atenció primària de Fenals, 
a Lloret de Mar (tram. 250-00565/10), presentada pel 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 30987) i pel Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 
31031).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Garantir a Lloret de Mar (Selva) els mateixos ser-
veis que fins fa uns mesos es prestaven al CAP Fenals 
i garantir també els nous serveis de rehabilitació situ-
ats a Fenals retirant l’ordre de tancament d’aquestes 
instal·lacions.

b) Garantir l’atenció sanitària continuada a Lloret de 
Mar, sobretot pel que fa a les urgències nocturnes, 
amb els recursos i la capacitat de resolució més ade-
quats i amb els reforços estacionals necessaris durant 
la temporada turística.

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2014

La secretària El president  
de la Comissió  de la Comissió
Begonya Montalban i Vilas Albert Batet i Canadell

Resolució 541/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la integració de la gestió de l’em-
presa Gestió i Prestació de Serveis de Salut 
amb la de l’Institut Català de la Salut
Tram. 250-00570/10

Adopció
Comissió de Salut

Sessió núm. 13, 20.02.2014, DSPC-C 342

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 20 de 
febrer de 2014, ha debatut el text de la Proposta de re-

solució sobre la integració de la gestió de l’empresa 
Gestió i Prestació de Serveis de Salut amb la de l’Ins-
titut Català de la Salut (tram. 250-00570/10), presen-
tada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i l’esmena 
presentada pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 30986).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Integrar la gestió de l’empresa pública Gestió i Pres-
tació de Serveis de Salut (GiPSS) amb la de l’Institut 
Català de la Salut, de la mateixa manera que s’ha fet 
amb les empreses públiques IAS i GSS, de Girona i 
Lleida, amb una gerència única com a mesura per a 
estalviar costos i millorar els serveis, mantenint i raci-
onalitzant els llocs de treball directes, els càrrecs di-
rectius i l’estructura burocràtica.

b) Assegurar les vies de representació i de comunica-
ció amb els treballadors en el marc de l’empresa pú-
blica GiPSS i assegurar que els membres del Consell 
d’Administració no tenen conflicte d’interessos amb la 
sanitat privada.

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2014

La secretària El president  
de la Comissió  de la Comissió
Begonya Montalban i Vilas Albert Batet i Canadell

Resolució 542/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el paper de Gestió i Prestació 
de Serveis de Salut en la regió sanitària del 
Camp de Tarragona
Tram. 250-00603/10

Adopció

Comissió de Salut

Sessió núm. 13, 20.02.2014, DSPC-C 342

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 20 de fe-
brer de 2014, ha debatut el text de la Proposta de reso-
lució sobre l’impuls d’una aliança de cooperació entre 
Gestió i Prestació de Serveis de Salut, de Tarragona, i 
l’Institut Català de la Salut (tram. 250-00603/10), pre-
sentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les esme-
nes presentades pel Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió (reg. 33322).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent
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Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Definir el paper de l’empresa pública Gestió i Pres-
tació de Serveis de Salut (GiPSS) en la regió sanitària 
del Camp de Tarragona presentant un pla de serveis, 
activitat, plantilles i pressupost per al període 2013-
2016 durant el setembre del 2014.

b) Revisar i liderar, per mitjà del Departament de Salut 
i amb els professionals de GiPSS, els ajuntaments del 
territori i l’empresa pública Institut Català de la Salut, 
la composició del Consell d’Administració de GiPSS, 
i garantir l’absència de conflicte d’interessos entre els 
patrons.

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2014

La secretària El president  
de la Comissió  de la Comissió
Begonya Montalban i Vilas Albert Batet i Canadell

Resolució 544/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el manteniment de la plantilla do-
cent de l’Escola Montmany i l’elaboració del 
projecte d’ampliació com a centre per a Fi-
garó-Montmany i Tagamanent
Tram. 250-00633/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 18, 20.02.2014, DSPC-C 345

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 20 de febrer de 2014, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre el manteniment de la 
plantilla de mestres de l’Escola Montmany i l’elabo-
ració del projecte d’ampliació com a centre per a Fi-
garó-Montmany i Tagamanent (tram. 250-00633/10), 
presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 40484) i pel Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 40535).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Mantenir a l’Escola Montmany per al curs 2013-
2014 la plantilla docent del curs anterior, recuperar 
progressivament el nombre de mestres que tenia el 
curs 2010-2011 i afegir les dotacions necessàries per 
a convertir-la, de manera estable, en un centre d’una 
línia, d’acord amb les prioritats que estableixi el con-

tracte programa amb els agents econòmics i socials, 
en el marc de l’Acord estratègic 2013-2016 per a la 
modificació dels ajustaments al personal docent, amb 
l’adequació de les plantilles necessàries per a garantir 
la qualitat educativa i l’atenció òptima a la diversitat, 
entre altres, d’acord amb la Moció 38/X.

b) Elaborar durant el curs 2013-2014 el projecte de re-
distribució d’espais de l’escola i mantenir el projecte 
d’ampliació, per a la pervivència d’una escola integrada 
en l’entorn social i comunitari.

c) Assegurar la viabilitat futura de l’Escola Montmany 
amb l’impuls i els elements necessaris per a garantir 
que sigui el centre de referència dels escolars de Figaró- 
Montmany i Tagamanent.

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2014

El secretari La presidenta de la 
de la Comissió Comissió en funcions
Xavier Cima Ruiz Marta Vilalta i Torres

Resolució 545/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’inici dels tràmits per a la cons-
trucció del nou edifici de l’Escola Polinyà 
i l’adequació dels espais per al curs 2014-
2015
Tram. 250-00635/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 18, 20.02.2014, DSPC-C 345

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
tinguda el 20 de febrer de 2014, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre la construcció del nou 
edifici de l’escola de Polinyà (tram. 250-00635/10), 
presentada pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya i el Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 36103).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Iniciar durant el curs 2014-2015 els tràmits per a la 
construcció del nou edifici de l’Escola Polinyà, atesa 
la perillositat de l’emplaçament actual dels mòduls.

b) Consensuar entre els Serveis Territorials i l’Ajunta-
ment de Polinyà les mesures necessàries per a garantir 
l’adequació dels espais de l’Escola Polinyà per al curs 
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2014-2015, valorant l’opció més viable, més adequada 
i menys costosa, i tenint en compte l’oferiment de ces-
sió i adequació a càrrec de l’Ajuntament de Polinyà del 
mòdul de l’escola bressol municipal Badabadoc que ha 
quedat lliure, amb la finalitat de tenir a punt l’amplia-
ció de les instal·lacions per a l’inici del curs 2014-2015.

c) Emplaçar en els terrenys destinats a equipaments 
públics limítrofes amb l’Escola Roser Capdevila un 
equipament de secundària que, quan arribi el moment, 
sigui un institut escola, atès l’increment de la deman-
da que tindrà l’actual Institut Polinyà els propers anys.

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2014

El secretari La presidenta de la  
de la Comissió  Comissió en funcions
Xavier Cima Ruiz Marta Vilalta i Torres

Resolució 546/X del Parlament de Cata-
lunya, sobre la regulació en el Decret de 
plantilles i provisió de llocs docents de la 
discriminació positiva de persones amb dis-
minució reconeguda
Tram. 250-00701/10

Adopció

Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 18, 20.02.2014, DSPC-C 345

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 20 de febrer de 2014, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre l’autonomia de ges-
tió dels centres docents i la discriminació positiva 
de persones amb disminució reconeguda (tram. 250-
00701/10), presentada pel Grup Parlamentari Socialis-
ta i el Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 40481) i pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 40540).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Garantir que les disposicions del Decret de planti-
lles i provisió de llocs docents reguli accions de discri-
minació positiva vers el col·lectiu de treballadors amb 
disminució reconeguda, normativitzant la prioritat en 
la col·locació d’accés en els centres docents dels inte-
rins amb discapacitat que tinguin un informe d’adap-
tació del lloc de treball expedit pel servei de prevenció 
de riscos laborals del Departament d’Ensenyament.

b) Garantir que amb l’aplicació del Decret de planti-
lles i provisió de llocs docents es compleix la ràtio del 
2% dels llocs docents públics coberts per persones amb 
discapacitat que tinguin reconeguda la condició legal 
de disminuït.

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2014

El secretari La presidenta de la  
de la Comissió  Comissió en funcions
Xavier Cima Ruiz Marta Vilalta i Torres

Resolució 547/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el manteniment del pressupost 
de l’Escola Superior de Música de Catalunya 
i l’impuls d’un sistema de beques
Tram. 250-00680/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 18, 20.02.2014, DSPC-C 345

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
tinguda el 20 de febrer de 2014, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre el manteniment del pres-
supost de l’Escola Superior de Música de Catalunya 
i de les taxes de matriculació (tram. 250-00680/10), 
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les es-
menes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 40485) i pel Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 40537).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Garantir el pressupost suficient per a mantenir el 
bon funcionament i la qualitat de l’Escola Superior de 
Música de Catalunya (Esmuc) i l’equitat en l’accés als 
estudis i per a evitar que les qüestions econòmiques 
siguin un impediment a l’hora d’accedir als estudis su-
periors de l’Esmuc.

b) Estudiar conjuntament amb els òrgans de direcció 
de l’Esmuc la possibilitat d’incloure en el sistema de 
beques Equitat, o una convocatòria anàloga, els estu-
diants de l’Esmuc, atesa la seva condició d’escola d’es-
tudis superiors, i, alhora, fer les gestions necessàries 
perquè el Govern de l’Estat consideri també els estudi-
ants de l’Esmuc beneficiaris del seu catàleg de beques.

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2014

El secretari La presidenta de la  
de la Comissió  Comissió en funcions
Xavier Cima Ruiz Marta Vilalta i Torres
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Resolució 548/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’increment de l’oferta educati-
va dels cicles formatius de grau superior a 
l’Institut Sabadell
Tram. 250-00690/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 18, 20.02.2014, DSPC-C 345

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la 
sessió tinguda el 20 de febrer de 2014, ha debatut el 
text de la Proposta de resolució sobre l’increment de 
l’oferta educativa de cicles formatius de grau superi-
or a l’Institut Sabadell (tram. 250-00690/10), presen-
tada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 40487).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Autoritzar l’increment d’un nou grup de grau supe-
rior a l’Institut Sabadell per al curs 2014-2015, si la 
demanda creix.

b) Estudiar, amb la participació de l’Ajuntament de 
Sabadell i la direcció de l’Institut Sabadell, la conve-
niència d’autoritzar aquest institut a impartir el cicle 
formatiu de grau superior de desenvolupament d’apli-
cacions web a partir del curs 2014-2015 i fer-la efecti-
va, si escau, en funció de la demanda.

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2014

El secretari La presidenta de la  
de la Comissió  Comissió en funcions
Xavier Cima Ruiz Marta Vilalta i Torres

Resolució 549/X del Parlament de Catalunya, 
sobre la construcció d’un institut al barri de 
Can Llong - Castellarnau, de Sabadell
Tram. 250-00695/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 18, 20.02.2014, DSPC-C 345

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 20 de febrer de 2014, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre la construcció d’un 

institut al barri de Can Llong - Castellarnau, de Saba-
dell (tram. 250-00695/10), presentada pel Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 40489) i pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 40539).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar 
prioritzant la construcció d’un institut al barri de Can 
Llong - Castellarnau, de Sabadell, que es pugui posar 
en funcionament, si és possible, abans del curs 2014-
2015, i adjudicar-ne la construcció tan bon punt es dis-
posi de partides d’inversió suficients.

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2014

El secretari La presidenta de la  
de la Comissió  Comissió en funcions
Xavier Cima Ruiz Marta Vilalta i Torres

Resolució 550/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre els projectes d’integració social 
a les escoles públiques
Tram. 250-00703/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 18, 20.02.2014, DSPC-C 345

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 20 de febrer de 2014, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre la continuïtat dels 
projectes d’integració social a les escoles públiques 
(tram. 250-00703/10), presentada pel Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, i les esmenes presentades pel Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió (reg. 40480).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Reconèixer la feina ben feta i els bons resultats dels 
programes d’integració social i del personal d’integra-
ció social que els duu a terme.

b) Garantir la continuïtat de tots els projectes d’inte-
gració social a les escoles públiques de Catalunya, i 
també la continuïtat laboral del personal tècnic d’in-
tegració social.
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c) Avaluar la necessitat i estudiar la conveniència 
d’iniciar nous projectes d’integració social a les esco-
les públiques de Catalunya que ho requereixin i que no 
en tinguin, i fer-los efectius.

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2014

El secretari La presidenta de la  
de la Comissió  Comissió en funcions
Xavier Cima Ruiz Marta Vilalta i Torres

Resolució 551/X del Parlament de Cata-
lunya, sobre el manteniment de les hores i 
les condicions laborals del personal auxiliar 
d’educació a les escoles públiques
Tram. 250-00704/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 18, 20.02.2014, DSPC-C 345

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 20 de febrer de 2014, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre el manteniment de 
les hores del personal auxiliar d’educació a les escoles 
públiques (tram. 250-00704/10), presentada pel Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
40479).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Reconèixer l’èxit de la tasca feta pel personal auxi-
liar d’educació especial, pels docents i pel personal de 
l’administració educativa –fisioterapeutes i educadors 
d’educació especial– en els centres ordinaris de l’es-
cola pública.

b) Garantir el manteniment de les hores d’auxiliars 
d’educació especial –vetlladors– a les escoles públi-
ques.

c) Garantir les condicions laborals dels auxiliars d’edu-
cació especial –vetlladors– a les escoles públiques.

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2014

El secretari La presidenta de la  
de la Comissió  Comissió en funcions
Xavier Cima Ruiz Marta Vilalta i Torres

Resolució 552/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el garantiment dels projectes 
d’unitat d’escolarització compartida
Tram. 250-00705/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 18, 20.02.2014, DSPC-C 345

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 20 de febrer de 2014, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre el garantiment dels 
projectes d’unitat d’escolarització compartida (tram. 
250-00705/10), presentada pel Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, i les esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 40478).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir 
els projectes d’unitat d’escolarització compartida amb 
les ràtios i el personal educatiu que permetin atendre 
adequadament els alumnes escolaritzats en aquesta 
modalitat educativa de consens amb les escoles que 
ofereixen aquest programa i l’àmbit local en funció de 
les competències de cadascú.

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2014

El secretari La presidenta de la  
de la Comissió  Comissió en funcions
Xavier Cima Ruiz Marta Vilalta i Torres

Resolució 553/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la llar d’infants La Font del Rieral, 
de Santa Eulàlia de Ronçana
Tram. 250-00717/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 18, 20.02.2014, DSPC-C 345

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 20 de febrer de 2014, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre la llar d’infants La 
Font del Rieral, de Santa Eulàlia de Ronçana (tram. 
250-00717/10), presentada pel Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 40483).
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Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya, atès que el Departament 
d’Ensenyament va aportar una subvenció de 470.000 
euros per a la construcció de l’equipament de la llar 
d’infants La Font del Rieral, de Santa Eulàlia de Ron-
çana, insta el Govern a lliurar-li, i també als grups mu-
nicipals, en el termini de tres mesos, un informe jurí-
dic que valori si la cessió temporal a una associació 
privada d’un edifici municipal destinat a llar d’infants 
i construït amb ajuts de la Generalitat exclusivament 
per a aquesta finalitat s’adequa a la llei.

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2014

El secretari La presidenta de la 
de la Comissió  Comissió en funcions
Xavier Cima Ruiz Marta Vilalta i Torres

Resolució 554/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’adequació a la normativa vigent 
del mobiliari de l’Escola Mediterrània de 
Barcelona
Tram. 250-00728/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 18, 20.02.2014, DSPC-C 345

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 20 de febrer de 2014, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre la substitució del mo-
biliari de l’Escola Mediterrània, de Barcelona (tram. 
250-00728/10), presentada pel Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
40477) i pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya (reg. 40542).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament insta el Govern a garantir que el mobili-
ari de la nova Escola Mediterrània de Barcelona esti-
gui en condicions i compleixi la normativa vigent per 
a l’inici del curs 2014-2015.

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2014

El secretari La presidenta de la  
de la Comissió  Comissió en funcions
Xavier Cima Ruiz Marta Vilalta i Torres

Resolució 564/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el pagament del cànon de con-
trol d’abocaments exigit per la Confedera-
ció Hidrogràfica de l’Ebre als municipis de 
la conca
Tram. 250-00818/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 18, 05.03.2014, DSPC-C 356

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 5 de març de 2014, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre el pagament del cànon de 
control d’abocaments exigit per la Confederació Hi-
drogràfica de l’Ebre als municipis de la conca (tram. 
250-00818/10), presentada pel Grup Parlamentari So-
cialista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió (reg. 50959).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a resoldre 
amb el Govern de l’Estat la duplicitat impositiva i el 
conflicte de competències que pateixen els municipis i 
els ciutadans ebrencs pel pagament del cànon de con-
trol d’abocaments al Govern de l’Estat i del cànon de 
l’aigua al Govern de la Generalitat, per mitjà de la sub-
venció directa per part de l’Agència Catalana de l’Ai-
gua, com ha fet fins al 2011, o bé deduint del cànon 
de control d’abocaments l’import del cànon de l’aigua 
que paguen els municipis ebrencs, establint els con-
venis necessaris entre les dues administracions, com 
estableix el Reial decret legislatiu 1/2001, del 20 de 
juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’aigües.

Palau del Parlament, 5 de març de 2014

El secretari El president  
de la Comissió  de la Comissió
Joan Recasens i Guinot Salvador Milà i Solsona

Resolució 565/X del Parlament de Catalunya, 
sobre les obres pendents del Quart Cinturó
Tram. 250-00844/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 18, 05.03.2014, DSPC-C 356

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 5 de març de 2014, ha debatut el text de 
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la Proposta de resolució sobre les obres pendents del 
Quart Cinturó (tram. 250-00844/10), presentada pel 
Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 54803).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a requerir 
al Ministeri de Foment que: 

a) Redacti un nou estudi informatiu de l’execució de 
les obres pendents del perllongament del Quart Cintu-
ró de Terrassa a Sabadell fins a la carretera B-124, en 
direcció a Castellar del Vallès.

b) Comenci la tramitació administrativa i ambiental 
corresponent per a programar l’execució d’aquesta obra.

c) Reprengui les obres pendents del tram de la B-40 en-
tre Olesa de Montserrat i Viladecavalls.

d) Treballi per a concertar territorialment la solució 
de la via orbital entre Sabadell (carretera de Castellar 
del Vallès) i Granollers, tenint en compte l’aposta ac-
tual de totes les administracions pel corredor ferrovi-
ari mediterrani i les altres previsions viàries a mitjà o 
llarg termini.

Palau del Parlament, 5 de març de 2014

El secretari El president  
de la Comissió  de la Comissió
Joan Recasens i Guinot Salvador Milà i Solsona

Resolució 566/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la carretera entre Olesa de Mont-
serrat i Viladecavalls i el projecte de línia or-
bital ferroviària
Tram. 250-00857/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 18, 05.03.2014, DSPC-C 356

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 5 de març de 2014, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la desprogramació definiti-
va del projecte de tancament de l’autovia orbital de Bar-
celona (tram. 250-00857/10), presentada pel Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 54802).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Fer les gestions pertinents davant el Ministeri de 
Foment perquè executi les obres compromeses en els 
Pressupostos de l’Estat per a finalitzar el tram de car-
retera entre Olesa de Montserrat i Viladecavalls.

b) Fer les gestions pertinents davant el Ministeri de Fo-
ment per a incorporar al Pla d’infraestructures, trans-
port i habitatge les actuacions corresponents a l’adapta-
ció per al trànsit de viatgers i la construcció dels nous 
trams del projecte de línia orbital ferroviària.

c) Elaborar un nou estudi de mobilitat de viatgers i 
mercaderies, d’acord amb les bases i els principis de 
la Llei 9/2003, de la mobilitat, per a millorar la comu-
nicació entre els nuclis urbans i d’activitat econòmica 
del Vallès, que es basi en propostes més sostenibles de 
transport públic ferroviari, tramviari i transport públic 
interurbà per carretera, i en l’aprofitament i millora de 
les vies interurbanes, amb la participació de les admi-
nistracions locals, representants de la societat civil i 
entitats ecologistes del territori.

Palau del Parlament, 5 de març de 2014

El secretari El president  
de la Comissió  de la Comissió
Joan Recasens i Guinot Salvador Milà i Solsona

Resolució 567/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el pagament als municipis dels 
deutes pels projectes d’intervenció integral 
de barris
Tram. 250-00858/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 18, 05.03.2014, DSPC-C 356

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 5 de març de 2014, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre el pagament del deute re-
latiu al projecte d’intervenció integral al barri de Can 
Mas, de Ripollet (tram. 250-00858/10), presentada pel 
Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes presen-
tades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 54810).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar 
un pla per a fer efectiu el pagament dels deutes que té 
amb els municipis pels projectes d’intervenció integral 
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de barris, prioritzant els deutes més antics, fins a fina-
litzar la dotació pressupostària establerta. En el cas de 
l’Ajuntament de Ripollet (Vallès Occidental), aquest 
deute s’ha de fer efectiu durant l’exercici 2015.

Palau del Parlament, 5 de març de 2014

El secretari El president  
de la Comissió  de la Comissió
Joan Recasens i Guinot Salvador Milà i Solsona

Resolució 568/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre les subvencions de l’Institut Ca-
talà de les Dones del 2013 i del 2014
Tram. 250-00865/10

Adopció
Comissió d’Igualtat de les Persones

Sessió núm. 12, 05.03.2014, DSPC-C 359

Comissió d’Igualtat de les Persones

La Comissió d’Igualtat de les Persones, en la sessió 
tinguda el 5 de març de 2014, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre les subvencions de l’Insti-
tut Català de les Dones del 2013 (tram. 250-00865/10), 
presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa i les es-
menes presentades pel Grup parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 54809)

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Trametre-li, per mitjà de la Comissió d’Igualtat de 
les Persones, la informació donada a les entitats durant 
el Plenari del Consell Nacional de Dones de Catalunya 
del dia 9 de novembre de 2013 sobre els criteris em-
prats per a resoldre la convocatòria de subvencions de 
l’Institut Català de les Dones del 2013.

b) Aprovar durant el primer semestre del 2014 les ba-
ses i la convocatòria pública de subvencions de l’Insti-
tut Català de les Dones per a l’any 2014 per a entitats 
privades sense finalitat de lucre tenint en compte les 
disponibilitats pressupostàries per a l’any 2014.

Palau del Parlament, 5 de març de 2014

La secretària La presidenta  
de la Comissió  de la Comissió
Gemma Calvet i Barot Marta Ribas Frías

Resolució 569/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el desplegament i l’aplicació de la 
Llei orgànica 2/2010, de salut sexual i repro-
ductiva i de la interrupció voluntària de l’em-
baràs, i sobre l’aprovació d’una llei catalana 
de drets de salut sexual i reproductiva
Tram. 250-00758/10

Adopció
Comissió d’Igualtat de les Persones

Sessió núm. 12, 05.03.2014, DSPC-C 359

Comissió d’Igualtat de les Persones

La Comissió d’Igualtat de les Persones, en la sessió 
tinguda el 5 de març de 2014, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre el desplegament i l’apli-
cació de la Llei de l’Estat 2/2010, de salut sexual i re-
productiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs, 
i sobre l’elaboració d’una llei de drets de salut sexu-
al i reproductiva (tram. 250-00758/10), presentada pel 
Grup Parlamentari Socialista.

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Desplegar totalment, i amb la màxima eficiència i 
efectivitat real, l’actual Llei orgànica 2/2010, del 3 de 
març, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció 
voluntària de l’embaràs, garantint l’aplicació del text 
legislatiu tant en matèria d’educació sexual com d’an-
ticoncepció i interrupció voluntària de l’embaràs.

b) Blindar les garanties que estableix la Llei orgànica 
2/2010 per a protegir el dret, la seguretat i la confiden-
cialitat de les dones i professionals que practiquen una 
interrupció voluntària de l’embaràs, limitant qualsevol 
intent de retrocés del Govern de l’Estat en aquesta ma-
tèria.

c) Iniciar el procés al Parlament de Catalunya per a 
l’aprovació i el desplegament d’una llei pròpia de drets 
de salut sexual i reproductiva de les dones.

Palau del Parlament, 5 de març de 2014

La secretària La presidenta  
de la Comissió  de la Comissió
Gemma Calvet i Barot Marta Ribas Frías
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Resolució 570/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la retirada de l’Avantprojecte de 
llei orgànica de protecció dels drets del con-
cebut i de la dona embarassada i la defensa 
dels drets sexuals i reproductius i de la inter-
rupció voluntària de l’embaràs
Tram. 250-00864/10

Adopció
Comissió d’Igualtat de les Persones

Sessió núm. 12, 05.03.2014, DSPC-C 359

Comissió d’Igualtat de les Persones

La Comissió d’Igualtat de les Persones, en la sessió 
tinguda el 5 de març de 2014, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució contra l’Avantprojecte de llei de 
protecció dels drets del concebut i de la dona emba-
rassada i en defensa dels drets sexuals i reproductius 
i la interrupció voluntària de l’embaràs (tram. 250-
00864/10), presentada pel Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa.

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

1. El Parlament de Catalunya, contra l’Avantprojecte 
de llei orgànica de protecció dels drets del concebut i 
de la dona embarassada i en defensa dels drets sexuals 
i reproductius i la interrupció voluntària de l’embaràs, 
insta el Govern a: 

a) Fer les gestions oportunes davant del Govern de 
l’Estat perquè retiri de manera immediata l’Avantpro-
jecte de llei orgànica de protecció dels drets del conce-
but i de la dona embarassada.

b) Estudiar totes les fórmules possibles per a garantir 
que a Catalunya es continuarà garantint el dret de les 
dones a decidir sobre el propi cos.

c) Fer efectius els compromisos aprovats en el Ple del 
debat de política general del setembre del 2013 relatius 
als drets i la salut sexuals i reproductius, i que es con-
creten en els acords següents: 

1r. Desplegar totalment, i amb la màxima eficiència i 
efectivitat real, la Llei orgànica 2/2010, del 3 de març, 
de salut sexual i reproductiva i de la interrupció volun-
tària de l’embaràs, garantint l’aplicació del text legis-
latiu tant en matèria d’educació sexual com d’anticon-
cepció i interrupció voluntària de l’embaràs.

2n. Dotar dels recursos necessaris la xarxa pública de 
salut per a garantir l’equitat en l’accés i l’exercici dels 
drets sexuals i reproductius.

3r. Blindar les garanties que estableix la Llei orgànica 
2/2010 per a protegir el dret, la seguretat i la confiden-
cialitat de les dones i professionals que practiquen una 

interrupció voluntària de l’embaràs, limitant qualsevol 
intent de retrocés del Govern de l’Estat en aquesta ma-
tèria.

2. El Parlament de Catalunya, en compliment dels 
compromisos aprovats durant el Ple del debat de po-
lítica general del setembre del 2013 i establerts en la 
Resolució 323/X, sobre l’orientació política general 
del Govern, es compromet a iniciar en els propers tres 
mesos l’elaboració d’una llei catalana de drets i salut 
sexual i reproductiva.

Palau del Parlament, 5 de març de 2014

La secretària La presidenta  
de la Comissió  de la Comissió
Gemma Calvet i Barot Marta Ribas Frías

Resolució 571/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la millora del compliment fiscal 
com a objectiu de l’Administració tributària 
de Catalunya
Tram. 250-00671/10

Adopció
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost

Sessió núm. 18, 05.03.2014, DSPC-C 360

Comissió d’Economia, Finances i Pressupost

La Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en 
la sessió tinguda el 5 de març de 2014, ha debatut el 
text de la Proposta de resolució sobre la presenta-
ció d’un pla de mesures per a combatre el frau fiscal 
(tram. 250-00671/10), presentada pel Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(reg. 40464) i pel Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió (reg. 40510).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fixar com 
un dels principals objectius en el desenvolupament 
de l’Administració tributària catalana la millora del 
compliment fiscal, de manera que es pugui situar per 
damunt de la mitjana europea en el termini dels cinc 
anys posteriors a l’assumpció de la gestió plena de tots 
els tributs recaptats a Catalunya.

Palau del Parlament, 5 de març de 2014

La secretària El president  
de la Comissió  de la Comissió
Alba Vergés i Bosch Antoni Fernández Teixidó
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Resolució 572/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’Acord nacional per a afrontar 
l’epidèmia del virus de la immunodeficiència 
humana a Catalunya i lluitar contra l’estigma 
relacionat amb aquest virus
Tram. 250-00842/10

Adopció
Comissió de Salut

Sessió núm. 14, 06.03.2014, DSPC-C 363

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 6 de març 
de 2014, ha debatut el text de la Proposta de resolució 
sobre l’Acord nacional per a fer front a l’epidèmia del 
VIH a Catalunya i contra l’estigma relacionat (tram. 
250-00842/10), presentada per tots els grups parla-
mentaris.

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

1. El Parlament de Catalunya reafirma el seu compro-
mís històric en la lluita contra la sida i dóna suport 
a l’Acord nacional per a afrontar l’epidèmia del virus 
de la immunodeficiència humana a Catalunya i lluitar 
contra l’estigma relacionat amb aquest virus.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a com-
plir l’Acord nacional per a afrontar l’epidèmia del vi-
rus de la immunodeficiència humana a Catalunya i 
lluitar contra l’estigma relacionat amb aquest virus, i, 
en aquest sentit, l’insta a: 

a) Crear un pla de treball i estudi del virus de la im-
munodeficiència humana (VIH) i les infeccions de 
transmissió sexual (ITS), dins la Comissió de Salut, 
per a poder tenir més elements per a afrontar aquesta 
pandèmia. La situació epidemiològica del VIH i altres 
ITS de gran rellevància, les desigualtats existents en 
l’àmbit de la salut i el canvi de model en salut pública 
fan necessari disposar d’un espai al Parlament per a 
poder afrontar la complexa situació de les epidèmies 
del VIH i les ITS.

b) Impulsar un pacte social contra la discriminació de 
les persones que viuen amb el VIH, l’objectiu general 
del qual sigui eliminar l’estigma i la discriminació as-
sociada al VIH i a la sida a Catalunya. Aquest pacte 
ha d’incloure, com a mínim, fomentar un canvi en la 
imatge del VIH a la nostra societat i, per tant, afrontar 
la serofòbia; vigilar les situacions de discriminació; 
garantir l’accés igualitari a tots els serveis, prestacions 
i recursos; facilitar l’accés als drets sexuals i reproduc-
tius de les persones que viuen amb el VIH, i promoure 
i posar en pràctica la Recomanació 200 de l’Organit-
zació Internacional del Treball, sobre el VIH i la sida i 
el món del treball.

c) Assegurar que el nou Pla d’acció enfront del VIH/
sida a Catalunya tingui un caràcter ampli, sostenible, 
avaluable, basat en l’evidència científica i adequat a la 
situació epidemiològica del VIH a Catalunya, que es-
tigui fonamentat en els drets humans i que requereixi 
un compromís de compliment de tots el agents impli-
cats. Aquest pla, que ha de tenir com a base la reduc-
ció de les desigualtats en salut, ha de detallar accions 
dirigides a reduir les noves infeccions en persones més 
vulnerables al fet d’infectar-se del VIH i d’altres ITS 
i, a la vegada, ha de fer un abordatge integral de la 
situació de les persones que viuen amb el VIH i de 
llur entorn, oferint accions que no tan sols redueixin 
l’estigma de les persones, sinó que en mantinguin la 
qualitat de vida. Aquest nou pla ha d’ésser avaluable 
anualment.

d) Garantir que l’Agència de Salut Pública de Catalu-
nya, i també els departaments del Govern amb respon-
sabilitats concretes dins del nou Pla d’acció enfront del 
VIH/sida a Catalunya, continuïn dotant pressupostàri-
ament llurs polítiques en aquest àmbit, de manera sos-
tenible, per a afrontar l’epidèmia del VIH.

e) Garantir que l’Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament dugui a terme projectes per a donar 
resposta al VIH a nivell internacional.

f) Vetllar perquè l’Agència de Salut Pública de Cata-
lunya, per mitjà de la futura aprovació de la cartera 
de serveis, inclogui diverses fórmules de col·laboració 
que tinguin en compte la demostrada expertesa i tra-
jectòria de les entitats sense ànim de lucre que han tre-
ballat en el camp de la prevenció i l’atenció del VIH a 
Catalunya.

g) Facilitar la col·laboració entre els professionals de la 
salut pública, els clínics i les organitzacions no gover-
namentals del sector per a posar en pràctica mesures 
de prevenció i de control del VIH i les ITS específi-
ques i efectives, i aplicar o enfortir estratègies inter-
sectorials d’educació integral en sexualitat i promoció 
de la salut sexual, que incloguin la prevenció del VIH 
i les ITS des d’una perspectiva de drets i que s’incor-
porin a l’escola, a l’àmbit del lleure, a la comunitat, als 
mitjans de comunicació i a tots els entorns en què es 
donin processos de socialització.

h) Continuar garantint l’accés universal als tracta-
ments antiretrovirals i a les teràpies contra l’hepatitis 
vírica d’acord amb les guies de pràctica clínica, tant de 
les persones monoinfectades com de les persones co-
infectades pel VIH.

i) Amb relació a la prevenció i els tractaments del VIH 
des d’una perspectiva de salut global, garantir l’accés a 
l’assistència sanitària de cobertura pública, amb el se-
guiment adequat a tots els centres del sistema sanitari 
d’utilització pública de Catalunya (Siscat), a les perso-
nes que per llur situació de vulnerabilitat ho requerei-
xin, amb l’objectiu de reduir tant la possibilitat d’em-
malaltir com la d’infectar-se del VIH.
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j) Garantir la sostenibilitat dels sistemes d’informació 
de vigilància epidemiològica del VIH i de les ITS, en 
particular de la cohort PISCIS i la cohort ITACA, com 
a eines imprescindibles per a generar informació so-
bre la qualitat dels programes de detecció del VIH i 
de l’atenció sanitària que reben les persones que viuen 
amb el VIH a Catalunya.

3. El Parlament de Catalunya s’adhereix a la Decla-
ració de Dublín, un document central amb trenta-tres 
compromisos relacionats amb la prevenció i el tracta-
ment del VIH, l’atenció a les persones que viuen amb 
el VIH i el lideratge i la col·laboració en la resposta.

Palau del Parlament, 6 de març de 2014

La secretària en funcions de la Comissió, M. Glòria 
Renom i Vallbona; la vicepresidenta de la Comissió en 
funcions de presidenta, Montserrat Capdevila i Tatché

1.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Govern sobre el sector agro-
alimentari i el problema dels purins
Tram. 300-00141/10

Substanciació

Sessió núm. 28, tinguda el 12.03.2014, DSPC-P 51.

Interpel·lació al Govern sobre el desmembra-
ment de l’Institut Català de la Salut
Tram. 300-00142/10

Substanciació

Sessió núm. 28, tinguda el 12.03.2014, DSPC-P 51.

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
d’habitatge
Tram. 300-00143/10

Substanciació

Sessió núm. 28, tinguda el 13.03.2014, DSPC-P 52.

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
de salut i el futur del sistema sanitari públic
Tram. 300-00144/10

Substanciació

Sessió núm. 28, tinguda el 12.03.2014, DSPC-P 51.

Interpel·lació al Govern sobre les condicions 
i els mitjans necessaris per al compliment 
de les funcions dels mossos d’esquadra i els 
bombers
Tram. 300-00145/10

Substanciació

Sessió núm. 28, tinguda el 13.03.2014, DSPC-P 52.

Interpel·lació al Govern sobre l’esborrany del 
decret de plantilles i de provisió de places 
de docents
Tram. 300-00146/10

Substanciació

Sessió núm. 28, tinguda el 13.03.2014, DSPC-P 52.

Interpel·lació al Govern sobre les mesures 
previstes amb relació a la sentència del Tri-
bunal de Justícia de la Unió Europea relativa 
al cèntim sanitari
Tram. 300-00147/10

Substanciació

Sessió núm. 28, tinguda el 13.03.2014, DSPC-P 52.
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1.30. ALTRES TRAMITACIONS

1.30.06. PROCEDIMENTS RELATIUS A LES 
CORPORACIONS LOCALS I A ALTRES 
INFORMES O MEMÒRIES DE LA 
SINDICATURA DE COMPTES

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalitza-
ció 36/2013, sobre la Societat Municipal de 
Promoció Urbanística a Vallirana, SA, cor-
responent al 2010
Tram. 258-00018/10

Coneixement de l’Informe

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, d’acord amb 
l’article 166.4 del Reglament, ha conegut l’Informe.

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 re-
lació a la Proposta de reglament del Parla-
ment Europeu i del Consell pel qual es mo-
difiquen el Reglament (UE) 1308/2013 i el 
Reglament (UE) 1306/2013 pel que fa al rè-
gim d’ajuts per a la distribució als centres 
escolars de fruita i hortalisses, de plàtans i 
de llet
Tram. 295-00141/10

Coneixement de la proposta

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural, d’acord amb l’article 181 del 
Reglament, ha conegut la proposta.

2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, 
RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT

2.10. PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN 
AMB L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

2.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre el compliment 
de la Resolució 147/X, sobre la construcció 
i la posada en marxa de l’Escola Cau de la 
Guineu, de Corbera de Llobregat
Tram. 250-00756/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Univer-
sitats en la sessió núm. 19, tinguda el 06.03.2014, 
DSPC-C 365.

Proposta de resolució sobre la gratuïtat del 
transport escolar a l’Alta Ribagorça
Tram. 250-00759/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Univer-
sitats en la sessió núm. 19, tinguda el 06.03.2014, 
DSPC-C 365.
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Proposta de resolució sobre la segona fa-
se de la construcció de l’Escola El Cau de la 
Guineu, de Corbera de Llobregat
Tram. 250-00846/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Univer-
sitats en la sessió núm. 19, tinguda el 06.03.2014, 
DSPC-C 365.

Proposta de resolució sobre la segona fase 
de l’ampliació de l’Escola El Cau de la Gui-
neu, de Corbera de Llobregat
Tram. 250-00863/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Univer-
sitats en la sessió núm. 19, tinguda el 06.03.2014, 
DSPC-C 365.

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 de modificació de la Llei 3/2008,  
del 23 d’abril, de l’exercici de les professions 
de l’esport
Tram. 200-00015/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 58647).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 13.03.2014; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 12.03.2014.

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre el garantiment 
que la Fundació Catalunya - La Pedrera man-
tingui oberta l’Hemeroteca de Tarragona
Tram. 250-00855/10

Esmenes presentades
Reg. 54801 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CCL, 12.03.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 54801)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió (1)

Del punt 1

«1. Donar suport a les iniciatives que permetin que es 
mantingui oberta l’Hemeroteca de Tarragona.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió (2)

Del punt 2

«2. Coordinar la política de fons patrimonial de la Bi-
blioteca Pública de Tarragona amb el fons documental 
de l’Hemeroteca de Tarragona.»
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Proposta de resolució sobre la prevenció 
d’abusos sexuals entre adolescents als Cen-
tres Residencials d’Acció Educativa
Tram. 250-00869/10

Esmenes presentades
Reg. 57457 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CBFI, 11.03.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 57457)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió (1)

Del punt 1

«1. Incrementar les activitats de formació dels i les 
professionals dels CRAE per capacitar-los per tal que: 

a. Coneguin la manifestació d’abús sexual entre iguals 
i els indicadors per a la seva detecció.

b. Disposin d’eines per respondre davant d’una situ-
ació d’abús «revelada» per un/a adolescent, així com 
coneguin els recursos existents per a la prevenció, de-
tecció i tractament de l’abús sexual entre adolescents.

c. Estiguin sensibilitzats/des sobre la necessitat d’ela-
borar un protocol d’actuació intern enfront una possi-
ble situació d’abús sexual entre iguals. a l’elaboració 
d’un protocol de prevenció de relacions abusives.»

2 Esmena núm. 2
De modificació 
GP de Convergència i Unió (2)

Del punt 2

«2. Generalitzar en els CRAE les activitats i accions 
formatives per a que els nois i noies integrin els princi-
pis d’igualtat i respecte de gènere en tots els àmbits de 
la seva vida quotidiana i en les seves relacions inter-
personals i de grup perquè tinguin eines a l’abast que 
els permetin: 

a. Estar sensibilitzats/des i reconèixer les situacions 
que deriven de la violència masclista, oferint-los una 
visió holística de la sexualitat.

b. Disposar d’actituds i habilitats per establir relacions 
interpersonals positives i responsables.

c. Identificar situacions de risc d’abús sexual.

d. Tenir actituds i comportaments igualitaris reflexio-
nant entorn els models i rols de gènere actuals.

e. Autoprotegir-se i cercar ajuda.»

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP de Convergència i Unió (3)

Del punt 3

«3. Elaborar, tal i com està previst, un dossier que re-
culli: 

a. L’experiència pedagògica i l’avaluació dels resultats.

b. Les eines pedagògiques per al treball preventiu amb 
adolescents per part dels professionals.

c. Els recursos i serveis que poden utilitzar les perso-
nes professionals per iniciar i/o donar continuïtat a la 
tasca preventiva en aquesta matèria.»

4 Esmena núm. 4
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió (4)

Del punt 4

«4. Implantar progressivament aquesta formació als 
CRAE i dotar-la pressupostàriament per tal que tin-
guin les eines necessàries per fer efectiva la proposta 
presentada, de manera que pugui ser implementada en 
base a una calendarització acordada entre els agents 
implicats.»

Proposta de resolució sobre la distribució 
del Fons de cooperació local
Tram. 250-00870/10

Esmenes presentades
Reg. 57443 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CAI, 05.03.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 57443)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(1)

Del punt 1

«1. A dictar o prendre aquelles iniciatives legislati-
ves que tinguin com a objecte compensar la resolució 
GRI/2715/2013 de 19 de desembre de distribució als 
municipis de Catalunya de la participació en els in-
gressos de la Generalitat de Catalunya de l’any 2013, i 
publicada al DOGC 6529, de 27 de desembre de 2013, 
a fi i efecte, que la quantitat atribuïda als Fons de Co-
operació Local de l’any 2013 i que efectivament cobra-
ran els ajuntaments serà la mateixa quantitat que la 
percebuda l’any 2012.»
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2 Esmena núm. 2
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(2)

Del punt 2

«2. A que les quantitats compensatòries corresponents 
al Fons de Cooperació Local del 2013 es liquidin als 
ajuntaments com a màxim a l’any 2016.»

Proposta de resolució sobre la construcció i 
la posada en marxa d’un institut d’educació 
secundària a Torrelles de Llobregat
Tram. 250-00873/10

Esmenes presentades
Reg. 57468; 57477 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 05.03.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 57468)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió (1)

De refosa dels punts 1 i 2

«1. Mantenir la participació de la comunitat educativa 
i l’ens local en la programació educativa del municipi, 
per satisfer les necessitats d’escolarització i estudiar la 
necessitat de construcció del nou institut.» 

2 Esmena núm. 2
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió (2)

Del punt 3

3. Vetllar per l’adequació dels espais i els recursos 
pedagògics i materials necessaris per tal que, donada 
la situació de precarietat que viu l’escola de Torrelles 
de Llobregat fins la construcció del nou IES, els i les 
alumnes de Torrelles rebin una educació de qualitat.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 57477)

1 Esmena núm. 1
De supressió i addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(1)

1. Consensuar amb la comunitat educativa i el con-
sistori municipal un calendari d’actuacions per tal de 
construir i posar en marxa el més aviat possible l’ins-
titut d’educació secundària a Torrelles de Llobregat i 
fer-ne el seguiment.

2 Esmena núm. 2
De supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(2)

De tot el punt 2.

Proposta de resolució sobre els centres 
educatius del districte setè de Sabadell
Tram. 250-00874/10

Esmenes presentades
Reg. 57469; 57478 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 05.03.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 57469)

1 Esmena núm. 1
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió (1)

Del punt 2

«2. Garantir que si hi ha d’haver alguna modificació 
del mapa escolar de la ciutat de Sabadell, aquesta se-
rà amb la participació de l’Ajuntament de la ciutat i la 
resta de la comunitat educativa (AMPA, entitats veï-
nals i claustre i direcció dels centres).»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 57478)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(1)

1. Mantenir la planificació prevista de continuar ofe-
rint segon cicle d’educació infantil i primària el curs 
2014-15 a les tres escoles del districte 7è de Sabadell.

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(2)

2. Continuar treballant perquè les eventuals modifica-
cions del mapa escolar de Sabadell es facin buscant el 
màxim consens amb l’Ajuntament i la resta de la co-
munitat educativa.
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Proposta de resolució sobre l’atenció sani-
tària pública a les persones residents a Ca-
talunya
Tram. 250-00875/10

Esmenes presentades
Reg. 57466 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 12.03.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 57466)

1 Esmena núm. 1
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió (1)

Del punt 1

«1. Emprar tots els mecanismes jurídics, polítics i ad-
ministratius per no donar compliment a Catalunya a 
l’exclusió de l’assistència sanitària de les persones em-
padronades en un municipi de Catalunya que estiguin 
més de noranta dies durant l’any natural a l’estranger.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP de Convergència i Unió (2)

Del punt 2

«2. Garantir la Targeta sanitària a totes aquelles perso-
nes retornades, en situació d’atur i sense prestació, que 
hagin estat més de noranta dies durant l’any natural a 
l’estranger si compleixen amb el requisit d’empadrona-
ment vigent en un municipi de Catalunya.»

Proposta de resolució sobre la catorzena 
paga del personal sanitari no facultatiu ju-
bilat
Tram. 250-00882/10

Esmenes presentades
Reg. 57465; 57474 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 12.03.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 57465)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió (1)

De refosa dels punts 2 i 3

«2. Donar compliment a les sentències fermes que, en 
el seu cas, pronunciïn els òrgans judicials en relació 
amb aquest assumpte.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 57474)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(1)

De refosa els punts 1, 2 i 3 en un únic punt

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

a. Elaborar un nou informe jurídic per part del De-
partament de Salut que contempli les recomanacions 
del Síndic de Greuges, el posicionament de les perso-
nes afectades i els estudis emesos per l’Institut Català 
de la Salut.

b. Traslladar aquest informe al Parlament de Catalu-
nya, així com a les persones afectades i l’Institut Cata-
là de la salut.»

Proposta de resolució sobre els assalts a les 
esglésies de Sant Feliu i de l’Immaculat Cor 
de Maria, de Sabadell
Tram. 250-00883/10

Esmenes presentades
Reg. 55263; 57449 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CAI, 05.03.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 55263)

1 Esmena núm. 1
De supressió
GP Socialista (1)

De supressió al punt 2

2. Donar les instruccions corresponents als Mossos 
d’Esquadra perquè controlin als grups laïcistes, per-
fectament identificats, que organitzen assalts a les es-
glésies, tenint en compte que, juntament amb la resta 
de Cossos de Seguretat, tenen l’obligació de protegir 
els drets dels ciutadans i la llibertat religiosa, recone-
guda en la Constitució.»
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 57449)

1 Esmena núm. 1
De supressió i addició
GP de Convergència i Unió (1)

Del punt 1

«1. Identificar i posar, si s’escau, a disposició judicial 
als atacants de les esglésies de Sant Feliu i del Imma-
culat Cor de Santa Maria de Sabadell, així com d’altres 
que puguin rebre algun tipus d’assetjament.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió (2)

Del punt 2

«2. Donar les instruccions corresponents als Mossos 
d’Esquadra perquè controlin els grups que organit-
zen assalts a les esglésies, per tal de protegir els drets 
dels ciutadans i la llibertat religiosa, reconeguda en la 
Constitució com a dret fonamental.»

Proposta de resolució sobre la presentació 
d’un recurs d’inconstitucionalitat contra la 
Llei de l’Estat 27/2013, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració local
Tram. 250-00886/10

Esmenes presentades
Reg. 57444 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CAI, 05.03.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 57444)

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

Defensar la competència exclusiva de la Generalitat 
de Catalunya sobre l’organització territorial i el règim 
local, inclosa en l’Estatut d’Autonomia, presentant un 
recurs d’inconstitucionalitat contra la Ley 27/2013, de 
27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad 
de la Administración Local, sempre que el procedi-
ment negociat, en cas que s’obri, no s’hagi resolt amb 
el reconeixement que hi ha hagut invasió competencial 
i es modifiqui la norma per part de l’Estat.»

Proposta de resolució sobre el CAP Roca-
fonda-Palau, de Mataró
Tram. 250-00889/10

Esmenes presentades
Reg. 56303; 57448; 57467 / Admissió a 

tràmit: Mesa de la CS, 12.03.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 56303)

1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP Socialista (1)

D’un nou punt 5

«5. Resoldre les qüestions organitzatives que dificulten 
la bona gestió de les hores de visita i la dispensació de 
receptes en el CAP en qüestió.»

2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP Socialista (2)

D’un nou punt 6

«6. Informar a l’Ajuntament de Mataró, amb la màxi-
ma transparència i per escrit, sobre la ràtio de profes-
sionals que correspon als centres d’atenció primària 
de la ciutat, en base a quines variables es calculen i 
si són equivalents a les de la resta de ciutats catalanes 
amb característiques similars.»

3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP Socialista (3)

D’un nou punt 7

«7. Establir un mecanisme d’interlocució de cada cen-
tre d’atenció primària amb els seus usuaris per tenir 
canals de diàleg en les qüestions relatives a l’atenció 
a la població, tals com taules de treball a tres bandes: 
Generalitat, Ajuntament i usuaris representats per en-
titats del moviment veïnal i Coordinadora Sanitat Pú-
blica.»

4 Esmena núm. 4
D’addició 
GP Socialista (4)

D’un nou punt 8

«8. Realitzar un estudi en profunditat de l’estat de les 
instal·lacions i dependències dels centres d’atenció pri-
mària de la ciutat (CAP La Riera - Àrea 1, CAP Ma-
taró Centre - Àrea 2, CAP Rocafonda-Palau - Àrea 3, 
CAP Cirera–Molins - Àrea 4, CAP Ronda Cerdanya - 
Àrea 5, CAP El Maresme-Camí del Mig i Rda. Prim - 
Àrees 6 i 7) i les reformes i/o ampliacions que requerei-
xen per donar un servei de qualitat, i fer les previsions 
pressupostàries necessàries.»
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 57448)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(1)

De refosa dels punts 1 i 2

«El Parlament de Catalunya insta el Govern, davant 
dels canvis efectuats en l’atenció primària de Mataró 
(Maresme), en especial al Centre d’Atenció Primà-
ria de Rocafonda-Palau, a realitzar les actuacions 
següents en el diàleg amb les associacions veïnals i 
l’Ajuntament de Mataró de cara a resoldre les inqui-
etuds generades: 

– Actuar amb la màxima transparència aportant sem-
pre la informació necessària per escrit.

– Informar a l’ajuntament de Mataró quina és la ràtio 
de professionals que correspon als centres de primària 
de la ciutat, en base a quines variables es calculen i si 
són equivalents a les de la resta de ciutats catalanes 
amb característiques similars.

– Prendre les mesures necessàries per tal d’atendre el 
servei als CAP amb la dotació professional i de recur-
sos necessària, així com que es doni resposta a les in-
formacions que apunten a una discriminació d’algun 
centre mataroní respecte a altres del país.

– Resoldre amb rapidesa les qüestions organitzatives 
que dificulten la bona gestió de les hores de visita i la 
dispensació de receptes.

– Establir un mecanisme d’interlocució de cada cen-
tre d’atenció primària amb els seus usuaris per tenir 
canals de diàleg en les qüestions relatives a l’atenció 
a la població.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 57467)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió (1)

Del punt 1

«1. Garantir la qualitat de l’assistència sanitària de 
la població assignada al CAP Rocafonda - Palau de 
Mataró, amb l’assignació dels professionals sanitaris 
adients.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió (2)

Del punt 4

«4. Mantenir les reunions del consell de salut format 
per una representació del Departament de Salut, de 
l’Ajuntament de Mataró i amb les associacions de ve-
ïns i veïnes de Rocafonda i Palua, com espai d’inter-
locució i d’acord, per tal de fer el seguiment de les ne-
cessitats i el funcionament del CAP.»

Proposta de resolució sobre l’Informe de la 
Comissió per a la Reforma de les Adminis-
tracions Públiques del Govern de l’Estat
Tram. 250-00890/10

Esmenes presentades
Reg. 57461 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CAI, 05.03.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 57461)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió (1)

De tota la proposta

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a avançar en el conjunt de reformes que han 
emprès els països de la Unió Europea i a l’Administra-
ció General de l’Estat per tal de garantir l’estabilitat 
econòmica, la sostenibilitat de les finances públiques 
i les administracions, el desenvolupament econòmic i 
la prosperitat.»
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Proposta de resolució sobre l’Escola Marta 
Mata del Vendrell
Tram. 250-00893/10

Esmenes presentades
Reg. 57470 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 05.03.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 57470)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a procedir, tan aviat com les disponibilitats 
pressupostaries ho permetin, a la adequació dels ter-
renys on estaven situats els mòduls prefabricats de l’es-
cola Marta Mata del Vendrell situats a la confluència 
dels carrers Alt Empordà, Selva Conflent i Alt Pene-
dès.»

Proposta de resolució sobre la distribució 
del Fons de cooperació local
Tram. 250-00904/10

Esmenes presentades
Reg. 57445 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CAI, 05.03.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 57445)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(1)

Del punt 1

«1. A dictar o prendre aquelles iniciatives legislati-
ves que tinguin com a objecte compensar la resolució 
GRI/2715/2013 de 19 de desembre de distribució als 
municipis de Catalunya de la participació en els in-
gressos de la Generalitat de Catalunya de l’any 2013, i 
publicada al DOGC 6529, de 27 de desembre de 2013, 
a fi i efecte, que la quantitat atribuïda als Fons de Co-
operació Local de l’any 2013 i que efectivament cobra-
ran els ajuntaments serà la mateixa quantitat que la 
percebuda l’any 2012.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(2)

Del punt 2

«2. A que les quantitats compensatòries corresponents 
al Fons de Cooperació Local del 2013 es liquidin als 
ajuntaments com a màxim a l’any 2016.»

Proposta de resolució sobre les proves d’ac-
cés a advocat i procurador del tribunals
Tram. 250-00994/10

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 

de Catalunya, Grup Parlamentari Socialista, 

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa, Grup 

Parlamentari de Ciutadans, Grup Mixt

Reg. 57387 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.03.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, Marta Rovira i Vergés, por-
taveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Maurici Lucena i Betriu, portaveu del 
Grup Parlamentari Socialista, Dolors Camats i Luis, 
portaveu del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Carina 
Mejías Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de 
Ciutadans i David Fernàndez i Ramos, portaveu del 
Grup Parlamentari Mixt, d’acord amb el que establei-
xen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, 
presenten la proposta de resolució següent per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió de Justícia i 
Drets Humans així mateix, d’acord amb l’article 96.1 
del Reglament del Parlament sol·liciten que aquesta 
proposta de resolució sigui tramitada pel procediment 
d’urgència.

Exposició de motius

La Llei 34/2006, de 30 d’octubre, sobre l’accés a les 
professions d’advocat i procurador dels Tribunals, es 
fixava com a objectiu principal la millora de la capa-
citació professional d’advocats i procuradors com a 
col·laboradors rellevants de l’administració de justícia, 
amb la finalitat que els ciutadans tinguin garantit un 
assessorament, una defensa jurídica i una representa-
ció tècnica de qualitat com a elements essencials per a 
l’exercici del dret fonamental a la tutela judicial efec-
tiva.
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Per tal d’assolir l’objectiu d’una capacitació professio-
nal especialment qualificada la llei estableix un siste-
ma de formació que té tres pilars bàsics: la realització 
d’un curs formatiu específic, en el qual s’han d’adqui-
rir un conjunt de competències professionals específi-
ques, el desenvolupament d’un període de pràctiques 
externes i la realització d’una avaluació de l’aptitud 
professional que culmina el procés de capacitació amb 
caràcter previ a la inscripció al corresponent col·legi 
professional.

El Reial Decret 775/2011, de 3 de juny, aprova el Re-
glament de la Llei 34/2006, de 30 d’octubre, sobre 
l’accés a les professions d’Advocat i Procurador dels 
Tribunals.

El Ple del Tribunal Constitucional, per provisió de 7 
de novembre de 2011, va acordar admetre a tràmit el 
conflicte positiu de competències número 5431-2011, 
promogut pel Govern de la Generalitat de Catalunya, 
contra els articles 4.2; 6; 7.3 i 4; 9; 13; 16; 17.1 i 4; 18.1 
i 3 i 19.2 de l’esmentat Reial Decret 775/2011, de 3 de 
juny.

Tanmateix, l’article 17 del Reglament estableix que les 
avaluacions per l’accés a l’advocacia i a la procura se-
ran úniques i idèntiques per a cada professió a tot el 
territori espanyol. També estipula que les avaluacions 
estaran dirigides a comprovar la formació pràctica su-
ficient per a l’exercici de la respectiva professió, i en 
particular a l’adquisició de les competències que han 
de garantir els cursos de formació segons l’establert al 
propi Reglament.

L’article 19 de l’esmentat Reglament estableix que a 
cada comunitat autònoma existirà una comissió avalu-
adora per l’accés a l’advocacia i una altra per l’accés a 
la procura, designades en cada convocatòria pels Mi-
nisteris de Justícia i d’Educació, a les que correspon 
també l’ordenació, direcció i gestió dels exercicis, la 
seva confidencialitat així com l’anonimat de les perso-
nes que es presentin.

Sembla imminent la convocatòria de les proves d’ac-
cés a l’advocacia i a la procura, anunciada per al mes 
de febrer de 2014, a fi que les proves es celebrin durant 
el mes de maig de 2014, segons s’ha conegut per res-
posta del Govern a una pregunta formulada pel Grup 
Parlamentari Socialista.

Per aquests motius, els Grups sotasignats presenten la 
següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene-
ralitat de Catalunya a: 

1. Dur a terme, amb caràcter urgent, les converses i 
negociacions necessàries amb els Ministeris d’Edu-
cació i de Justícia per tal de garantir que les proves 
es puguin realitzar de manera descentralitzada, de tal 
manera que els aspirants puguin realitzar les proves a 

les seves respectives comunitats autònomes i, en qual-
sevol cas, en la llengua cooficial de la seva elecció.

2. Dur a terme, amb caràcter urgent, les converses i 
negociacions necessàries amb els Ministeris d’Educa-
ció i de Justícia per tal de garantir que els continguts 
de les proves recullin de manera adient la realitat del 
dret propi que existeix i s’aplica en la pràctica a diver-
ses de les comunitats autònomes i forals de l’Estat.

3. Conduir aquestes converses i negociacions en per-
manent contacte i contrast de parers amb les univer-
sitats catalanes, els col·legis professionals involucrats i 
amb les organitzacions que siguin representatives dels 
estudiants i aspirants afectats.

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2014

Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de CiU; Marta 
Rovira i Vergés, portaveu del GP d’ERC; Maurici Lu-
cena i Betriu, portaveu del GP SOC; Dolors Camats i 
Luis, portaveu del GP ICV-EUiA; Carina Mejías Sán-
chez, GP de C’s; David Fernàndez i Ramos, portaveu 
del GP Mixt

Tramitació pel procediment d’urgència

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, Grup Parlamentari Socialista, Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, Grup Parlamentari de Ciutadans, Grup 
Mixt (reg. 57387).
Tràmits afectats: des de l’inici de la tramitació.
Reducció de terminis: a la meitat dels que són fixats 
amb caràcter ordinari.
Acord: Mesa del Parlament, 11.03.2014.

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de la neutralitat política i la imparcialitat del 
Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00995/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 57612 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.03.2014

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Pere Calbó i Ro-
ca, diputat, Marisa Xandri Pujol, diputada, Pere Calbó 
i Roca, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senten la proposta de resolució següent per tal que si-
gui substanciada davant la Comissió d’Interior.
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Exposició de motius

L’article 11.2, a) de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de 
la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra esta-
bleix que, en llur actuacions, els membres del Cos de 
Mossos d’Esquadra han d’actuar, en el compliment de 
llurs funcions, amb absoluta neutralitat política i im-
parcialitat.

En l’Oficina Policial de la Generalitat - Mossos d’Es-
quadra a Guissona es constata que oneja una bandera 
estelada.

El fet que onegi una bandera en una dependència del 
Cos de Mossos d’Esquadra comporta la utilització po-
lítica i partidista del Cos de Mossos d’Esquadra i de la 
seva imatge corporativa.

El Cos dels Mossos d’Esquadra com a cos policial ha 
d’estar al servei de tots els ciutadans de Catalunya sen-
se que es pugui comprometre la seva neutralitat po-
lítica i imparcialitat. Els ciutadans de Catalunya, que 
paguen amb el seus impostos el servei públic de segu-
retat, exigeixen una policia de tots i per a tots, en cap 
cas, ni polititzada ni partidista.

El fet que el Departament d’Interior permeti que one-
gin banderes estelades en dependències policials com-
porta el deteriorament de la imatge del Cos i de la fun-
ció que presta. Tanmateix, comporta que milers de 
ciutadans no es sentit representats per aquesta bandera 
i, per tant, tinguin una actitud de desafecció envers els 
Mossos d’Esquadra. I aquesta és la seva responsabi-
litat.

No és pot utilitzar el Cos dels Mossos d’Esquadra per 
recolzar un posicionament polític partidista.

Tanmateix, s’incompleix el que estableix la Llei 
39/1981, de 28 d’octubre, per la que es regula l’ús de la 
bandera d’Espanya i les d’altres banderes i ensenyes.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

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

Garantir, en tot moment, la neutralitat política i im-
parcialitat del Cos dels Mossos d’Esquadra i, en con-
seqüència, garantir que només onejaran les banderes 
oficials, d’acord amb la legislació vigent, en les depen-
dències del Cos de Mossos d’Esquadra i, en cap cas, 
banderes estelades. En aquest sentit, el Govern proce-
dirà, de forma immediata, a la retirada de la bandera 
estelada que oneja en l’Oficina Policial de la Generali-
tat - Mossos d’Esquadra a Guissona.

Palau del Parlament, 4 de març de 2014

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Pere Calbó i Ro-
ca, Marisa Xandri Pujol, diputats, del GP del PPC

Proposta de resolució de suport a la Comis-
sió Internacional de Verificació del Procés 
de Pau al País Basc
Tram. 250-00996/10

Presentació

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 57698 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.03.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Jaume Bosch i Mes-
tres, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Interior.

Exposició de motius

L’inici del procés de desarmament de l’organització 
terrorista ETA davant la Comissió Internacional de 
Verificació (CIV), tot i que encara gairebé simbòlic i 
clarament insuficient, obre una nova etapa que ha de 
portar a la normalització total de la situació al País 
Basc. Les injustes desqualificacions que està patint la 
Comissió Internacional de Verificació, així com els 
obstacles que s’estan posant a la seva tasca, aconsellen 
que el Parlament de Catalunya expressi la seva solida-
ritat amb el procés de pau a Euskadi.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa presenta 
la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya: 

1. Expressa el seu suport a la tasca que està realitzant 
la Comissió Internacional de Verificació del procés de 
pau al País Basc i rebutja les desqualificacions de que 
ha estat objecte alhora que exigeix el respecte neces-
sari per a que pugui exercir sense entrebancs la impor-
tant i delicada missió que té encomanada.

2. Reitera una vegada més la necessitat ineludible de 
que l’organització terrorista ETA procedeixi de forma 
immediata al seu desarmament total i a la seva disso-
lució.

3. Demana al Govern de l’Estat la sensibilitat neces-
sària per entendre la importància dels moviments que 
s’estan produint al País Basc i considera que el Govern 
espanyol hauria de correspondre amb actuacions equi-
valents que lluny de posar pals a les rodes al procés de 
pau l’impulsin de forma efectiva amb canvis en la seva 
política penitenciària.
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4. Expressa una vegada més la seva solidaritat amb to-
tes les víctimes de la violència i aposta perquè la soci-
etat basca acabi de trobar els camins que permetin la 
superació del conflicte i la plena reconciliació.

5. Vol fer arribar el seu suport al poble basc, al seu 
Parlament i al seu Govern i agraeix els esforços que 
estan realitzant per aconseguir la culminació definiti-
va del procés de pau.

6. Expressa el seu convenciment de què tan sols les vies 
polítiques i pacífiques permeten resoldre els conflictes i 
que ha de ser el dret a decidir del poble basc, expressat 
democràticament a les urnes, el que articuli les sorti-
des polítiques que la societat basca consideri legítimes i 
convenients per definir el seu futur com a nació.

Palau del Parlament, 5 de març de 2014

Dolors Camats i Luis Jaume Bosch i Mestres
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre el Consell Ca-
talà del Treball Autònom i l’aplicació de l’Es-
tatut del treball autònom
Tram. 250-00997/10

Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 57707 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.03.2014

A la Mesa del Parlament

Inés Arrimadas García, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla-
ment, presenta la proposta de resolució següent per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió d’Empresa 
i Ocupació.

Exposició de motius

El Parlament de Catalunya va aprovar, el passat 26 
d’octubre de 2011, la Resolució 302/IX, la qual instava 
el Govern de la Generalitat a crear el Consell Català 
del Treball Autònom abans de finalitzar el període de 
sessions de llavors. El Consell Català del Treball Autò-
nom hauria d’esdevenir la organització representativa 
dels treballadors autònoms a Catalunya. A data d’avui 
la creació i les funcions d’aquest Consell són una in-
cògnita i es fa necessari que el Departament d’Empre-
sa i Ocupació doni explicacions en aquest sentit.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

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

1. Informar en seu parlamentària de la situació actual 
del Consell Català del Treball Autònom

2. Informar en seu parlamentària de l’estat d’aplicació 
de les previsions del Decret 18/2010, de 23 de febrer, 
d’aplicació a Catalunya de l’Estatut del Treball autò-
nom.

3. Informar en seu parlamentària de com pensa el Go-
vern concertar la representació d’entitats representa-
tives dels treballadors autònoms i organitzacions de 
caràcter intersectorial, com per exemple la Taula d’Au-
tònoms de Catalunya, amb el citat Consell

Palau del Parlament, 5 de març de 2014

Inés Arrimadas García
Portaveu adjunta del GP de C’s

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un centre d’educació secundària a Martorell
Tram. 250-00998/10

Presentació

Grup Parlamentari Socialista

Reg. 57710 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.03.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Montserrat Cap-
devila Tatché, portaveu adjunta, Eva Granados Galia-
no, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

Segons la Resolució 249/X del Parlament de Catalu-
nya, s’instava al Govern de la Generalitat a iniciar els 
tràmits amb l’Ajuntament de Martorell per tal de po-
der començar durant el curs 2013/2014 la construcció 
d’un nou Centre Educatiu Públic que pugues incor-
porar als alumnes que actualment estan escolaritzats 
provisionalment a l’Institut Martorell, així com parti-
da pressupostària a l’efecte. Cap dels dos compromi-
sos han estat portats a terme.

El Departament d’Ensenyament del Govern de la Ge-
neralitat mitjançant el Director dels Serveis Territori-
als d’Ensenyament del Baix Llobregat, amb data 9 de 
gener de 2014, va comunicar a l’Ajuntament de Marto-
rell la intenció de convertir el Centre Escolar Vicente 
Aleixandre en un Centre de Primària i Secundària, en-
cabint les línies de l’Institut Martorell que provisional-
ment comparteix ubicació amb l’Escola oficial d’idio-
mes del municipi.
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A dia 12 de febrer de 2014, a través de l’Ajuntament 
de Martorell, es va comunicar a l’AMPA de l’Escola 
Vicente Aleixandre la rectificació d’aquesta decisió i 
la nova voluntat de rehabilitar un centre educatiu tan-
cat fa vint anys, l’antiga Escola Virgen de Montserrat, 
per tal d’iniciar allà noves línies d’ESO el proper curs 
2014-15.

Cal deixar palès que en diferents preguntes parlamen-
tàries (314-02030/10 i 314-02031/10) i en el control de 
compliment de la Resolució 249/X (290-00212/10) el 
Departament preveia al replantejament de la previsió 
d’oferta educativa afirmant que «les necessitats d’esco-
larització del primer curs d’educació secundària obli-
gatòria ja estaven cobertes amb l’oferta de places exis-
tent al municipi». Així, amb les darreres decisions del 
Departament entenem que la previsió era equivocada i 
en realitat sí es fa necessari un equipament per a línies 
d’ESO a la ciutat de Martorell des de fa temps, però 
especialment cara el proper curs 2014-15.

Tot i les contradiccions oficials vers les diferents eta-
pes educatives en els propers anys, és clar que la ciutat 
necessita d’unes instal·lacions en òptimes condicions 
per donar cabuda a la demanda d’educació de secun-
dària pel curs 2014-15, i pels motius que justificaren 
en part l’aprovació en seu parlamentària de la Resolu-
ció 249/X.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

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

1. Iniciar amb caràcter d’urgència la construcció d’un 
nou Centre Educatiu Públic de Secundària a Martorell, 
que pugui entrar en funcionament pel curs 2014-2015.

2. Presentar un projecte de construcció i un calendari 
d’actuacions d’un nou centre de secundària a Marto-
rell, garantint la participació del consistori municipal i 
la comunitat educativa en la definició i seguiment del 
projecte.

Palau del Parlament, 3 de març de 2014

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Montserrat Capde-
vila Tatché, portaveu adjunta; Eva Granados Galiano, 
diputada, del GP SOC

Proposta de resolució de suport a la Unió 
d’Afectats per Texaco
Tram. 250-00999/10

Presentació

Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana de Catalunya

Reg. 57716 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.03.2014

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Jordi Solé i Ferran-
do, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senten la proposta de resolució següent per tal que si-
gui substanciada davant la Comissió d’Acció Exterior, 
Unió Europea i Cooperació.

Exposició de motius

Entre els anys 1964 i 1990, l’empresa Nord-americana 
Texaco (consorci adquirit per Chevron l’any 2001) va 
perforar i operar 356 pous de petroli a la zona de Lago 
Agrio, a la regió de Sucumbíos, a l’amazònia equato-
riana, obrint prop de 1.000 fosses sense cap tipus de 
recobriment i abocant barrils de petroli cru a les car-
reteres. A les fosses s’hi van abocar tot tipus de residus 
tòxics –principalment petroli, llots de perforació i ai-
gües tòxiques– que van causar greus danys ambientals 
en un dels indrets amb major biodiversitat del planeta i 
van deteriorar greument la qualitat de vida dels mem-
bres de les comunitats locals. L’explotació petrolífera 
no va seguir les normes tècniques més elementals ni 
tampoc va utilitzar la tecnologia necessària i disponi-
ble aleshores, tecnologia que sí que va ser emprada per 
la mateixa empresa a altres països.

Es calcula que es van abocar aproximadament 80.000 
tones de residus tòxics. El dany causat suposa un greu 
deteriorament ambiental, contaminació a les fonts 
d’aigua així com la mort de la flora i la fauna. D’al-
tra banda, un estudi de Medicus Mundi ha detectat a 
la zona un elevat índex de casos de càncer, leucèmia i 
avortaments espontanis. Per aquests danys ambientals 
i per les afectacions a la salut de més de 30.000 per-
sones pertanyents a diverses comunitats amazòniques, 
l’empresa va ser condemnada per tribunals equatori-
ans a pagar 9.500 milions de dòlars en concepte de re-
paració dels danys provocats.

Tanmateix l’empresa Chevron Corp (Texaco) ha evitat 
fins ara donar compliment a la sentència al·legant que 
no té actius a l’Equador, fet que ha obligat a la defensa 
dels afectats a dur a terme accions d’execució en altres 
països.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya presenta la següent: 
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Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya mostra el seu suport i 
solidaritat a la Unió d’Afectats per Texaco en la seva 
exigència legal de reparació dels danys ambientals i 
socials ocasionats per l’actuació de Chevron Corpora-
tion (antiga Texaco) a la regió de Sucumbíos (Equador) 
entre els anys 1964 i 1990, en compliment de la sen-
tència ferma que condemna a l’empresa.

2. El Parlament de Catalunya considera que és inter-
nacionalment i legalment exigible el compliment de la 
sentència ratificada per la justícia equatoriana el 2013 
a fi que Chevron Corporation, amb independència de 
la ubicació territorial dels seus actius, pagui sense 
més dilacions la quantitat fixada per la reparació dels 
danys ambientals, socials i culturals infligits als po-
bles indígenes.

3. El Parlament de Catalunya insta al govern de la Ge-
neralitat perquè realitzi les actuacions pertinents da-
vant el govern de l’Estat perquè doni suport a la cam-
panya internacional per fer efectiu el compliment de 
la sentència ferma contra Chevron Corporation per 
les conseqüències de la seva activitat de bolcament de 
residus en les perforacions petroleres de l’Amazònia 
equatoriana.

Palau del Parlament, 5 de març de 2014

Marta Rovira i Vergés Jordi Solé i Ferrando
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC 

Proposta de resolució sobre la prioritat en 
l’execució de les obres per al millorament de 
l’evacuació i l’accessibilitat de l’estació Ciu-
tadella - Vila Olímpica de la línia 4 del metro
Tram. 250-01001/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana de Catalunya

Reg. 57858 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.03.2014

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat, Agnès Russiñol i 
Amat, diputada, Marta Rovira i Vergés, portaveu del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 del Reglament del Parlament, presenten la propos-
ta de resolució següent per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

El metro de Barcelona té encara 20 estacions sense ac-
cessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda. 
Tot i que representen només el 15% del total de para-

des, les estacions sense adaptar suposen un problema 
per a les persones amb mobilitat reduïda, sobretot te-
nint en compte que s’han de desplaçar a parades més 
llunyanes per poder fer servir el metro.

La Línia 4 del metro de Barcelona és la línia amb més 
estacions sense adaptar, tot i la recent remodelació de 
les de Bogatell i Llacuna. De les sis parades, dues en-
llacen amb estacions de la Línia 5 que tampoc no estan 
adaptades, com és el cas de Maragall i Verdaguer. A 
més, l’estació de Ciutadella - Vila Olímpica és una de 
les més transitades de tota la xarxa de metro durant la 
temporada d’estiu. Les parades de Jaume I i Urquina-
ona, correlatives i situades just al centre de la ciutat, 
tampoc no estan adaptades. Fa anys que hi hagut di-
versos projectes redactats, però fins ara no s’han dut a 
terme.

La Direcció General del Transport Terrestre havia re-
dactat, l’any 2010, un projecte constructiu per a l’exe-
cució d’un nou vestíbul a l’estació de Poblenou, a la 
cruïlla dels carrers Pujades amb Lope de Vega. La 
previsió era executar les obres d’aquest nou vestíbul 
en dos anys i tenien un pressupost estimat de 8,6 mi-
lions d’euros.

L’any següent, tot va canviar, el 22 de setembre del 
2011 GISA (empresa pública encarregada de la gestió 
de les infraestructures) va adjudicar a l’empresa Inyp-
sa, Informes y Proyectos, SA per 170.015 € «La redac-
ció del projecte bàsic i el projecte constructiu d’actua-
cions de millora de l’evacuació i de l’accessibilitat de 
l’estació de Poblenou de la línia 4 d’FMB». El mateix 
dia GISA va adjudicar a l’empresa Prointec el «La re-
dacció del projecte bàsic i el projecte constructiu d’ac-
tuacions de millora de l’evacuació i de l’accessibilitat 
de l’estació Ciutadella - Vila Olímpica de la línia 4 
d’FMB» per valor de 169.309 euros.

Els projectes de millora de l’accessibilitat i de l’eva-
cuació de les estacions de Poblenou i de Ciutadella-
Vila Olímpica tenien un pressupost màxim de 4 mi-
lions d’euros per cada estació i un termini d’obres de 
10 mesos.

En el cas de l’estació de Poblenou es preveia la cons-
trucció d’un ascensor per accedir des del carrer al 
vestíbul (Pujades-Bilbao), 2 ascensors per accedir 
del vestíbul a les andanes i construcció de sortides 
d’emergència.

En l’estació de Ciutadella-Vila Olímpica es preveia la 
construcció d’un ascensor per accedir des del carrer al 
vestíbul (Av. Icària– Ramón Trias Fargas, costat mar), 
2 ascensors per accedir del vestíbul a les andanes i 
construcció de sortides d’emergència.

El gener passat varen finalitzar les obres per recobrir 
el vestíbul, els accessos, les andanes i els passadissos 
de l’estació de Ciutadella-Vila Olímpica (una superfí-
cie de 1.200 m2) amb panells blancs i blaus de materi-
al fenòlic. Aquestes obre van durar 3 mesos i van tenir 
un cost de 85.000 euros.
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Tot i les diverses obres realitzades al tram de metro al 
barri; les estacions més concorregudes que són les de 
Poblenou (9.000 persones que hi accedeixen a diari) i 
Ciutadella-Vila Olímpica (9.000 persones que hi acce-
deixen a diari i a l’estiu moltes més) segueixen sense 
ser accessibles (no hi ha ascensors) i tampoc tenen sor-
tides d’emergència.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

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

– Prioritzar la execució de les obres de millora de 
l’evacuació i de l’accessibilitat de l’estació de Ciutade-
lla Vila Olímpica de la línia 4 del metro, a Barcelona 
amb l’aprovació aquest any del projecte i la posterior 
continuació dels tràmits per a la seva execució.

Palau del Parlament, 6 de març de 2014

Oriol Amorós i March, Agnès Russiñol i Amat, dipu-
tats; Marta Rovira i Vergés, portaveu, del GP d’ERC

Proposta de resolució sobre la prioritat en 
l’execució de les obres per al millorament de 
l’evacuació i l’accessibilitat de l’estació Po-
blenou de la línia 4 del metro
Tram. 250-01002/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana de Catalunya

Reg. 57859 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.03.2014

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat, Agnès Russiñol i 
Amat, diputada, Marta Rovira i Vergés, portaveu del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 del Reglament del Parlament, presenten la propos-
ta de resolució següent per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

El metro de Barcelona té encara 20 estacions sense ac-
cessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda. 
Tot i que representen només el 15% del total de para-
des, les estacions sense adaptar suposen un problema 
per a les persones amb mobilitat reduïda, sobretot te-
nint en compte que s’han de desplaçar a parades més 
llunyanes per poder fer servir el metro.

La Línia 4 del metro de Barcelona és la línia amb més 
estacions sense adaptar, tot i la recent remodelació de 

les de Bogatell i Llacuna. De les sis parades, dues en-
llacen amb estacions de la Línia 5 que tampoc no es-
tan adaptades, com és el cas de Maragall i Verdaguer. 
A més, l’estació de Ciutadella - Vila Olímpica és una 
de les més transitades de tota la xarxa de metro durant 
la temporada d’estiu. Les parades de Jaume I i Urqui-
naona, correlatives i situades just al centre de la ciutat, 
tampoc no estan adaptades. Fa anys que hi hagut di-
versos projectes redactats, però fins ara no s’han dut 
a terme.

La Direcció General del Transport Terrestre havia re-
dactat, l’any 2010, un projecte constructiu per a l’exe-
cució d’un nou vestíbul a l’estació de Poblenou, a la 
cruïlla dels carrers Pujades amb Lope de Vega. La 
previsió era executar les obres d’aquest nou vestíbul 
en dos anys i tenien un pressupost estimat de 8,6 mi-
lions d’euros.

L’any següent, tot va canviar, el 22 de setembre del 
2011 GISA (empresa pública encarregada de la gestió 
de les infraestructures) va adjudicar a l’empresa Inyp-
sa, Informes y Proyectos, SA per 170.015 € «La redac-
ció del projecte bàsic i el projecte constructiu d’actua-
cions de millora de l’evacuació i de l’accessibilitat de 
l’estació de Poblenou de la línia 4 d’FMB». El mateix 
dia GISA va adjudicar a l’empresa Prointec el «La re-
dacció del projecte bàsic i el projecte constructiu d’ac-
tuacions de millora de l’evacuació i de l’accessibilitat 
de l’estació Ciutadella - Vila Olímpica de la línia 4 
d’FMB» per valor de 169.309 euros.

Els projectes de millora de l’accessibilitat i de l’eva-
cuació de les estacions de Poblenou i de Ciutadella-
Vila Olímpica tenien un pressupost màxim de 4 mi-
lions d’euros per cada estació i un termini d’obres de 
10 mesos.

En el cas de l’estació de Poblenou es preveia la cons-
trucció d’un ascensor per accedir des del carrer al 
vestíbul (Pujades-Bilbao), 2 ascensors per accedir 
del vestíbul a les andanes i construcció de sortides 
d’emergència.

En l’estació de Ciutadella-Vila Olímpica es preveia la 
construcció d’un ascensor per accedir des del carrer al 
vestíbul (Av. Icària– Ramón Trias Fargas, costat mar), 
2 ascensors per accedir del vestíbul a les andanes i 
construcció de sortides d’emergència.

El gener passat varen finalitzar les obres per recobrir 
el vestíbul, els accessos, les andanes i els passadissos 
de l’estació de Ciutadella-Vila Olímpica (una superfí-
cie de 1.200 m2) amb panells blancs i blaus de materi-
al fenòlic. Aquestes obre van durar 3 mesos i van tenir 
un cost de 85.000 euros.

Tot i les diverses obres realitzades al tram de metro al 
barri; les estacions més concorregudes que són les de 
Poblenou (9.000 persones que hi accedeixen a diari) i 
Ciutadella-Vila Olímpica (9.000 persones que hi acce-
deixen a diari i a l’estiu moltes més) segueixen sense 
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ser accessibles (no hi ha ascensors) i tampoc tenen sor-
tides d’emergència.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

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

– Prioritzar i continuar amb els tràmits necessaris per 
poder portar a terme la licitació i l’inici de les obres, 
durant el 2014, de millora de l’evacuació i de l’accessi-
bilitat de l’estació de Poblenou de la línia 4 del metro, 
a Barcelona.

Palau del Parlament, 6 de març de 2014

Oriol Amorós i March, Agnès Russiñol i Amat, dipu-
tats; Marta Rovira i Vergés, portaveu, del GP d’ERC

Proposta de resolució sobre la destinació de 
la recaptació de l’impost sobre la producció 
termonuclear d’energia elèctrica a un fons 
de reequilibri territorial
Tram. 250-01003/10

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 57868 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.03.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu, Annabel Marcos i Vi-
lar, diputada, Carles Pellicer i Punyed, diputat, Merit-
xell Roigé i Pedrola, diputada del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que establei-
xen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, 
presenten la proposta de resolució següent per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost.

Exposició de motius

El dia 11 de febrer, el Govern de la Generalitat de Ca-
talunya va aprovar el Projecte de Llei de creació de 
nous impostos mediambientals publicant-se en data 24 
de febrer al BOPC per tal d’iniciar la seva tramitació 
parlamentaria.

La disposició crea tres nous tributs propis de la Ge-
neralitat de Catalunya d’aplicació obligatòria a tot el 
territori català i de caràcter compatible amb altres im-
postos i taxes existents al territori: 

– L’impost sobre les emissions contaminant d’òxid de 
nitrogen a l’atmosfera produïdes per l’activitat de l’avi-
ació comercial.

– L’impost sobre la producció termonuclear d’energia 
elèctrica.

– L’Impost sobre l’emissió de gasos i partícules a l’at-
mosfera.

Un d’aquests tributs, l’impost sobre la producció ter-
monuclear d’energia elèctrica efectuada en el terri-
tori català, grava l’impacte i l’eventual dany derivat 
d’aquesta activitat sobre el medi ambient.

En l’article 12 del projecte de llei, s’estableix que a 
l’efecte d’atendre el finançament del pla especial de 
protecció civil expressament destinat als riscos que 
puguin derivar de l’activitat gravada, s’afecten parci-
alment els ingressos d’aquest impost en la quantia de 
257.154 euros anuals.

Aquest risc està descrit en el «Plan Básico de Emer-
gencia Nuclear» (Reial Decret 1546/2004), del que 
emana el Pla d’Emergència Nuclear de Tarragona 
(PENTA), com un factor centrat de manera molt prin-
cipal als emplaçaments on s’ubiquen les centrals nu-
clears.

El PENTA defineix una primera zona d’afectació ano-
menada Zona 1, que és l’àrea compresa dins d’un radi 
de 10 kilòmetres al voltant de cada reactor. Formen 
part d’aquesta àrea 13 municipis de la zona d’Ascó: 
Ascó, Flix, La Palma d’Ebre, Móra d’Ebre, Móra la 
Nova, Garcia, Vinebre, La Torre de l’Espanyol i Ri-
ba-roja d’Ebre (Ribera d’Ebre), La Figuera i El Mo-
lar (Priorat), La Fatarella i Corbera d’Ebre (Terra Al-
ta). I formen part de l’àrea de Vandellòs 5 municipis: 
Vandellòs i L’Hospitalet de l’Infant, Mont-roig del 
Camp i Pratdip (Baix Camp), Tivissa (Ribera d’Ebre) 
i L’Ametlla de Mar (Baix Ebre). El mateix PENTA, 
també defineix una segona àrea que abraça fins a un 
radi de 20 kilòmetres, amb molt menor nivell d’afec-
tació.

Al llarg dels darrers 30 anys aquestes zones produc-
tores d’energia elèctrica d’origen termonuclear han fet 
un gran esforç de solidaritat amb al resta del país, que 
ha fet possible que, a través d’aquesta producció mas-
siva d’electricitat, Catalunya hagi esdevingut un exem-
ple de desenvolupament econòmic en tots els àmbits.

El potencial impacte sobre el territori, que es l’objecte 
de l’impost i que justifica la seva creació, també s’hau-
ria de tenir en compte alhora de l’assignació dels in-
gressos que pugui generar.

Les especials particularitats i condicionants dels ter-
ritoris d’afectació per disposar d’instal·lacions produc-
tores d’energia, les seves necessitats, així com la pro-
moció de l’equilibri territorial han de ser elements a 
considerar en el marc i configuració definitiva d’aques-
ta nova figura impositiva.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió presenta la següent: 
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Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene-
ralitat a estudiar, a partir de la seva entrada en vigor, 
la possibilitat de destinar part de la recaptació de l’Im-
post sobre la producció termonuclear d’energia elèc-
trica, a crear un fons orientat al reequilibri territorial 
d’aquelles zones afectades per activitats de producció 
termonuclear amb la finalitat de promoure i millorar la 
seva competitivitat i diversificació econòmica.

Palau del Parlament, 6 de març de 2014

Jordi Turull i Negre, portaveu; Annabel Marcos i Vi-
lar, Carles Pellicer i Punyed, Meritxell Roigé i Pedro-
la, diputats, del GP de CiU

3.10.30. DEBATS GENERALS

Debat general sobre l’increment de la pobre-
sa i les desigualtats
Tram. 255-00006/10

Propostes de resolució presentades pels grups 
parlamentaris
Reg. 58818; 58819 i 58826; 58820 i 58986; 

58822; 58823; 58824, 58859, 58982 i 58990; 

58825; 58827 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2014 i 13.03.2014

Propostes de resolució presentades pel Grup Parlamen-
tari Socialista i pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 58818)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parla-
mentari Socialista, Dolors Camats i Luis, portaveu del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 132 i 133 del Reglament del Par-
lament, presenten les següents propostes de resolució 
subsegüents al Debat general sobre l’increment de la 
pobresa i les desigualtats (tram. 255-00006/10).

Propostes de resolució

Proposta de resolució núm. 1

Pobresa Energètica

El Decret Llei 6/2013, del 23 de desembre, pel qual 
es modifica la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Co-
di de Consum de Catalunya no resol el problema de 
les famílies i persones que pateixen pobresa energè-
tica, principalment per 3 motius: el requisit que el to-

tal d’ingressos de la unitat familiar o convivencial no 
sobrepassi l’IRSC, incrementat en un 30% per cada 
membre, té efectes molt limitats, deixant a fora mol-
tes famílies que també ho necessiten. El protagonis-
me que dóna als serveis socials locals únicament és de 
certificador de compliment dels requisits establerts al 
Decret Llei, en cap cas dóna oportunitat que aquests 
informin negativament del tall de subministrament 
essencial per altres motius socials. I per últim, no re-
presenta cap nou ajut econòmic per als col·lectius en 
situació de vulnerabilitat, simplement ajorna el deu-
te acumulat amb les subministradores fins al mes 
d’abril, posant de manifest la incoherència de la me-
sura, doncs, és evident que si una família no pot pagar 
l’electricitat al novembre tampoc podrà pagar el deute 
acumulat al mes d’abril. Dilatar el pagament no supo-
sa reduir el pes sobre les famílies, l’únic que fa és tras-
lladar la despesa agreujant la situació. Per altra banda, 
tampoc no contempla cap mesura estructural d’estalvi 
i eficiència.

Per tant la nova legislació aprovada pel Govern de la 
Generalitat de Catalunya per lluitar contra la pobresa 
energètica, no representa substancialment res de nou, 
únicament un titular de premsa. Té voluntat d’enga-
nyar i confondre a la ciutadania sensibilitzada amb la 
crisi i les seves conseqüències. A més mostra una gran 
insensibilitat social i poc sentit de la realitat d’aquestes 
persones i famílies que no disposen de recursos sufi-
cients.

Organitzacions com la Xarxa per la sobirania energè-
tica o la Coordinadora d’Assemblees de treballadors/
es en atur de Catalunya també denuncien la decepció 
i burla que suposa aquest nou Decret i recorden que 
cal establir mesures urgents per fer front a aquest dra-
ma que afecta un 15% de les llars a Catalunya, que no 
tenen una temperatura suficientment càlida a l’hivern 
(ECV 2012) o al 12.4% de les famílies que tenen re-
tards en el pagament de les despeses relacionades amb 
la llar principal, com per exemple els rebuts de submi-
nistraments (ECV 2012).

El proper «Pacte de lluita contra la pobresa» recull el 
concepte i actuacions enfront la pobresa energètica 
però només hi destina 4.500€ per formar al personal 
de l’Administració i 0 € per a les persones afectades. 
Els Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 
2014 tampoc no preveuen cap partida econòmica.

Entretant veiem com altres CCAA com Andalusia ja 
han aprovat la creació d’un grup de treball per la im-
plementació de la Llei d’Inclusió i renda bàsica, que 
entre d’altres mesures assegura un subministrament 
d’electricitat i d’aigua mínim per a totes les llars per-
ceptores de la renda mínima, amb l’objectiu de garan-
tir 100 litres d’aigua diaris a cada persona que percep 
l’ingrés mínim de solidaritat i 1.400 kWh com a part 
del consum bàsic que seria de 2.518 KWh per any (ac-
tualment el consum mitjà és de 4.432 Kw per any i 
habitant).



17 de març de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 281

3.10.30. TRAMITACIONS EN CURS 40

És la primera vegada que s’adopten mesures per ga-
rantir el mínim vital dels subministraments als ciuta-
dans, exercint competències autonòmiques exclusives. 
Es centren en el subministrament d’aigua perquè són 
competents en exclusiva com CC.AA i en l’energia 
elèctrica perquè tenen capacitat d’intervenció.

La Moció 56/X, del Parlament de Catalunya, sobre 
Pobresa Energètica, aprovada per tots els grups par-
lamentaris es comprometia, entre d’altres actuacions, 
a instar al Govern a: crear una taula sobre pobresa 
energètica, que entre d’altres actuacions, determinés 
un sistema públic de tarifes socials reduïdes, garantís 
el subministrament d’un mínim vital d’aigua potable, 
de sanejament i d’energia als domicilis de les famílies 
que no en puguin pagar les factures.

La recent reforma del sector elèctric aprovada pel Par-
tit Popular amb el suport de CIU no fa més que em-
pitjorar aquesta situació donat que comportarà: un 
increment indiscriminat de les tarifes, impedirà alter-
natives com l’autoconsum, perjudicarà a les energies 
renovables i promourà un model dependent del petroli 
i de l’energia nuclear.

L’energia és un bé comú essencial i com a tal hem de 
garantir el seu accés i gestionar-lo d’acord a les obli-
gacions de servei públic. Per això cal una reforma en 
profunditat del sistema de subhastes i una retribució de 
l’energia en funció dels costos reals, amb transparèn-
cia i competència efectiva, però també cal un mínim 
de sensibilitat per entendre que la pobresa energètica 
no pot esperar a solucions estructurals i que Catalunya 
ha de liderar aquesta lluita.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1) Derogar el Decret Llei 6/2013, del 23 de desembre, 
pel qual es modifica la Llei 22/2010, del 20 de juliol, 
del Codi de Consum de Catalunya.

2) Presentar una nova legislació que garanteixi el mí-
nim necessari impedint la suspensió del tall de sub-
ministrament d’electricitat, aigua i gas durant tot l’any 
per a persones i famílies en condicions de vulnerabili-
tat que es determinin pels serveis socials, condonant el 
deute per impagament d’aquests serveis.

3) En tant les companyies distribuïdores no facin efec-
tiva la bonificació del dret i la condonació del deute, 
la Generalitat de Catalunya destinarà anualment una 
partida pressupostària amb aquesta finalitat, quedant 
com a deute pendent de traspassar a la distribuïdora.

4) Donar compliment a la Moció 56/X, del Parlament 
de Catalunya, sobre Pobresa Energètica i, de mane-
ra immediata, crear i convocar la taula sobre pobresa 
energètica.

5) Aprovar un pla d’estalvi energètic per a la rehabili-
tació d’habitatges on resideixen famílies en situació de 
vulnerabilitat.

6) Aprovar programes de suport als ajuntaments que 
vulguin intervenir en el mercat de la generació i distri-
bució d’energia.

Proposta de resolució núm. 2

Llei de Dependència i Autonomia Personal

Les darreres decisions i propostes del Govern de la 
Generalitat en relació a la Llei d’Autonomia Personal 
i Atenció a la Dependència són un pas més en l’afe-
bliment del sistema de protecció i la precarització del 
mercat laboral. A més d’un atac als drets civils i hu-
mans es tracta de mesures il·legals.

La suspensió de les Prestacions Econòmiques Vincu-
lades (PEV) a una plaça en residència de gent gran su-
posa un incompliment de la llei LAPAD, donat que 
l’ajut continua vigent com a dret subjectiu reconegut 
per la llei, això és il·legal. És a dir una persona que 
avui dia requereixi d’un ingrés residencial només po-
drà accedir-hi pagant una plaça privada, amb un cost 
mitjà entorn als 2.500€ mensuals. Aquesta mesura 
castiga una vegada més a les persones amb menys re-
cursos, vulnera drets i desatén a un dels col·lectius més 
vulnerables de la nostra societat.

El Síndic de Greuges s’ha manifestat en aquesta línia 
al sol·licitar que es reprenguin les prestacions per a re-
sidència, argumentant que la reducció de la despesa no 
depèn únicament de l’aplicació de la normativa estatal 
i que l’establiment de prioritats en la despesa pública 
és també competència de la Generalitat, en aquest sen-
tit, reclama mesures urgents en el cas que l’ingrés resi-
dencial sigui la única alternativa per a la persona amb 
dependència. Destaca que el Govern ha de garantir el 
dret subjectiu establert per llei i denuncia que la mesu-
ra s’ha pres sense cap normativa prèvia provocant in-
seguretat jurídica i falta de claredat en el procediment.

Així mateix el deute del Departament de Benestar 
amb els centres col·laboradors s’estima en prop de 90 
milions d’euros, amb la conseqüent afectació sobre 
els treballadors i treballadores del sector (acomiada-
ments, rebaixes de sou, augments de ràtio, etc.).

L’Acord de reducció de ràtios entre ICASS i les prin-
cipals patronals de residències de gent gran que va en 
detriment de la qualitat assistencial i es traduirà en una 
rebaixa de jornada i salari del treballadors o acomia-
daments. De nou ens trobem amb un pacte il·legal, que 
no es pot aplicar fins que no es modifiqui la cartera de 
serveis socials amb una ordre o amb un decret llei tal i 
com fixa la Llei de Serveis Socials.

La previsió en l’increment del copagament i valoració 
del patrimoni de la persona usuària. Els imports mà-
xims podem suposar increments de fins a 54% (600 eu-
ros mensuals, es el cas de residencia i centre de dia per 
persones amb discapacitat intel·lectual) i en d’altres ca-
sos de 20% (200 euros mes en cas de residències i cen-
tres de dia per a persones grans.
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Es tracta de mesures que han generat el rebuig, tant 
per les formes com pel fons, tant de col·legis oficials 
(psicòlegs, treballadores socials, educadors, terapeutes 
ocupacionals, fisioterapeutes) com d’usuaris i famílies 
i tercer sector.

Els incompliments econòmics per part de l’Estat no 
són menors i provoquen gran part d’aquesta asfíxia 
financera en l’aplicació de la Llei de de Promoció 
de l’Autonomia Personal i Atenció a les Persones en 
situa ció de Dependència però això no pot servir d’ex-
cusa perquè la Generalitat de Catalunya no presenti un 
pla alternatiu per a la sostenibilitat del sistema o com a 
mínim aprofiti la via de diàleg oberta amb tots els sec-
tors afectats per valorar quines són les possibles solu-
cions, que sense reduir drets donin respostes més efi-
caces a les persones amb necessitats de suport, com és 
el paradigma de vida independent o de vida autònoma 
i la figura de l’assistent personal.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1) Suprimir la suspensió indefinida de les PEV, Pres-
tació econòmica vinculada de centres residencials per 
a gent gran.

2) Establir un calendari de pagaments dels deutes amb 
les residències col·laboradores.

3) Suspendre l’Acord de reducció de ràtios entre ICASS 
i les principals patronals de residències de gent gran.

4) Revertir les darreres mesures dirigida des a incre-
mentar el copagament i comptabilitzar el patrimoni.

5) Obrir una taula multilateral de diàleg amb els sec-
tors afectats pels serveis i prestacions d’atenció a la 
dependència per tal de presentar un model que ga-
ranteixi els drets de les persones i la sostenibilitat del 
sistema d’atenció a la dependència i promoció de l’au-
tonomia personal.

Palau del Parlament, 12 de març de 2014

Maurici Lucena i Betriu Dolors Camats i Luis
Portaveu del GP SOC Portaveu GP ICV-EUiA

Propostes de resolució presentades pel Grup Parla-
mentari Socialista i pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
58819; 58826)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parla-
mentari Socialista, Dolors Camats i Luis, portaveu del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 132 i 133 del Reglament del Par-
lament, presenten les següents propostes de resolució 
subsegüents al Debat general sobre l’increment de la 
pobresa i les desigualtats (tram. 255-00006/10).

Propostes de resolució

Proposta de resolució núm. 1

Transparència i pla de retorn del deute de la Generali-
tat amb les entitats prestadores de serveis socials

En aquest context d’emergència social i econòmica en 
el que ens trobem, les entitats socials i els serveis so-
cials bàsics estan fent front a l’augment de necessitats 
per part de la població amb menys recursos. El tramat 
associatiu és un dels puntals amb els que comptem 
com a societat: Entitats que estan donant resposta amb 
professionalitat i esforç a més d’un milió de catalans 
i catalanes amb les necessitats bàsiques no cobertes.

Molts dels serveis de responsabilitat pública que es-
tan aprovats en diferents normatives en el marc de les 
polítiques socials, laborals i de salut són prestats per 
aquestes entitats socials i empreses que opten a con-
cursos, signen convenis o obtenen subvencions de di-
ferents Departaments de la Generalitat.

Des del 2012 es succeeixen les denúncies i alerta des 
de aquestes entitats de l’impagament i acumulació de 
deute de la Generalitat per la prestació de diferents 
serveis. Des de la Taula d’Entitats del Tercer Sector 
Social alerten que aquests impagaments tenen un im-
pacte directe en la qualitat de vida de l’usuari, ja que 
poden empitjorar-ne l’atenció i posa està en risc la 
sostenibilitat de les organitzacions i l’atenció dels col-
lectius més vulnerables de la societat. Algunes entitats 
fan públiques les dificultats que travessen les entitats, 
amb importants endarreriments de pagament de nò-
mines als seus professionals, ajustaments de plantilles, 
rebaixa de ràtios, desaparició de serveis i, de manera 
callada, la desaparició d’entitats i empreses.

Per això fem la següent Proposta de Resolució, 

El Parlament insta el Govern a: 

1. Publicar a la web www.transparencia.cat i comuni-
car als interessats, en els propers dos mesos, el deute 
acumulat durant el 2012 i 2013 i els pagaments pen-
dents a persones usuàries, ajuntaments, entitats i em-
preses prestadores de serveis d’atenció a les persones 
vulnerables.

2. Presentar al Consell General de Serveis Socials de 
Catalunya i als Grups Parlamentaris un Pla de Paga-
ment en el primer semestre d’enguany.

3. Dotar a la contractació de serveis socials d’atenció 
a les persones d’un marc normatiu diferenciat, priorit-
zant les condicions tècniques i la qualitat de la pres-
tació per sobre de la oferta econòmica, suprimint les 
limitacions a les ofertes temeràries i primant el pro-
jecte tècnic per tal de garantir uns serveis d’atenció 
personal de qualitat. En tot cas es garantiran les ràtios 
que estableix la normativa vigent, la contractació dels 
perfils professionals necessaris per l’atenció dels col-

www.transparencia.cat
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lectius a qui va destinat el servei i les condicions labo-
rals fixades pels convenis col·lectius.

4. Treballar en la incorporació en la contractació pú-
blica de clàusules socials als models de plecs tipus de 
clàusules administratives pel que fa als serveis socials 
d’atenció a les persones.

Proposta de resolució núm. 2

Millores de la Renda Mínima d’Inserció i sobre la Ga-
rantia d’Ingressos Mínims

L’augment alarmant de la taxa d’atur, del nombre de 
llars amb totes les persones actives desocupades i la 
davallada de la taxa de cobertura de les prestacions i 
subsidis d’atur obliguen a actuar davant la baixa taxa 
de cobertura de la Renda Mínima d’Inserció.

De manera progressiva, des de l’establiment del Pro-
grama de la Renda Mínima d’Inserció, la posterior 
aprovació i les millores de la Llei de la Renda Míni-
ma d’Inserció les persones en situació de pobresa han 
comptat amb un suport econòmic per atendre neces-
sitats essencials mentre reiniciaven la seva inserció o 
reinserció social i laboral fins el 2011. Els Pressupos-
tos i llei acompanyament 2011 i 2012 van suposar una 
contrareforma de la norma eliminant el dret subjectiu 
per la RMI, amb l’establiment de nous requisits i cri-
teris per accedir a la prestació que trencaven amb el 
consens parlamentari i social existent fins aleshores.

Els informes del Síndic de Greuges de 2011, 2012 i 
2013 se’n fan ressò davant les queixes rebudes i alerta 
de les irregularitats i les greus conseqüències cap als 
beneficiaris de la RMI que suposen greus mancances 
en la correcta atenció de les necessitats bàsiques de les 
persones i en el dret a una vida digna.

No és suficient que el govern hagi ampliat la partida 
pressupostària per aquesta prestació als pressupostos 
de 2014, ja que moltes persones segueixen sense po-
der accedir al programa tot i complir els requisits. A 
més, i degut en part al fet de ser una partida tancada, 
el temps establert per a resoldre els PIRMI en molts 
casos dobla els 4 mesos establerts d’espera, arribant a 
haver d’esperar fins i tot un any per a cobrar una pres-
tació necessària per a poder viure amb dignitat. D’al-
tra banda no es coneix cap tipus de previsió per part 
del Govern sobre com quedarà la situació d’aquelles 
persones que veuran com s’extingeix la seva prestació 
al complir el període màxim de 60 mensualitats.

Per la seva banda, la Iniciativa Legislativa Popular de 
la Renda Garantida de Ciutadania ha suposat la reac-
ció de moltes entitats socials i sindicats davant el des-
mantellament del sistema de protecció més sensible 
a les situacions de pobresa. La proposta d’una Renda 
Garantida de Ciutadania té com a finalitat donar res-
posta a les necessitats bàsiques d’una gran part de la 
ciutadania catalana que veuen com la manca de feina 

o d’ingressos els aboca a una situació d’exclusió soci-
al que els condueix cap a la precarietat. La RGC està 
directament relacionada amb l’article 24.3 de l’Estatut 
d’Autonomia i amb l’indicador de suficiència de ren-
des (IRSC).

Per això fem la següent Proposta de Resolució, 

El Parlament insta el Govern a: 

1. En tant que no es faci efectiva la Renda Garantida 
de Ciutadania desenvolupada a l’article 24.3 de l’EAC, 
derogar les modificacions del Decret 384/2011 de 30 
d’agost i de la llei d’acompanyament dels Pressupostos 
2012 sobre la RMI, mitjançant els quals, es va elimi-
nar la Universalitat de l’Ajut, el dret subjectiu, va ex-
pulsar als perfils laborals, va limitar la prestació a 5 
anys i va quedar subjecte a pressupost.

2. Aportar la dotació extraordinària suficient per in-
corporar a la nòmina mensual i als itineraris sociola-
borals tots els expedients aprovats pendents d’accés 
al programa de la Renda Mínima d’Inserció així com 
tots els pagaments endarrerits així com la incorpora-
ció al pagament efectiu de les noves aprovacions re-
cuperant el caràcter ampliable de la partida pressu-
postària de la Renda Mínima d’lnserció, en el primer 
semestre de 2014.

3. Garantir el manteniment en el programa de la RMI 
a les persones que passats els 60 mesos de permanèn-
cia mantenen les circumstàncies que van generar el 
dret a percebre-la.

Palau del Parlament, 12 de març de 2014

Maurici Lucena i Betriu Dolors Camats i Luis
Portaveu del GP SOC Portaveu GP ICV-EUiA

Propostes de resolució presentades pel Grup Parlamen-
tari de Ciutadans  (reg. 58820 i 58986)

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, presidente del Grupo Parlamen-
tario de Ciutadans, conforme a lo establecido en los 
artículos 132 y 133 del Reglamento del Parlament, 
presenta las siguientes propuestas de resolución sub-
siguientes al Debate general sobre el incremento de la 
pobreza y las desigualdades (tram. 255-00006/10).

Bloque 1

Exposición de motivos

Actualmente, existen numerosos recursos públicos de 
atención social que desde el punto de vista administra-
tivo se encuentran disgregados tanto por razón del ór-
gano responsable de su creación, gestión y tramitación 
como por la dispersión normativa existente en relación 
con los mismos.
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Esto dificulta en gran medida a potenciales beneficia-
rios de tales recursos la información y el acceso a los 
mismos, lo que provoca tanto ineficacia de la concre-
ta medida de protección social en sí (no se consigue 
el objetivo de solucionar las situaciones a las que van 
destinados) como ineficiencia del sistema en general 
(se destinan recursos que finalmente no son útiles a los 
fines pretendidos).

Si bien se ha avanzado tímidamente en esta línea en 
el marco de prestaciones concretas que involucraban a 
varios departamentos (el Govern ha de evaluar la ido-
neidad de la creación de un único órgano gestor de la 
Renta Mínima de Inserción, de acuerdo con la Moción 
60/X del Parlament), no se ha apostado decididamente 
por la eliminación de la burocracia en este ámbito de 
los recursos públicos de atención social, lo que pro-
voca que muchas personas que tienen derecho no ac-
cedan efectivamente a los mecanismos de protección 
existentes.

Por estos motivos, el Grupo Parlamentario de Ciuta-
dans presenta la siguiente 

Propuesta de resolución núm. 1

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Ge-
neralitat a implantar un sistema de ventanilla única 
de atención social, bajo responsabilidad del Departa-
ment de Benestar Social, Familia i Inmigració y con 
la debida coordinación tanto interdepartamental co-
mo con las administraciones locales, en el que con 
las debidas garantías de confidencialidad para evitar 
todo tipo de estigmatización, pueda acudir cualquier  
ciudadano a informarse así como a tramitar todas 
las ayudas y beneficios públicos en materia social de 
competencia autonómica y local.

Bloque 2

Exposición de motivos

Todos los estudios sociológicos llevados a cabo por 
entidades públicas y privadas nacionales e internacio-
nales demuestran que una política eficaz a largo plazo 
de lucha contra la pobreza ha de partir en primer lugar 
por atajar y reconducir las situaciones de pobreza en 
la infancia y, por lo tanto, establecer mecanismos de 
protección y ayuda dirigidos a las familias en situa- 
ción de vulnerabilidad con hijos a cargo.

Si no se toman medidas dirigidas a las familias y a la 
infancia, la pobreza se cronifica y se convierte en un 
problema estructural, como lo es ahora, por lo que se 
hace necesario afrontar estas situaciones con perspec-
tiva de futuro.

La pobreza se está extendiendo entre las clases medi-
as y las recientes políticas de recortes sociales y subi-
da de impuestos que se han puesto en marcha por el 

Gobierno tanto central como autonómico están provo-
cando que el poder adquisitivo de muchas familias se 
vea reducido de tal modo que algunas no pueden lle-
gar a final de mes. La Generalitat de Cataluña tiene 
competencias en materia fiscal que puede utilizar pa-
ra mitigar esta situación estableciendo tanto beneficios 
fiscales dirigidos a las familias más necesitadas como 
compensaciones que alivien las subidas efectuadas por 
el Gobierno central. 

Además, muchas veces las situaciones de pobreza se 
ven agravadas e incluso provocadas por la dificultad 
de los padres y madres de incorporarse o mantenerse 
en el mercado laboral debido a las necesidades de cui-
dado de los hijos fuera de los horarios escolares, con 
el consiguiente perjuicio económico que ello supone 
para los ingresos familiares.

Por otra parte, el adecuado nivel de desarrollo social, 
cultural y de participación de los niños y adolescen-
tes en situación de vulnerabilidad social es clave para 
conseguir que éstos puedan actuar en la sociedad en 
igualdad de condiciones que el resto de niños, de tal 
manera que puedan incorporarse en el futuro tanto en 
actividades de participación ciudadana de toda clase, 
como en el mercado laboral sin diferencias por razón 
de su origen socioeconómico, así como también para 
que puedan constituirse en actores verdaderamente in-
fluyentes en las decisiones políticas que atañen a sus 
condiciones de vida.

Es por tanto necesario que estos ciudadanos, que están 
en una situación de desigualdad de oportunidades res-
pecto del resto, tanto por su condición de menores co-
mo por su estado de necesidad en términos sociales, 
no vean disminuidas sus oportunidades en el futuro 
por esta razón y puedan acceder a actividades de ocio 
educativo, cultural y deportivo, así como a informa-
ción y tecnologías de la comunicación con indepen-
dencia de su situación económica familiar.

Entre estas medidas dirigidas a conseguir una efecti-
va igualdad de oportunidades deben también incluirse 
aquellas que van dirigidas por un lado, a la mejora de 
la salud de los niños, incluyendo en la cartera de servi-
cios sanitarios algunas prestaciones básicas hoy en día 
no incluidas, y por otro a la implantación de un siste-
ma que garantice que ningún niño pueda encontrase 
en una situación de malnutrición y, si se detecta esta, 
se solucione de modo eficaz e inmediato. 

Por estos motivos, el Grupo Parlamentario de Ciuta-
dans presenta las siguientes

Propuesta de resolución núm. 2

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Ge-
neralitat a elaborar e implementar un plan de choque 
destinado a facilitar recursos adecuados a las fami-li-
as catalanas, que consista entre otros en los siguien- 
tes elementos
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1. Crear una renta de suficiencia para familias con me-
nores a cargo hasta que éstos alcancen la mayoría de 
edad, que estará condicionada al nivel de renta de la 
unidad familiar. El objetivo de dicha renta será garan-
tizar ingresos suficientes y hacer efectivo el derecho 
de los niños a un nivel de vida adecuado y su cober-
tura se extenderá, como mínimo, a los niños y adoles-
centes en situación de pobreza relativa, determinada 
según el indicador AROPE.

2. Introducir medidas de discriminación positiva en 
favor de los niños y adolescentes en la Renta Mínima 
de Inserción. A tal efecto se impulsarán los cambios  
legislativos y normativos pertinentes en la Renta Mí-
nima de Inserción de forma que tenga en considera-
ción en el acceso y la cuantía la presencia de hijos me-
nores de dieciocho años a cargo en la unidad familiar, 
mediante el incremento de la cuantía de la renta al me-
nos un quince por ciento por cada hijo menor en la 
unidad familiar.

3. Establecer subsidios para las familias con hijos en 
situación de vulnerabilidad socioeconómica que sean 
complementarios con los salarios bajos y que sean com- 
patibles con las diversas ayudas concedidas.

Propuesta de resolución núm. 3

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Ge-
neralitat a diseñar y poner en marcha, en colaboración 
con las entidades del tercer sector y con las adminis-
traciones locales, teniendo en cuenta el debido equili-
brio territorial, un plan de implantación de centros de 
atención para niños de entre tres y doce años proce-
dentes de familias con dificultades económicas y pro-
blemas derivados de su incorporación al mercado la-
boral, en los que fuera del horario escolar se puedan 
desarrollar actividades para los mismos que potencien 
su desarrollo cognitivo, afectivo y social, mientras se 
facilita así a los padres y madres la conciliación labo-
ral y familiar que ayude a paliar su situación de difi-
cultad económica.

Propuesta de resolución núm. 4

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Ge-
neralitat a elaborar en el plazo de seis meses un plan 
de revisión del sistema tributario de competencia de 
la Generalitat, tanto en los tributos propios como ce-
didos, para incluir beneficios, deducciones y/o exen-
ciones fiscales dirigidas a las familias en situación de 
vulnerabilidad social por pérdida de empleo u otras 
causas constatables.

Asimismo, se insta al Gobierno de la Generalitat a 
modificar la ley 24/2010, de 22 de julio, de aprobación 
de la escala autonómica del impuesto sobre la renta 
de las personas físicas, con el objetivo de rebajar el ti-
po impositivo de los tres primeros tramos en la escala 

autonómica del IRPF con el objetivo de reducir, para 
las rentas inferiores a 53.047,2 euros, la cuota íntegra 
autonómica de la recaudación del IRPF en la cuantía 
equivalente al aumento de la cuota íntegra estatal de 
recaudación del mismo tributo, aumento contempla-
do a Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de 
medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaría 
y financiera para la corrección del déficit público.

Propuesta de resolución núm. 5

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Ge-
neralitat a adoptar nuevas medidas encaminadas a fo-
mentar la participación en la vida comunitaria y social 
de los niños y adolescentes en situación de vulnerabi-
lidad social mediante actividades de ocio educativo, 
cultural y deportivo, así como el acceso a información 
y tecnologías de la comunicación, como herramienta 
fundamental de promoción de la igualdad de oportu-
nidades entre los niños y de reducción de las desigual-
dades educativas.

Propuesta de resolución núm. 6

1. El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la 
Generalitat a ampliar la cartera de servicios sanitarios  
dirigidos especialmente a los menores, como son los 
servicios de salud bucodental y déficits sensoriales, así 
como reforzar los recursos y servicios de salud mental 
para la infancia y adolescencia y aumentar el número 
de Centros de Salud Mental para Niños y Jóvenes y los 
programas vinculados a la prevalencia de trastornos 
de salud mental, en especial los destinados a adoles-
centes en situación de pobreza.

2. El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la 
Generalitat a adoptar un plan de choque que garantice 
una buena alimentación a todos los niños, con inde-
pendencia de su situación socioeconómica, y específi-
camente dirigido a atajar los casos de malnutrición y 
desnutrición infantil y, en este sentido, 

a) Utilizar la red de centros escolares catalanes para 
garantizar que los menores cuyas familias están en si-
tuación de pobreza más extrema coman al menos tres 
veces al día: desayuno, almuerzo y merienda.

b) Implementar un protocolo de coordinación entre el 
Departamento de Educación y los centros escolares 
catalanes para establecer un sistema de bonificaciones 
para los comedores escolares, con el objetivo aquellos 
menores que comen a diario en los centros escolares, 
y que lo necesiten en función de la renta familiar, pue-
dan comer de forma gratuita en dichos centros.

c) Revisar todos los casos de solicitudes de becas co-
medor rechazadas, así como adoptar las medidas per-
tinentes para simplificar el trámite de peticiones de es-
ta beca, unificando criterios y agilizando los trámites 
administrativos.
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d) Adoptar medidas de coordinación con los Consells 
Comarcals, que son las entidades que gestionan dic-
has becas, para que éstos tramiten las becas con mayor 
celeridad y eficiencia y para que se homogenicen los 
requisitos que se piden a las familias para ser benefici-
arios de estas becas.

Bloque 3

Exposición de motivos 

En Cataluña se producen unos 100 desahucios dia- 
rios, el 70% de los cuales se producen sobre hogares 
en los que reside algún menor. En Cataluña se encu-
entra el barrio donde se producen más desahucios de 
toda España. Y en Cataluña se encuentra el 13% del 
total de viviendas vacías de toda España.

Existe una tremenda concienciación social sobre el 
problema de la vivienda y las políticas puestas en 
marcha están muy lejos de dar resultado, porque no 
han sido en absoluto ambiciosas a pesar de tener la 
Generalitat la capacidad normativa tanto de evitar de-
sahucios como de impulsar la puesta en el mercado de 
las viviendas vacías.

Respecto del concreto problema de los desahucios hi-
potecarios, es evidente que se producen situaciones 
que a todas luces son injustas desde la perspectiva so-
cial, pues muchas de las personas que se ven privadas 
de su vivienda no han tenido responsabilidad en su si-
tuación de falta de ingresos, y que se agrava cuando 
además las condiciones en las que les fueron concedi-
dos sus préstamos hipotecarios no respondían en ab-
soluto a los criterios de las buenas prácticas bancarias.

Por eso se hace necesario impulsar desde la Genera-
litat un mecanismo que con la debida equidad y pon-
derando todas las circunstancias y todos los intereses 
en juego pueda decidir en qué supuestos la actuación 
de las entidades financieras encaminada al desahucio 
no tiene justificación social aunque pueda tener am-
paro legal.

Por estos motivos, el Grupo Parlamentario de Ciuta-
dans presenta las siguientes

Propuesta de resolución núm. 7

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Ge-
neralitat a implantar, rediseñando si es necesario el 
mecanismo de la Agència Catalana del Consum, un 
sistema de solución arbitral destinado a las situacio-
nes familiares con riesgo de desahucio por impago de 
préstamos hipotecarios en el cual se tendrán en cuen-
ta las circunstancias de la concesión del préstamo, las 
particularidades y circunstancias familiares actuales, 
la eventual responsabilidad del deudor en la situación 
de dificultad económica actual así como, especialmen-
te, si la entidad financiera implicada ha recibido ayu-

das públicas en el marco del proceso de reestructura-
ción del sistema financiero español.

La Generalitat incluirá la adhesión al sistema de arbi-
traje como requisito en los pliegos de condiciones de 
las licitaciones públicas.

Propuesta de resolución núm. 8

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Ge-
neralitat a mantener dentro del parque público de vivi-
endas sociales del Instituto Catalán del Suelo (Incasòl) 
los 14.000 pisos que gestiona la Agencia de Vivienda 
y asegurar que los únicos activos del Incasòl suscepti-
bles de enajenación, para generar ingresos que eviten 
nuevos recortes, se limitará a suelo urbano no desti-
nado a la edificación de vivienda social y a suelo in-
dustrial.

Bloque 4 

Exposición de motivos 

En Cataluña tenemos una tasa de abandono escolar del 
26% y de fracaso escolar de un 25%, solo superado 
por Canarias. El gasto anual por alumno ha descendi-
do en los últimos años de 4200 a 3700 euros. Somos 
el territorio español con las tasas medias universitarias 
más altas, que han aumentado en los dos últimos años 
alrededor de un 80%, mientras que la media nacional 
ha sido del 22%.

La relación entre educación y pobreza es incuestiona-
ble y directa. Los jóvenes que abandonan o fracasan 
en sus estudios tienen muchas más posibilidades de 
encontrarse en situación de pobreza durante su vida 
por la dificultad evidente que tendrán de incorporar-
se a puestos de trabajo que les permitan tener un sa-
lario digno y oportunidades de progreso. Igualmente, 
las dificultades de acceso a los diferentes niveles edu-
cativos por el aumento de las tasas impiden a muchos 
de estos alumnos por motivos estrictamente socioe-
conómicos tener oportunidades de progreso social, y 
en muchos casos, les impide salir de la situación de 
vulnerabilidad social.

En muchos casos, el abandono y el fracaso se produ-
cen en alumnos que provienen de familias con dificul-
tades económicas y en riesgo de exclusión social, que 
por ello necesitan de un apoyo específico en el ámbito 
educativo para trabajar, además de aspectos formati-
vos, aspectos motivacionales y sociales y que garanti-
ce una mayor participación de los entornos familiares.

Por otra parte, los recortes puestos en marcha por el 
Govern de la Generalitat en materia educativa, tanto 
por la vía de la disminución drástica de las inversio-
nes como por la vía del aumento brutal de las tasas, 
eliminan el mecanismo básico de igualación de opor-
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tunidades que supone la educación pública y de cali-
dad en un Estado social y de bienestar.

Por estos motivos, el Grupo Parlamentario de Ciuta-
dans presenta las siguientes

Propuesta de resolución núm. 9

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Ge-
neralitat a implementar un programa de lucha contra 
el fracaso y el abandono escolar que trabaje, además 
de aspectos formativos, aspectos motivacionales y so-
ciales y que garantice una mayor participación de los 
entornos familiares. Este programa contará con la fi-
gura de tutores mentores para aquellos casos en los 
que existe mayor peligro de abandono, porque acom-
pañan al alumno durante toda la época escolar, así co-
mo con la participación de las entidades que presten 
servicios sociales en el entorno del joven y las entida-
des del tercer sector implicadas.

Propuesta de resolución núm. 10

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Ge-
neralitat a revertir el aumento de las tasas de la edu-
cación pública en Cataluña y redefinir los sistemas de 
becas universitarias, para hacerlas más acordes a la si-
tuación familiar y socioeconómica de los alumnos y al 
rendimiento académico. Se debe garantizar que nin-
guna persona quede fuera del sistema universitario por 
motivos socioeconómicos.

Palau del Parlament, 12 de marzo de 2014

Albert Rivera Díaz
President del GP de C’s

Propostes de resolució presentades pel Grup Mixt (reg. 
58822)

A la Mesa del Parlament

David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt, 
d’acord amb el que estableixen els articles 132 i 133 
del Reglament del Parlament, presenta les següents 
propostes de resolució subsegüents al Debat general 
sobre l’increment de la pobresa i les desigualtats (tram. 
255-00006/10).

Fins fa res, la pobresa era percebuda com una abstrac-
ció (real i conceptual) que només aflorava a l’exterior 
a través de les manifestacions més despietades i im-
placables; per exemple, les persones sense sostre. Però 
sota aquest evidència abstracte i invisible (socialment) 
s’hi amagava (i s’hi amaga) una magma social ampli i 
difús de patiment i exclusió social. Un conglomerat de 
persones que, estructuralment i amb independència de 
la situació econòmica del país, ha representat (aproxi-
madament) un 20% de la població.

La pobresa no és res més que l’efecte sagnant de la de-
sigualtat social; de la maca de distribució justa i equi-
tativa de la riquesa; dels avantatges, els béns i els be-
neficis socials. Amb tot, però, aquest posicionament 
no és àmpliament compartit, sinó que la interpreta-
ció habitual de la situació de pobresa de les persones 
s’ha sustentat en dues conjectures molt esteses: o bé 
les circumstàncies en les quals viuen són la causa de 
la pobresa o bé que aquestes persones es precipiten als 
nivells inferiors de l’escala social perquè tenen una 
tendència (innata) a patir problemes que els arrosse-
guen a aquella posició.

En la lluita contra la pobresa i l’exclusió social als Pa-
ïsos Catalans, des de la CUP-AE hem de defensar la 
consolidació dels drets socials, frenant el discurs estig-
matitzador i culpabilitzador que transfereix a les per-
sones la responsabilitat de les seves situacions vitals. 
No es poden trobar solucions individuals a problemes 
estructurals. Les tensions socials que es deriven de les 
polítiques neoliberals han de ser contestades amb re-
sistència a les institucions, però també amb iniciatives 
comunitàries i de solidaritat i suport mutu als carrers 
i als barris.

És en aquest sentit del tot necessari, que es pugui tam-
bé establir un nou indicador de pobresa articulat al 
voltant d’un llindar calculat en funció d’una cistella 
bàsica de béns i serveis bàsics; és a dir, adoptar llin-
dars de pobresa absoluts que mesuren situacions de 
privació de necessitats humanes bàsiques. Aquest nou 
model d’indicador és necessari perquè l’actual proce-
diment mesura més aviat la distribució de la renda que 
no pas la privació i perquè establir una cistella bàsica 
de béns i serveis relativament restringida permetria fer 
una estimació dels casos de pobresa més severs.

Propostes de resolució

Proposta de resolució núm. 1

Repartiment de la riquesa, política fiscal i socialitza-
ció de beneficis

Per tal de poder abordar d’arrel les causes que generen 
pobresa, cal que es revisi en profunditat l’arc impositiu 
i que es modifiquin els llindars en matèria de patri-
moni, luxe i grans fortunes, a fi i efecte d’augmentar 
els ingressos per la via directa de les rendes més altes. 
També en aquest mateix sentit, cal crear un peatge so-
cial que s’apliqui a les empreses que presten serveis 
energètics bàsics (aigua, llum i gas), així com a les em-
preses concessionàries d’infraestructures.

Proposta de resolució núm. 2

Mesures pel manteniment i accés a l’habitatge

Declarar amb caràcter urgent una moratòria de desno-
naments, sigui en règim de tinença legal o bé informal, 
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almenys fins que no es pugui garantir reallotjament 
adequat a totes les persones víctimes de desallotja-
ments, en consonància amb les mesures cautelars or-
denades pel Tribunal d’Estrasburg en el cas de Salt, 
sense excloure en cap cas les unitats familiars sense 
menors a càrrec. En paral·lel, fomentar la incorporació 
intensa de pisos a la Xarxa d’Habitatges d’inclusió, per 
superar els 1.000 existents avui. Per aconseguir-ho, 
entre d’altres actuacions, s’ha de duplicar l’ajut que re-
ben les entitats socials que incorporen pisos a l’esmen-
tada xarxa, la qual cosa significa passar dels actuals 
1.200 € anuals als 2.400 €, per tal de suplir els 1.200 
€ que aportava la Fundació un Sol Món de Catalunya 
Caixa fins que va desaparèixer.

Proposta de resolució núm. 3

Pobresa energètica: cap llar pobre sense subministra-
ments

El dret a l’habitatge i subministraments bàsics es tro-
ben dins la categoria de garanties indispensables per 
assegurar un nivell de vida adequat i per això cal que 
tota persona tingui dret a mantenir l’habitatge en unes 
condicions de vida digna: climatització adequada per 
la salut i disposar dels mínims d’aigua potable pel seu 
sanejament, la qual cosa implica incorporar aquests 
drets a la Llei 18/2007 de 28 de desembre del dret a 
l’habitatge. S’aplicarà el principi de precaució en els 
protocols de talls donada la rellevància per la salut de 
les persones i no es podrà realitzar cap tall sense la de-
mostració que la llar en qüestió té prou capacitat eco-
nòmica per fer front al rebut bàsic.

Proposta de resolució núm. 4

Derogació ordenances de civisme i determinats plans 
de seguretat

A conseqüència de les polítiques neoliberals d’auste-
ritat i retallada de prestacions socials, les ordenances 
de civisme, els plans de seguretat i determinades pràc-
tiques policials, estigmatitzen, sancionen i penalitzen 
les persones en situació de major vulnerabilitat. És per 
aquest motiu que s’insta als municipis i a la Genera-
litat a que eliminin totes aquelles disposicions de les 
seves ordenances de civisme o plans de seguretat que, 
basades en el populisme punitiu, alenin la criminalit-
zació de la pobresa.

Proposta de resolució núm. 5

Prevenció del risc, educació i formació professional

Desenvolupar programes i serveis especialitzats de pre-
venció i suport a situacions de risc i desavantatge soci-
als adreçats als infants de 0 a 3 anys i a les seves famíli-
es, especialment en la primera maternitat, que permetin 
prioritzar la prevenció i les intervencions precoces en 

situacions de risc i vulnerabilitat familiar. L’evidència 
empírica indica que l’escolarització de 0 a 3 de les cri-
atures de famílies en situació d’exclusió social ajuda a 
minimitzar-ne la transmissió generacional.

Alhora garantir l’escolarització pública i gratuïta per 
als infants de 0 a 3 anys, prioritzant de forma clara 
els barris més desafavorits; cal que les escoles que es 
troben en els barris més vulnerables comptin amb ei-
nes per a poder fer front a l’educació en la diversitat 
amb professionals preparats i motivats per treballar en 
aquests entorns.

A més, garantir que el total del pressupost que es des-
tina a educació reverteixi en la xarxa de centres pú-
blics, eliminant així la concertació público-privada i 
promovent, per tant, que no es segreguin alumnes en 
funció del seu origen i situació socioeconòmica.

Finalment, cal posar a l’abast de joves en situació de 
risc programes d’inserció social i laboral adaptats a les 
necessitats específiques del col·lectiu i que contemplin 
l’impuls, l’orientació i l’elaboració d’itineraris de for-
mació i inserció personalitzats i col·lectius.

Proposta de resolució núm. 6

Renda garantida i replantejament de la qüestió del deute

Establir una renda mínima garantida que, almenys, 
permeti cobrir les necessitats vitals de les unitats de 
convivència amb fills a càrrec i per a persones que no 
disposen de cap tipus d’ingrés amb independència de 
la seva situació administrativa. La renda garantida de  
ciutadania hauria de fixar una quantitat d’ingressos 
equivalents al salari mínim interprofessional com a 
mínim (amb les correccions necessàries segons la mi-
da de les llars i atenent a l’escala d’equivalències de 
l’OCDE). Per implementar-la –tal i com expressa la 
iniciativa Pobresa Zero del passat novembre, subscrita 
per 4.200 entitats socials– cal replantejar urgentment 
la qüestió dels interessos del deute –9.700 milions 
d’euros abonats des de 2008– i ajornar, renegociar-ne 
o suspendre el seu pagament per afrontar la situació 
d’emergència social.

La divisió del treball que promou el capitalisme exi-
geix disposar d’una massa d’obra invisible feminitzada 
dedicada a l’atenció de les tasques de la llar i de cures 
sense percebre cap retribució, per això s’exigeix al go-
vern que articuli les mesures necessàries per garantir a 
aquest col·lectiu una prestació econòmica mensual co-
titzada legalment.

Proposta de resolució núm. 7

Assistència sanitària i sociosanitària gratuïta

Garantir assistència sanitària gratuïta a totes les per-
sones amb independència de la situació administra-
tiva, així com assistència farmacològica gratuïta, tot 
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assegurant places públiques sociosanitàries suficients 
per atendre la demanda existent.

Proposta de resolució núm. 8

Intervenció comunitària en barris

Crear nous instruments per lluitar contra la pobresa 
i les desigualtats que impliquin la participació activa 
de les persones que pateixen exclusió social en la de-
finició dels serveis d’atenció a aquests col·lectius, així 
com destinar més recursos a l’acció comunitària per 
treballar l’autonomia col·lectiva i la vinculació social, 
tot potenciant la creació de xarxes de suport mutu. Es-
tablir mecanismes de col·laboració i coneixement mutu 
entre les iniciatives comunitàries veïnals, l’economia 
solidària i cooperativa i les institucions d’atenció soci-
al públiques i socials.

Proposta de resolució núm. 9

Gratuïtat transport públic

Garantir la gratuïtat dels transports públics per a per-
sones aturades, col·lectius en risc d’exclusió social, es-
tudiants escolars i universitaris de centres públics, i 
pensionistes.

Proposta de resolució núm. 10

Polítiques actives d’ocupació i municipalització dels 
serveis

Instar el govern espanyol a derogar la reforma laboral. 
Impulsar un pla de xoc per l’ocupació que desenvolu-
pi línies de contractació de persones que es trobin a 
l’atur, directament vinculada a la municipalització de 
serveis públics locals.

Palau del Parlament, 12 de març de 2014

David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt

Propostes de resolució presentades pel Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa (reg. 58823)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Laura Massana Mas, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableixen els articles 132 i 133 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents propostes 
de resolució subsegüents al Debat general sobre l’in-
crement de la pobresa i les desigualtats (tram. 255-
00006/10).

Propostes de resolució

Proposta de resolució núm. 1

Inversió Social i Fiscalitat

Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 
2014 corresponents a salut, educació i benestar soci-
al han significat una despesa inferior de 2.763 milions 
d’euros menys que l’any 2010. Aquesta és la vertadera 
magnitud del compromís social dels pressupostos, la 
despesa social en el 2014 és un 16,25 per cent inferior 
a la de l’any 2010.

Els pressupostos de la Generalitat i ens dependents, 
pel 2014, comporten el que podríem anomenar la con-
solidació de les retallades, en el sentit de que, per una 
banda, continuen comportant una aposta del govern 
per la retallada de serveis bàsics del model de benes-
tar.

El Departament de Benestar i Família el redueix 
en -12,6% respecte del 2012. Comparat amb el 2010 
(darrer any del govern d’entesa i d’esquerres) la reduc-
ció («retallada») acumulada pel govern CiU en aquest 
departament es del 23,5%. Ensenyament es redueix 
9,8% sumat amb les reduccions dels anys anteriors re-
presenta 21,8%. Salut redueix el seu Pressupost de ca-
ra el 2014 en un 5,30% Les reduccions («retallades») 
acumulades amb el nou govern CiU des del 2010 arri-
ben al 16,30%.

Amb aquestes noves retallades, si el 2011 Catalunya es 
situava darrera de tots els països de la UE en despesa 
en salut i educació (amb un 7,7% del PIB), el 2014 ens 
quedarem en tan sols el 6,5% del PIB, exactament a la 
meitat de la mitjana UE-27 (13%).

Existeixen alternatives econòmiques a les polítiques 
neoliberals. Avui, Catalunya és més desigual, més po-
bre i molt més fràgil que fa quatre anys i ho és pel re-
sultat de les polítiques de retallades que Convergència 
i Unió ha estat impulsant en aquests darrers anys. I 
per les polítiques d’austeritat al conjunt de l’estat. El 
pressupostos de la Generalitat de Catalunya continuen 
l’error. Però tanmateix, avui és possible albirar un ca-
mí alternatiu que aprofundeixi una economia sòbria, 
basada en un millor repartiment de la riquesa, en el 
respecte als recursos naturals i a la priorització de la 
ocupació, del coneixement i d’aquells sectors que han 
de determinar el futur econòmic i social.

No es poden disminuir el recursos d’inversió social si-
nó tot el contrari. ICV-EUiA aposta per una reforma 
fiscal i financera que permeti incrementar els recursos 
que destinen a polítiques de benestar social. Propo-
sem una política d’ingressos més progressiva, gravant 
més a qui més té, més guanya i més contamina que 
garanteixi un nivell de recaptació suficient que doni 
cobertura al cost del serveis i no precisi de la venda 
de patrimoni per reduir el nivell d’endeutament amb 
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la finalitat d’incrementar els recursos que es destinen 
a polítiques socials.

Entenem que «la despesa social és inversió de present 
i de futur», ja que assegura la sostenibilitat del nostre 
sistema de llibertats, drets i benestar, i crea nova ocu-
pació. La cohesió social és la millor garantia pel pre-
sent i pel nostre futur com a societat.

L’economia ha d’estar al servei de les persones i del 
futur de la societat. Entenem que el principal proble-
ma de les finances de la Generalitat és la seva baixa 
recaptació efectiva en relació a les economies europe-
es del nostre entorn, cal doncs restituir les carregues 
impositives vers les rendes més altes a fi que contri-
bueixin en major mesura a l’esforç de generar els re-
cursos fiscals necessaris per a uns serveis públics de 
qualitat. En aquest sentit augmentar les contribuci-
ons a les finances públiques dels patrimonis més alts 
mitjançant modificacions a l’Impost de successions i 
donacions i l’Impost de patrimoni eliminant en tots 
impostos elements dels beneficis fiscals que gaudei-
xen els sectors més privilegiats constitueix un factor 
de justícia social i reequilibri pressupostari. A més, 
la decidida lluita contra el frau fiscal, la introducció 
d’elements de fiscalitat ambiental, i l’anul·lació de la 
reducció en l’impost del joc –nou exemple, de com  
la fiscalitat es posa al servei dels interessos econòmics 
del més poderosos– contribuirà a recuperar un sistema 
fiscal per Catalunya més just i progressiu.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1) Fixar un sòl d’inversió social en els pressupostos de 
la Generalitat de Catalunya, incrementant en 2 legisla-
tures la inversió social fins a la mitjana europea.

2) Ampliar la cobertura pública d’aquells programes 
i serveis socials que són generadors d’ocupació i que 
creen condicions favorables per a la incorporació de 
la dona al mercat de treball en condicions d’igualtat 
(SAD –Servei d’Ajut a Domicili, Assistent Personal...).

3) Promoure una política d’ingressos justa, solidària 
i ambiental que com a mínim contempli els eixos se-
güents: 

3.1) IRPF: 

a) Supressió de la deducció per inversió en habitatge 
habitual per la compra de pisos.

b) Eliminar el benefici fiscal del 20% que dóna el Go-
vern de Catalunya per la compra d’accions en empre-
ses que cotitzin en el Mercat Alternatiu Borsari.

c) Eliminar el benefici fiscal del 30% per la compra 
d’accions o participacions socials d’empreses noves o 
de creació recent. Business Angels.

3.2) Reforma de l’impost de successions per recuperar 
el nivell recaptatori de l’any 2009.

3.3) Reforma de l’Impost sobre el Patrimoni, incorpo-
rant 2 nous elements: nova rebaixa del mínim exempt i 
augment progressiu dels tipus aplicables.

3.4) Nous impostos, i manteniment o increment d’al-
guns dels existents: begudes ensucrades, habitatges 
l’alcohol i el tabac i eliminar els beneficis fiscals als 
casinos.

3.5) Fiscalitat ambiental: impost a les emissions de 
CO2, impost a les emissions de sofre i nitrogen.

3.6) Incrementar fortament els efectius humans i re-
cursos tècnics de l’Agència Tributària de Catalunya 
per tal de perseguir el frau fiscal i l’economia submer-
gida.

Proposta de resolució núm. 2

Mínim Vital

Catalunya viu avui una situació d’emergència social, 
per l’augment de l’atur, de les desigualtats i de la po-
bresa. Avui tothom pot caure en el pou de la pobresa. 
Hi ha nous perfils de pobresa, persones que mai havi-
en imaginat ser pobres i que de sobte es que es queden 
sense feina, desprès perden la prestació, no poden pa-
gar hipoteca i perden o han perdut casa seva. I amb el 
temps el que era un problema d’origen laboral acaba 
sent un problema d’atur de llarga durada que es croni-
fica i acaba esdevenint un problema social.

És evident que la pobresa té un component estructural 
–en ple creixement econòmic la taxa de pobresa no va 
baixar de l’17%– però lligat a un model socioeconò-
mic que arrossega un important dèficit social, un sub-
desenvolupament social com a conseqüència del retard 
en el desenvolupament de l’Estat de benestar i la feble-
sa de les polítiques socials malgrat les passes endavant 
que es van produir durant el Govern d’esquerres a la 
Generalitat de Catalunya.

La pobresa no té un arrel únicament econòmica, sinó 
que està relacionada amb altres factors com l’habitat-
ge, la salut, la formació o l’educació, polítiques públi-
ques que han patit retallades substancials els darrers 
anys. La pobresa és un greu problema cada vegada 
més abandonat pels governs de la austeritat, deixat a 
mans dels ens locals i del tercer sector social que in-
tenten salvar la deixadesa en les responsabilitats de les 
administracions autonòmica i estatal.

Cal una llei que asseguri que totes les persones tindran 
assegurades les necessitats bàsiques en els aspectes es-
sencials per a una vida digna: alimentació, ingressos 
mínims, habitatge i subministraments principals, diri-
gida a persones sense ingressos estables que es trobin 
en situació de risc de pobresa o exclusió social.

Aquesta llei determinarà i desenvoluparà, els quatre 
eixos que configuren el Mínim Vital Garantit i el con-
junt de mesures de rescat social que es consideren im-



17 de març de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 281

3.10.30. TRAMITACIONS EN CURS 50

prescindibles en aquest moment, i que, en síntesis són: 
ingressos mínims de subsistència mitjançant la Renda 
Garantida de Ciutadania, garantir el dret a l’alimen-
tació, establir un preu social en els subministraments 
mínims d’aigua i energia i garantir la seva provisió en 
cas d’insuficiència de rendes i fer efectiu el dret a l’ha-
bitatge mitjançant la constitució del fons català d’ha-
bitatges per emergències socials nodrit per immo-
bles procedents de: SAREB, entitats partici pades pel 
FROB, AAPP i lloguer forçós dels habitatges desocu-
pats.

El Parlament de Catalunya insta el Govern establir 
mitjançant Llei el Mínim Vital Garantit i les mesures 
de rescat social, enteses com aquell conjunt de políti-
ques públiques, modificacions legislatives i demés me-
sures necessàries per evitar l’exclusió social dels ciuta-
dans i ciutadanes, per fer efectiu el dret una vida digna 
i saludable, i garantir l’accés a aquells serveis, submi-
nistraments i prestacions que són condicions prèvies  
i bàsiques per l’efectivitat dels drets humans fonamen-
tals recollits en els tractats internacionals aplicables a 
Catalunya, en la Carta europea dels drets humans, i 
desenvolupats en l’Estatut d’autonomia de Catalunya 
de 2006. Aquesta Llei contemplarà, com a mínim, els 
següents eixos: 

a) La Renda Garantida de Ciutadania en els termes 
previstos en l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia Ca-
talunya.

b) La garantia del dret a l’alimentació, la seva inclu-
sió en la cartera de serveis socials i l’establiment d’una 
partida oberta de beques menjador i finançades al 
100% si s’estima oportú.

c) La disponibilitat dels subministraments mínims bà-
sics d’aigua i energia –per enllumenat, calefacció i per 
cuinar– en termes de habitabilitat, salubritat i higiene.

d) La disponibilitat d’un habitatge o un allotjament 
digne, en cas de pèrdua de l’habitatge habitual per ra-
ons d’insuficiència de recursos o de desnonaments.

Proposta de resolució núm. 3

Renda Garantida de Ciutadania

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya, en el seu arti-
cle 24.3., estableix que «les persones o famílies que 
es troben en situació de pobresa tenen dret a accedir 
a una renda garantida de ciutadania que els asseguri 
els mínims d’una vida digna, d’acord amb les condici-
ons que legalment s’estableixen». D’acord amb l’arti-
cle 37.3 de l’Estatut d’Autonomia, aquest dret de l’àm-
bit dels serveis socials cal que sigui regulat per mitjà 
d’una llei del Parlament de Catalunya.

La crisis amb tot els efectes associats com l’increment 
de l’atur sense precedents, la creixent privació materi-
al i la pèrdua de la llar per a moltes persones i les reta-
llades en inversió social pública estan incrementant el 

col·lectiu de persones i famílies que viuen per sota del 
llindar de la pobresa.

La proposta de la Renda Garantida de Ciutadania té 
com a finalitat donar resposta a les necessitats bàsi-
ques d’una gran part de la ciutadania catalana que 
amb independència de la seva situació social veuen 
com la manca de feina o de llar els aboca a una situ-
ació d’exclusió econòmica que els condueix cap a la 
marginalitat.

Representants de sindicats, partits polítics i entitats 
sense ànim de lucre impulsen una Iniciativa Legisla-
tiva Popular (ILP) que té per objecte regular la Ren-
da Garantida de Ciutadania per donar compliment al 
mandat de l’article 24.3. de l’Estatut d’Autonomia i as-
segurar els mínims d’una vida digna a les persones o 
famílies que es troben en situació de pobresa.

ICV-EUiA forma part des dels seus inicis de la Comis-
sió Promotora de la ILP Renda Garantida Ciutadana, 
acompanyant aquesta participació amb la presentació 
d’una Proposició de Llei al Parlament de Catalunya ai-
xí com mocions municipals.

La proposta de Renda Garantida de Ciutadania té per 
objecte garantir que ningú estigui per sota del llindar 
de la pobresa i consisteix en: 

1) Un dret universal de tots els ciutadans i ciutadanes 
de Catalunya, no condicionat a disponibilitats pressu-
postàries ni a l’obligació de participar en accions d’in-
serció social i laboral.

2) Un dret subjectiu de caràcter individual però vin-
culat a la situació econòmica de la persona i, en el seu 
cas, del nucli familiar o de convivència.

3) El dret a percebre una prestació econòmica de, com 
a màxim, 664 euros mensuals per dotze pagues.

4) La prestació econòmica de la Renda Garantida de 
Ciutadania té caràcter suplementari; és el dret a perce-
bre la quantitat necessària a fi que, sumada als ingres-
sos econòmics que es tinguin per qualsevol concepte, 
es disposi d’uns ingressos econòmics iguals a 664 eu-
ros mensuals per dotze pagues.

5) Els requisits per accedir al dret a cobrar la prestació 
econòmica de la Renda Garantida de Ciutadania són: 

a) Tenir 18 o més anys, o ser menor emancipat.

b) Estar vivint legalment a Catalunya.

c) Tenir residència continuada a Catalunya durant un 
mínim de 12 mesos.

d) No disposar d’ingressos econòmics superiors als 
mínims garantits equivalents a la quantia de l’indi-
cador de renda de suficiència de Catalunya (per l’any 
2012, 664 euros mensuals per dotze pagues), durant 
com a mínim els 4 mesos anteriors a la sol·licitud.

6) El projecte de Llei per la Renda Garantida de Ciu-
tadania regula també les obligacions de les persones 
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perceptores de la prestació econòmica; l’incompliment 
de les obligacions pot comportar la suspensió o la pèr-
dua del dret a percebre la Renda Garantida de Ciuta-
dania.

7) El finançament de la Renda Garantida de Ciutada-
nia és a càrrec dels Pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya, i serà gestionada per l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya, les administracions locals, i 
amb la participació de les entitats del tercer sector, de-
gudament acreditades.

8) La no-resposta de l’administració pública compe-
tent a la sol·licitud feta pel ciutadà o ciutadana compor-
tarà el reconeixement del dret a percebre la prestació 
econòmica.

Aquesta proposta legislativa busca donar una respos-
ta coherent a les necessitats materials d’una part de la 
població catalana que, tingui o no problemes socials 
afegits, es veu fortament afectada per la crisi i reclama 
la solidaritat de la nostra societat.

La Renda Garantida Ciutadana ha de ser complemen-
tària a altres polítiques socials, de salut, ocupació, ha-
bitatge i serveis socials, especialment, per tal de do-
nar un suport social més eficaç en el context actual, 
d’acord amb l’Estratègia europea 2020.

Per tot plegat, ICV-EUiA es compromet a treballar 
dins i fora de les institucions per a la implementació 
d’una Renda Garantida Ciutadana com a principal ins-
trument de lluita contra la pobresa.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a tramitar 
amb urgència la ILP per a una Renda Garantida de 
Ciutadania respectant els principals eixos de la pro-
posta: universalitat, caràcter subjectiu, i no condicio-
nat a disponibilitat pressupostària.

Proposta de resolució núm. 4

Habitatge

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1) Donar compliment, abans de l’1 de juny de 2014, 
a tots els acords de la Moció 66/X del Parlament de 
Catalunya, sobre les polítiques per a garantir el dret a 
l’habitatge i el reallotjament de famílies desnonades.

2) En relació al Programa de prestacions econòmiques 
d’urgència especial pel pagament del lloguer i de quo-
tes d’amortització hipotecària, adreçada a persones en 
situació d’atur de llarga durada: 

a) Ampliar els supòsits per poder acollir-se a les ajudes 
a totes les persones i famílies en risc de pèrdua del seu 
habitatge habitual per raons de insuficiència de recur-
sos –sigui quina sigui la seva situació laboral.

b) Mantenir oberta durant tot l’any 2014 la convoca-
tòria de prestacions econòmiques d’urgència especial 

per al pagament del lloguer o de quotes d’amortització 
hipotecària.

c) Dotar a la partida del programa d’ajudes pel paga-
ment del lloguer i de quotes d’amortització hipote-
cària, del caràcter de partida pressupostària oberta o 
ampliable amb càrrec al pressupost de la Generalitat i 
no vincular l’ampliació d’aquestes ajudes a les dispo-
nibilitats pressupostàries de l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya, 

3) Posar en funcionament efectiu, abans de l’1 de juny 
de 2014, el Fons Social d’Habitatge de Catalunya amb 
habitatges desocupats, tant els que siguin ja titularitat 
de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, del INCA-
SOL i de les administracions locals de Catalunya que 
hi vulguin participar, així com els procedents de les 
entitats bancàries intervingudes i la SAREB, per mitjà 
del corresponent conveni o obligar-los a fer-ho apli-
cant mesures sancionadores.

Aquest Fons s’haurà de gestionar concertadament en-
tre la pròpia Generalitat, les administracions locals i 
entitats socials especialment dedicades als temes d’ha-
bitatge.

4) Que per mitjà de Decret llei, tornar a posar en vigor, 
abans de l’1 de juny de 2014 per raó d’urgent necessitat 
social, els diversos articles i disposicions de la llei de 
llei del dret a l’habitatge 18/2007 de 28 de novembre, 
que possibilitaven l’expropiació temporal del dret del 
ús de l’habitatge per ser destinat a lloguer social, en 
tots els municipis i barris on s’hagi detectat una neces-
sitat forta i acreditada d’habitatge assequible.

5) Que abans de l’1 de juny de 2014, aprovi els Decrets 
corresponents pel desplegament reglamentari necessa-
ri de totes les mesures previstes en la llei del dret a 
l’habitatge 18/2007 de 28 de novembre, en especial les 
relatives a l’activació dels habitatges buits, tan per mit-
jà de mesures d’investigació, de foment i sancionadors 
en tots els municipis i barris on s’hagi detectat una ne-
cessitat forta i acreditada d’habitatge assequible.

6) Donar ple suport tècnic, legal i econòmic als Ajun-
taments de Catalunya que han acordat obrir expedi-
ents sancionadors a aquells entitats bancàries i pro-
motores que retinguin indegudament habitatges buits, 
malgrat l’existència d’una necessitat forta i acreditada 
d’habitatge assequible.

7) Que de conformitat amb la doctrina fixada pel Tri-
bunal europeu dels Drets Humans, el Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya es personi en tots els procedi-
ments judicials en que s’hagi acordat el llançament de 
famílies que no disposin de cap altre habitatge i que 
ho demanin ja sigui directament o per mitjà d’enti-
tats socials, per tal d’informar sobre la disponibilitat 
i oferiment d’allotjament de substitució o provisional, 
per part dels organismes públics competents en matè-
ria d’habitatge i de serveis socials, tant locals com de 
la Generalitat de Catalunya, demanant que es suspen-
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guin els desallotjaments fins i tant no s’acrediti aques-
ta disponibilitat efectiva, per a cada cas concret.»

8) Aprovar, abans de l’1 de juny del 2014, el Pla del 
Dret a l’Habitatge.

9) Aprovar, abans de l’1 de juny de 2014, el Pla Terri-
torial sectorial de l’Habitatge.

10) Implementar el Housing First (primer l’habitatge) 
com a model d’atenció per a la majoria de persones 
que dormen al ras.

Proposta de resolució núm. 5

Per un sistema que lluiti contra les desigualtats i a fa-
vor de la cohesió social: educació, salut i cultura

A) Educació

L’article 3 de la Llei d’Educació de Catalunya (LEC) 
afirma que els alumnes tenen dret a rebre una educa-
ció integral, orientada al ple desenvolupament de la 
personalitat, amb respecte als principis democràtics 
de convivència i als drets i les llibertats fonamentals. 
El nivell de pobresa infantil que patim, arran de la cri-
si econòmica, a Catalunya, impossibilitat que els nens 
i les nenes del nostre país puguin desenvolupar la seva 
personalitat en un entorn social adequat.

En aquesta mateixa línia, l’article 6 de la LEC garan-
teix que «el sistema públic de beques per a l’estudi té 
com a objectiu la compensació de les desigualtats eco-
nòmiques i socials i, en els ensenyaments no obliga-
toris, sens perjudici del que estableix aquesta llei, la 
incentivació de l’estudi».

Val a dir que les situacions de pobresa i d’exclusió so-
cial viscudes durant la infància tenen conseqüències 
durant el desenvolupament vital d’una persona al llarg 
de tota la seva vida. Determinats estudis pedagògics 
demostren que la proporció d’infants amb un rendi-
ment escolar baix és menor en els països on la pobresa 
infantil és baixa, així com el fet que les des igualtats 
socio-econòmiques de les nostres societats també in-
flueixen en el rendiment escolar dels alumnes. Partint 
d’aquest fonament empíric, l’escola hauria d’esdevenir 
un espai on prevenir l’exclusió social atès que aquesta 
prevenció s’acabaria convertint en una autèntica inver-
sió social de futur.

Les retallades educatives que ve patint Catalunya des 
de l’any 2010 han colpejat especialment les polítiques 
orientades a l’equitat educativa. Avui, malmetre els 
avenços en política educativa que havien sigut fruit de 
grans consensos socials i polítics, a través del Pacte 
Nacional per l’Educació, és contrari a les necessitats 
socials que, malauradament, cada vegada més famíli-
es del nostre país requereixen. L’equitat educativa hau-
ria de ser un dels fonaments més importants de l’ori-
entació de qualsevol política educativa amb una potent 

mirada global, i no només des de la vessant de l’ense-
nyament.

Aquestes retallades suposen un canvi de model educa-
tiu sustentat en la important davallada del finançament 
dels programes de cohesió social, l’afectació greu dels 
ajuts a les famílies (beques menjador, socialització de 
llibres, activitats extraescolars, acollida matinal...), la 
manca d’inversió i la retirada de recursos econòmics 
i humans a l’escola pública, les mesures que ens re-
tornen a la doble xarxa que diferencia escola pública 
i concertada, la marginació dels governs locals i dels 
territoris en les decisions educatives, l’ofec del finan-
çament dels serveis educatius municipals com les es-
coles bressol i les escoles de música i dansa i la degra-
dació de les condicions del professorat.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1) Mesures de model educatiu: 

a) Garantir un sistema educatiu públic de qualitat, que 
redueixi les desigualtats i millori la cohesió social, on 
tots els centres sostinguts amb fons públics tinguin els 
mateixos drets i obligacions i on no sigui possible la 
segregació per origen, sexe o per llengua.

b) Assegurar una ràtio màxima de 25 alumnes a les 
aules d’educació infantil i primària, de 30 alumnes 
a l’educació secundària i de 35 alumnes a l’educació 
post-obligatòria, com a element de lluita més directa 
contra les desigualtats.

c) Reconèixer el caràcter educatiu i de prevenció de la 
fractura social que tenen els espais de menjador, lleure 
i acollida en els centres docents, vetllant per la qualifi-
cació dels professionals, les seves condicions laborals, 
l’accessibilitat universal a aquests serveis complemen-
taris i la regulació de les seves ràtios.

d) Amb l’objectiu de garantir la cohesió social a les 
nostres escoles, frenar el desenvolupament de la ges-
tió privada en els serveis complementaris i de reforç 
de l’educació.

e) Estudiar l’ampliació d’horaris i d’usos dels equipa-
ments educatius en les zones sòcio-econòmicament 
més desafavorides.

f) Impulsar el desplegament dels Instituts-Escola que 
reconeix la Llei d’Educació de Catalunya amb l’objec-
tiu de convertir-se en una eina més del Departament 
d’Ensenyament de lluitar contra les desigualtats i a fa-
vor de la cohesió social.

2) Mesures de finançament: 

a) Establir un Pla Plurianual de finançament públic 
que garanteixi destinar a l’educació un percentatge del 
PIB igual a la mitjana del nostre entorn europeu (6%).

b) No renovar en aquest any 2014 els concerts educa-
tius a les escoles concertades que segreguen alumnes 
per raó de sexe, xifrat en 29M€, i destinar aquests re-
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cursos econòmics a programes de cohesió social, es-
pecialment les beques menjador.

3) Programes de cohesió social: 

a) Evitar, amb totes les mesures possibles i a l’abast, el 
tancament de qualsevol escola pública, especialment 
d’aquelles que desenvolupen una funció de cohesió so-
cial al territori.

b) Dissenyar, de forma consensuada amb el món local 
i la resta de la comunitat educativa, programes espe-
cífics de cohesió social amb els recursos econòmics 
necessaris en aquells entorns on les condicions sòcio-
econòmiques són més desafavorides.

c) Establir un eix de «Detecció de malnutrició o des-
nutrició» en el Programa Salut i Escola amb l’objec-
tiu d’eradicar, de forma coordinada entre els Depar-
taments d’Ensenyament, Salut i Benestar i Família, la 
malnutrició infantil derivada de situacions de pobresa 
i/o exclusió social.

d) Potenciar l’acció tutorial amb els recursos humans 
i econòmics necessaris per a garantir la detecció dels 
problemes derivats de les situacions de vulnerabilitat 
de les famílies i per reforçar l’equitat i la cohesió so-
cial.

e) Elaborar un programa específic a través dels dife-
rents Serveis Territorials per a incentivar la participa-
ció en activitats culturals i esportives per a joves amb 
risc d’exclusió social.

f) Prioritzar l’accés dels infants i els joves en risc d’ex-
clusió social a les activitats culturals i d’oci actiu faci-
litant la seva mobilitat i l’accés a les tecnologies de la 
informació.

g) Establir programes de prevenció de l’exclusió so cial 
en els processos de transició escola-treball.

4) Escoles bressol.

a) Revertir progressivament les retallades de fins el 
52% en l’aportació a les escoles bressol municipals 
amb l’objectiu de garantir el dret a l’educació també 
en l’etapa 0-3 anys.

b) Recuperar el finançament de 1.800€ per al mante-
niment de cada plaça d’escolar bressol municipal per 
part de la Generalitat de Catalunya.

5) Beques menjador.

a) Garantir la cobertura de l’100% de les necessitats en 
quant a beques menjador que es detectin després de la 
implementació del protocol de detecció de malnutrició 
infantil previst per al primer semestre de 2014, on l’ac-
cés a la beca sigui en funció dels barems econòmics i 
socials actuals de la família del menor.

b) Garantir la immediatesa del pagament de les sub-
vencions de beques menjador destinades al Consell 
Comarcal per evitar els retards acumulats que acaben 
perjudicant les famílies més vulnerables.

6) Garantir una partida pressupostària destinada a be-
car places de colònies, casals, campaments i rutes per 
a l’estiu que permeti als nens i les nenes gaudir de tres 
àpats diaris i de les mateixes oportunitats en el lleure 
que la resta d’infants que l’envolten.

7) Mesures en l’àmbit universitari.

a) Garantir l’educació universitària com a servei uni-
versal, amb un sistema d’accés que no estigui limitat 
per qüestions econòmiques.

b) Reclamar al Govern de l’Estat el traspàs efectiu 
de les beques d’ensenyament superior del Ministeri 
d’Educació, Cultura i Esport amb la dotació econò-
mica necessària i suficient que permeti desenvolupar 
un nou pla de beques i ajuts propis amb criteris per 
llindars de renda, rendiment acadèmic, mobilitat ge-
ogràfica i diferents modalitats, i també de les beques 
salari, que permeti augmentar la cobertura i un siste-
ma progressiu, equitatiu i just d’accés a l’ensenyament 
superior.

c) Establir una dotació pressupostària per a beques es-
table i no en funció de les matricules del estudiants de 
les universitats i instaurar un sistema de beques pro-
gressives per tal de garantir l’accés en igualtat de con-
dicions, tot Augmentant el nombre de beques i instau-
rar un sistema de matrícules progressives per tal de 
garantir la igualtat de condicions per evitar que ningú 
quedi exclòs de l’accés a la universitat per qüestions 
sòcio-econòmiques

B) Salut

Un sistema sanitari públic, d’accés universal, gratuït i 
finançat a través dels pressupostos públics és un factor 
fonamental per garantir uns bons resultats en salut tant 
com un factor d’equitat social.

Per altra banda determinants socials com la degrada-
ció de les condicions de treball, l’atur i la precarietat, 
així com l’increment de la pobresa i les desigualtat te-
nen una incidència directa en l’empitjorament de les 
condicions de vida i salut de la ciutadania.

Catalunya està a la cua de l’Estat en despesa sanitària 
per càpita. El pressupost català del 2014 destina una 
despesa sanitària per càpita de 1.095,34 euros. Una 
quantitat que queda lluny dels 1.298 euros de l’any 
2010, xifra que ja aleshores era considerada insufi-
cient. Només les Balears i el País Valencià destinaran 
aquest any menys euros per persona a assistència sa-
nitària.

Les decisions preses pel Govern de l’Estat i del Go-
vern català tenen un impacte molt negatiu en la capa-
citat del sistema sanitari per garantir una atenció uni-
versal i de qualitat.

Tenim menys personal sanitari, plantes hospitalàries i 
quiròfans tancats, llistes d’espera més llargues per in-
tervencions i per consultes especialitzades, menys re-
cursos per a l’atenció primària, serveis de salut men-

Fascicle segon
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tal saturats. Al mateix temps s’incrementa la presència 
de serveis privats als hospitals públics i creixen subs-
tancialment les assegurances privades. Qui pot pa-
gar-s’ho no s’espera.

Els decrets de l’Estat limitant l’accés de les persones 
migrades a l’atenció sanitària són discriminatòries i 
afecten greument drets socials bàsics.

Les mesures preses per l’Estat d’introducció de re-
pagaments de receptes mèdiques i d’exclusió de certs 
medicaments de la cobertura de la seguretat social es-
tà deixant malalts crònics amb baix nivell d’ingressos 
sense accés a la medicació. Parlem de pensionistes o 
de persones que, potser precisament a causa de la seva 
malaltia, han hagut de deixar la seva activitat laboral.

L’eina que existeix a Catalunya per a evitar que casos 
com aquests no es quedin sense accés al tractament, la 
farmàcia gratuïta, no està funcionant com cal.

1. Impulsar un pla per garantir l’equitat i la qualitat del 
sistema sanitari, prioritzant les polítiques necessàries 
per reduir les desigualtats en l’accés en al sistema sa-
nitari, amb els següents punts: 

Garantir la universalitat del dret a la salut.

a) Garantir plenament i sense restriccions l’atenció sa-
nitària gratuïta a totes les persones que resideixen de 
forma habitual a Catalunya.

Garantir la qualitat en equitat del sistema sanitari.

b) Impulsar un Pla per garantir la qualitat de l’assistèn-
cia en els centres hospitalaris, greument afectada per 
l’aplicació del Pla de mesures urgents per a la sosteni-
bilitat del sistema sanitari de 2011. El Pla inclourà la 
reobertura de llits, unitats de cures intensives i quirò-
fans, que puguin romandre tancats.

c) Recuperar progressivament els llocs de treball ne-
cessaris pel normal funcionament dels centres al llarg 
de tot l’any i cobrir les baixes de personal (malaltia, 
vacances, maternitat o jubilació).

d) Incrementar el nombre de personal sanitari als CAP 
d’arreu del territori, especialment pediatres, entre d’al-
tres especialitats, per tal d’assegurar l’atenció d’aques-
tes especialitats en horari de matí i tarda i donar co-
bertura a les necessitats de la població, així com de 
personal especialitzat en l’assistència social.

e) No realitzar derivacions d’activitat sanitària i recur-
sos humans i materials a centres privats mentre s’està 
reduint els recursos, el personal i l’activitat dels cen-
tres públics.

Garantir l’accés als serveis sanitaris a tot el territori.

f) Recuperar els horaris d’atenció continuada que han 
estat reduïts en els Centres d’Atenció Sanitària, a tra-
vés d’un procés de diàleg amb els ajuntaments, els pro-
fessionals dels centres afectats, associacions de veïns 

i plataformes ciutadanes, per garantir l’equitat social i 
territorial en l’accés als serveis sanitaris.

Garantir l’accés a la medicació de les persones que ho 
necessiten.

g) Regular a través d’una instrucció el servei de farmà-
cia gratuïta, per a garantir criteris clars i transparents 
que facilitin l’accés a aquest servei a totes les perso-
nes amb dificultats econòmiques, tenint en compte la 
renda de la persona que ho sol·licita i no la de la seva 
unitat familiar, assegurant així el dret subjectiu i indi-
vidual a l’accés a la medicació a tothom.

Garantir els drets les llistes d’espera.

h) Impulsar una campanya d’inspecció i seguiment de 
centres sanitaris per evitar actuacions fraudulentes en 
la gestió de les llistes d’espera, com retards injustifi-
cats en la incorporació del pacient a la llista d’espera 
o no donar cap data al pacient per la visita a l’especia-
lista.

i) Presentar a la comissió de salut, en el termini de dos 
mesos, un pla per reduir la variabilitat en l’accés de les 
proves diagnòstiques i visites a l’especialista entre els 
diferents territoris amb l’objectiu de garantir l’equitat 
social i territorial.

Garantir l’atenció en salut mental.

j) Recuperar i potenciar els programes d’atenció pre-
coç a la psicosi.

k) Reduir la llista d’espera per accedir als pisos as-
sistits tutelats, així com les residències per a malalts 
mentals, en col·laboració amb el Departament de Ben-
estar i Família.

l) Incrementar les places de personal per l’atenció a la 
Salut mental, per tal de garantir que els centres de Sa-
lut Mental Infantils i Juvenils, Adults i Consultes pe-
rifèriques puguin donar una assistència adequada a la 
demanda i les necessitats existents i amb la periodici-
tat que exigeixen els criteris clínics.

Garantir que l’atenció primària i comunitària és la pri-
oritat.

m) Presentar a la comissió de salut un pla perquè la 
despesa en atenció primària i comunitària representi 
el 25% del total del pressupost de salut en els propers 
exercicis.

C) Cultura

En el context de retallades pressupostàries que estan 
superant els límits bàsics per no posar en risc unes po-
lítiques públiques que estructurin, consolidin i garan-
teixin el benestar de la ciutadania i la cohesió social, 
una de les que més ha patit aquest efecte retallador de 
supressió de serveis o de posar-los al límit, a més dels 
efectes dels impagaments de subvencions i convenis, 
estan sent les polítiques culturals.
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En els darrers dos anys el pressupost de la Genera-
litat destinat a cultura ha passat, d’un exigu 1’2% a 
menys de l’1%, patint una retallada que s’aproxima al 
65%. La política cultural no forma part de l’Estat del 
Benestar per aquest Govern i a aquesta constatació 
cal sumar-li decisions greus per part de l’Estat, com 
l’augment de l’IVA cultural a la majoria de productes i 
serveis culturals. Tot plegat fa que ara el sistema cultu-
ral estigui en emergència.

I especialment veiem amb preocupació la deriva per 
manca de lideratge i inacció de la conselleria i del go-
vern català amb les institucions culturals del país. En 
definitiva, una política cultural del govern que retalla 
el dret a la cultura del conjunt de catalans i catalanes i 
que participa de la privatització i mercantilització d’un 
bé comú essencial per a l’avenç en la cohesió social, 
l’emancipació individual i col·lectiva i la llibertat.

Fruit d’aquesta situació ens trobem amb uns equipa-
ments nacionals que no poden desenvolupar ni garan-
tir les missions pròpies, un món local que no rep el 
suport ni les garanties mínimes exigibles a les políti-
ques culturals de proximitat, una ciutadania que no té 
garantit l’accés a la cultura i que té limitades les pràc-
tiques culturals i uns agents que son expulsats del seu 
treball professional.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1) Pagar, amb càrrec del pressupost 2013, dels deutes 
pendents amb el conjunt del sector, agents culturals i 
món local amb la incorporació dels interessos de de-
mora que s’hagin produït o hagin hagut de pagar els 
deutors per fer front a l’impagament de la Generalitat.

2) Acordar que tots els processos de selecció de direc-
cions d’equipaments nacionals, públics i consorciats es 
faran per concurs públic i internacional seguint els cri-
teris i recomanacions internacionals. I de forma urgent 
garantir el concurs per la nova direcció i projecte del 
Gran Teatre del Liceu.

3) Fer una convocatòria específica de la línia de suport 
al món local, especialment en biblioteques, formació i 
difusió cultural.

4) Garantir el finançament de la Generalitat en la cre-
ació i manteniment de l’oferta pública d’escoles públi-
ques d’ensenyaments artístics (música i dansa).

5) Prendre el compromís que les mesures d’estalvi en 
els equipaments culturals no es produiran a costa del 
tancament de sales o d’equipaments nacionals, ni de 
forma temporal.

6) Aturar les decisions de privatització i mercantilit-
zació dels equipaments i serveis culturals per políti-
ques que consolidin i garanteixin el dret i l’accés a la 
cultura

Proposta de resolució núm. 6

Grup de Treball Pressupostos

En motiu del Ple monogràfic sobre pobresa i desigual-
tats al Parlament de Catalunya, les entitats socials com 
la Plataforma Pobresa Zero denuncien que «els ele-
vats índexs de pobresa i risc d’exclusió social que pa-
tim són inacceptables. Tant la pobresa estructural com 
l’anomenada nova pobresa, provocada per més de cinc 
anys de crisi, són evitables i és urgent combatre-les 
amb polítiques de redistribució de la riquesa que re-
dueixin les desigualtats i assegurin uns mínims vitals 
per a tothom.

En aquest sentit, insten a incloure en el Pacte contra 
la Pobresa aquest plantejament i traduir-lo en mesu-
res concretes d’ingressos –via fiscalitat, gravant més 
els que més tenen i combatent l’evasió i el frau fiscal–  
i major inversió social.

Conclouen que «El Parlament té la responsabilitat 
d’assolir un pacte de país, amb el compromís de tots, 
que permeti reconstruir i enfortir l’Estat del Benestar. 
Les successives retallades han minvat els recursos per 
atendre una demanda creixent i han deteriorat un sis-
tema de protecció insuficient per garantir la cobertura 
de les necessitats bàsiques i els drets socials de la ciu-
tadania: alimentació, habitatge, educació, salut i uns 
ingressos mínims.

1) Per tot plegat i donat que el Pressupost és l’instru-
ment central per fer front a aquestes demandes, el Par-
lament de Catalunya insta el Govern a crear un grup 
de treball interdepartamental amb representants dels 
diferents grups parlamentaris que, un cop escoltades 
les demandes de les entitats i agents socials, proposi 
modificacions en els Pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per tal de prioritzar la lluita contra la po-
bresa, l’exclusió i la desigualtat social en línia de les 
polítiques de redistribució que demanden les entitats. 
Aquest grup de treball haurà de presentar les seves 
conclusions al Parlament de Catalunya en el termini 
de 2 mesos.

Proposta de resolució núm. 7

Món Local

En aquest moment de crisi, els ajuntaments com a go-
verns de proximitat, són els que concentren i identifi-
quen les situacions de vulnerabilitat i d’exclusió de la 
ciutadania, els que lluiten per evitar que la pobresa es-
devingui estructural a Catalunya.

Com les entitats socials, els ajuntaments han esdevin-
gut més que mai els dics de contenció de la situació 
social que viuen i pateixen els ciutadans i ciutadanes. 
La dimensió local ha guanyat de nou interès i ha de-
mostrat que sovint alguns problemes, no tots, es po-
den resoldre des de la proximitat. És des de la polí-
tica local i des de la comunitat que s’estan construint 
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alternatives i que s’està posant de relleu la necessitat 
de governs encara més eficients, transparents, potents 
i àgils.

Està essent un mandat marcat per la resistència del 
món local contra les agressions i per la recerca de ac-
cions polítiques innovadores que permetin millorar la 
vida de la gent dels nostres municipis, i que sovint pal-
lien els efectes de les retallades en serveis públics que 
estan fent la Generalitat i l’Estat i que tant estem com-
batent a tots els nivells.

Com mai els Ajuntaments, i especialment aquells 
on l’esquerra té major capacitat d’influència, han in-
crementat els recursos adreçats a subsistència o au-
tonomia personal (ajuts a subministres, alimentació, 
assistència domiciliària,...), a la creació d’activitat eco-
nòmica i ocupació (Ajuts contractació, plans d’ocupa-
ció,...) a l’accés a l’educació i la cultura (tarifació so-
cial, beques menjador, substitució serveis antics plans 
d’entorn, ajuts lleure infància, increments aportació 
a les escoles bressol) al manteniment dels habitatges 
i a l’accés a l’habitatge social (Oficines de mediació 
hipotecària, sancions a bancs, taules contra el desno-
naments, fons social d’habitatges...), o el reforç dels 
serveis de convivència i mediació ciutadana i darrera-
ment a l’impuls de noves pràctiques de lluita contra la 
pobresa energètica que fomentin i garanteixin els ser-
veis mínims des de la cooperació, la iniciativa pública, 
la imaginació i el lideratge.

Molts d’aquests recursos han estat redireccionats pels 
municipis per culpa de la deslleialtat institucional i la 
insensibilitat social de la Generalitat i l’Estat (Educa-
ció, Dependència, PIRMI, Ocupació, salut...) obligant 
a deixar de fer altres actuacions estratègiques per a 
molts municipis en un moment on les limitacions pres-
supostàries municipals són enormes i injustes.

Tampoc podem oblidar els deutes acumulats de la Ge-
neralitat al món local que es xifren aproximadament 
en uns 1.300 milions d’euros als que cal afegir la des-
programació del PUOSC i tot els projecte de Barris 
amb la conseqüent paralització dels programes de re-
generació urbana i les polítiques socials que compor-
taven.

L’ajornament fins a l’any 2014, de l’inici de l’execu-
ció del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PU-
OSC) i la seva modificació temporal en un nou perío-
de d’execució que serà el corresponent als anys 2014 
a 2017, com així específica el Decret 206/2013, de 30 
de juliol. Això posposarà l’execució d’inversions pre-
vistes en els pressupostos municipals 2013 de molts 
Ajuntaments que comptaven estar totalment o parcial-
ment finançades amb el PUOSC.

El PUOSC ha esdevingut aquests darrers anys una ei-
na fonamental per als ajuntaments, però molt especi-
alment per als municipis més petits, amb gairebé nul-
la capacitat inversora, esdevenint la principal font de 
finançament d’inversions en equipaments municipals 

i en la millora de l’accessibilitat i connectivitat entre 
municipis, una veritable eina vertebradora del territo-
ri.

La política educativa de la Generalitat ha realitzat un 
desplegament de la Llei d’Educació de Catalunya cla-
rament selectiu: S’han realitzat passos en aspectes 
previstos a la LEC com el reforç de l’autonomia dels 
centres escolars, o el finançament públic de l’educa-
ció postobligatòria concertada, però no s’han desple-
gat aspectes com el desplegament de les Zones Edu-
catives, i serveis i projectes clau pels municipis com 
els Plans Educatius d’Entorn, les Oficines Municipals 
d’Escolarització, les Escoles Bressol Municipals, les 
Escoles de Música, cada cop compten amb menor fi-
nançament i en alguns casos els costos estan essent as-
sumits per les famílies i els Ajuntaments.

Finalment, les reformes impulsades pel Govern cen-
tral de recentralització i sostenibilitat (LRSAL) su-
posen una pèrdua d’autonomia local i una fiscalitza-
ció injusta dels ajuntaments alhora que obliguen a la 
Generaliat a tenir un paper més actiu en l’atenció pri-
mària en serveis socials. En el seu article 25 la Ley 
27/2013 de 27 de desembre de Racionalización i Sos-
tenibilidad de la Administración local, entre d’altres 
novetats, substitueix la competència municipal «Pres-
tació dels serveis socials i de promoció i reinserció 
social» per l’«Avaluació i informació de situacions 
de necessitat social i la atenció immediata a persones 
en situació o risc d’exclusió social», i, en l’article 27, 
que les Comunitats Autònomes podran «delegar» sota 
criteris d’estalvi net la «Prestació dels serveis socials, 
promoció de la igualtat d’oportunitats i la prevenció de 
la violència envers la dona».

La nova Llei de Governs Locals impulsada pel govern 
de la Generalitat parteix del mateix principi; del com-
pliment de la llei d’estabilitat pressupostària i soste-
nibilitat financera amb un canvi de mapa i de model 
competencial i organitzatiu. El Parlament de Catalu-
nya reconeix l’autonomia local i es reafirma en el prin-
cipi de subsidiarietat, la defensa del municipalisme i 
del seu finançament just.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1) Defensar les competències municipals en general 
i les de serveis socials en particular que recull tant 
l’Estatut de Catalunya, com les diverses lleis sectori-
als (Educació, Serveis Socials, Salut, Habitatge,...) en-
front l’aplicació de la Ley 27/2013 de 27 de desembre 
de Racionalización i Sostenibilidad de la Administra-
ción local, i enfortir-les en la Llei de Governs locals de 
Catalunya en tràmit parlamentari.

2) Actuar amb lleialtat i respecte institucional i liqui-
dar la totalitat dels deutes reconeguts i no reconeguts 
amb el conjunt de les administracions locals (Ajunta-
ments, Diputacions, Consells Comarcals), així com els 
interessos que se’n deriven de l’ajornament d’aquests 
pagaments en el termini màxim de dos mesos.
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3) Elaborar de forma consensuada amb el món local i 
amb la màxima celeritat la Llei de finances Locals de 
Catalunya.

4) Crear un programa específic de suport econòmic 
als Serveis Socials municipals per tal que incrementin 
els ajuts a les famílies en situacions d’urgència social; 
suficiència alimentària, garantia de subministres de la 
llar, manteniment en els habitatges,...

5) Mantenir els acords entre la Generalitat de Cata-
lunya i les Entitats Municipalistes de Catalunya de fi-
nançament i sosteniment d’Escoles Bressol Munici-
pals i Escoles de música i dansa.

6) Recuperar el desplegament de les Zones Educatives 
com a unitats de descentralització o mecanismes per 
a fixar el nombre màxim d’alumnes amb necessitats 
educatives especials per zones, i alhora com a espais 
de concertació amb els Ajuntaments per establir pro-
jectes de promoció educativa i de suport a les escoles 
més territorialitats.

7) Complir amb els compromisos contrets amb el món 
local en relació a l’execució del PUOSC el 2013, i a no 
fer efectiu el seu ajornament al 2014.

8) Recuperar els Plans de millora de barris, àrees ur-
banes i vil·les de Catalunya com a forma e cohesió so-
cial, dignitat i millora urbana, i dotar amb els recur-
sos suficients per satisfer als Ajuntaments o consorcis 
afectats, la part corresponent al 2013 dels imports 
compromesos.

9) Garantir un complert desenvolupament de la Llei 
de Serveis Socials i del Sistema Català d’Autonomia i 
Atenció a la Dependència (SCAAD), evolucionant cap 
a una Xarxa de Serveis composada per Plataformes 
Integrals de Proximitat (PIP)

10) Garantir el desplegament de la Llei dels Drets i les 
oportunitats en la Infància i l’Adolescència establint 
la cartera de serveis corresponent així com les acci-
ons necessàries tant des de la vessant de la protecció, 
la prevenció de les situacions de risc com des de la 
promoció d’estratègies i instruments que garanteixin 
la seva participació social en funció del seu moment 
evolutiu i maduratiu.

11) Donar suport a les Taules i/o Oficines d’interme-
diació hipotecaria municipal perquè atenguin millor a 
les famílies amb dificultats per mantenir l’habitatge de 
residència habitual.

12) Donar suport als Municipis per facilitar acords 
amb entitats financeres i per generar un fons d’habitat-
ge social gestionat pels municipis, i en paral·lel poder 
establir sancions a les entitats financeres per desocu-
pació d’habitatges de forma permanent.

Proposta de resolució núm. 8

En defensa d’uns salaris dignes i contra els processos 
de precarització de la feina

L’atur és el principal problema per als ciutadans i ciu-
tadanes de Catalunya, entenent què el treball remu-
nerat i digne és la condició principal per garantir la 
cohesió social, el benestar i, la independència i la rea-
lització de les persones. L’atur junt amb les retallades, 
provoquen un augment de les desigualtats socials i la 
inseguretat econòmica, i l’exclusió social.

Mesures com la reforma laboral aprovades pel Go-
vern espanyol amb el suport de CIU provoquen pèr-
dua d’ocupació i desregularitzen el mercat de treball, 
no fomenten l’estabilitat i empitjoren les condicions de 
treball. Des de l’entrada en vigor de la reforma laboral 
hi ha 45.000 persones aturades més des de l’entrada en 
vigor de la reforma laboral. Avui tenim 350.000 per-
sones menors de 35 anys aturades i 85.000 majors de 
55 anys.

A 31 de desembre de 2011 havien 3 milions persones 
ocupades. Avui 2.865.000. És a dir, tenim 135.000 
ocupats menys. Gairebé totes les noves persones ocu-
pades ho són a temps parcial. Hi ha els mateixos llocs 
de feina però repartits entre gent que té menors salaris 
i el que és pitjor, creixen les hores extres i les hores ex-
tres no pagades.

El Govern de la reforma laboral ni en parla. I de po-
lítiques actives d’ocupació les xifres els retraten. La 
política de Foment de l’ocupació, un 25’4% menys que 
el 2012. Despeses que inclou les polítiques actives, el 
programa d’Ocupabilitat, el programa d’Igualtat, qua-
litat i integració laboral, i el programa de Formació 
professional agrària i pesquera.

Aquestes lleis i polítiques afecten a tothom, però en 
especial a col·lectius ja molt vulnerables i a sectors 
econòmics lligats a l’Estat de Benestar. L’últim infor-
me del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) sobre 
el Mercat de Treball dels Majors de 45 anys publicat 
en el 2013, indica que els majors d’aquesta edat supo-
sen el 39,23% del total de les persones desocupades al 
nostre país. Un 35,42% es troben en situació d’atur de 
molt llarga durada (més de 2 anys), la conclusió és evi-
dent el col·lectiu te majors dificultats per a la inserció 
laboral. S’assenyala també que durant l’últim decenni, 
els demandants d’ocupació majors de 45 anys s’han in-
crementat en una major proporció respecte la totalitat 
dels demandants d’ocupació.

El Govern de Catalunya, ha de potenciar la reactiva-
ció econòmica, la creació d’ocupació, impulsant una 
política industrial activa i de canvi cap a nous sectors 
productius vinculats als requeriments de sostenibilitat 
com un dels motors del futur econòmic de Catalunya.

Per últim, fer esment a la necessitat de consolidació 
i creixement del tercer sector social que representa 
6.800 entitats amb 102.000 persones que hi són ocu-
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pades, generador del 2,8% del PIB però que les reta-
llades i les polítiques d’austeritat estan frenant el seu 
potencial creador d’ocupació, en xifres s’han perdut 
segons els seu propi Anuari 18.000 llocs de treball. 
Cal capgirar-ho i fer polítiques socials que contemplin 
els recursos destinats a l’Estat de Benestar com inver-
sió i no com a despesa i generar ocupació a l’hora que 
benestar i cohesió social.

Cal frenar el risc de precarització del sector per evitar 
un retorcés cap a l’economia submergida en les tas-
ques de cura, riscos d abús de l’ús del voluntariat, i so-
bretot frenar els acomiadaments i reduccions salarials.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1) Fer les gestions davant el Govern de l’Estat per a 
la derogació immediata de la reforma laboral impo-
sada, injusta, inútil i ineficaç i amb conseqüències ne-
fastes per a les persones treballadores ocupades, per a 
les persones treballadores en situació d’atur i per a les 
persones en situació de més vulnerabilitat.

2) Fer les gestions davant del Govern de l’Estat per 
a incrementar el Salari Mínim Interprofessional fins 
aconseguir progressivament el 60% del salari mig net 
estatal, d’acord amb el compromís subscrit per l’Estat 
a la Carta Social Europea, establint objectius interme-
dis en funció de l’evolució de l’economia.

3) Fer les gestions davant del Govern de l’Estat per a 
reformar l’article 27 de l’Estatut dels Treballadors per 
assentar sobre noves bases la determinació anual del 
SMI i evitar que es produeixin pèrdues de poder ad-
quisitiu.

4) Fer les gestions davant del Govern de l’Estat per a 
recuperar la força vinculant dels convenis, la capaci-
tat d’obligar de la negociació col·lectiva sectorial com 
instrument de solidaritat i mecanisme antidumping sa-
larial i limitar els processos d’inaplicació salarial als 
supòsits en què existeixi acord entre les parts negocia-
dores, evitant mecanismes de unilateralitat en la fixa-
ció de condicions salarials de qualsevol tipus.

5) Acabar amb l’estratègia econòmica de guanyar 
competitivitat mitjançant la devaluació interna, la re-
ducció salarial i la precarietat en el treball.

6) Impulsar un Pla Estratègic d’ocupació amb l’objec-
tiu de crear ocupació en el sector de la cura als infants, 
de la dependència i autonomia personal, del sector es-
colar i d’activitats extraescolars, sanitari i sociosanita-
ri, en l’àmbit de la formació no obligatòria, i el suport 
a polítiques laborals actives, en el sector primari i en 
indústries i serveis lligats a les polítiques de sostenibi-
litat, energies renovables, economia verda, en el sector 
R+D, TIC.

7) Millorar l’orientació laboral i ampliar l’oferta de 
formació ocupacional especialitzada teòrica i pràc-
tica que afavoreixi la reinserció laboral del col·lectiu 
de joves, dones i majors de 45 anys, posant en marxa 

accions i campanyes informatives necessàries per fo-
mentar que els empresaris valorin més positivament 
les seves competències.

8) Crear un espai de concertació entre el Govern, Par-
lament i els agents socials i econòmics més represen-
tatius de Catalunya amb la participació del Consell 
Nacional de la Joventut de Catalunya, amb l’objectiu 
de crear un Pla de Xoc per a l’ocupació juvenil, on ha 
d’especificar mesures concretes anuals amb pressu-
post específic i ha de permetre que aquestes s’inten-
sifiquin o modifiquin la seva durada en funció de les 
exigències de la realitat social. Creiem que per poder 
dur-les a terme és necessari comptar amb una dotació 
pressupostària específica i suficient, així com amb un 
sistema d’indicadors quantificables per tal d’avaluar 
les mesures implementades.

9) Dur a terme un pla de mesures de retorn pels i les 
joves que han hagut d’emigrar involuntàriament a l’es-
tranger per la manca de feina i d’expectatives laborals.

10) Vetllar per desbloquejar el conveni d’Acció Social 
de Catalunya, el d’Atenció Domiciliària i el de Lleure 
Educatiu i Sociocultural i evitar que suposi un retro-
cés en els drets i les condicions dels treballadors del 
Sector.

Palau del Parlament, 12 de març de 2014

Dolors Camats i Luis Laura Massana Mas
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA

Propostes de resolució presentades pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió i pel Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 58824, 
58859, 58982 i 58990)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, i Marta Rovira i Vergés, por-
taveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 132 i 133 del Reglament del Parlament, presenten 
les següents propostes de resolució subsegüents al De-
bat general sobre l’increment de la pobresa i les desi-
gualtats (tram. 255-00006/10).

Propostes de resolució

Proposta de resolució núm. 1

Els objectius del Pacte per a la lluita contra la pobresa 
a Catalunya, els indicadors de risc i la coordinació en-
tre institucions i entitats

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1.1 Definir, a través del Pacte per a la lluita contra la 
pobresa a Catalunya, un objectiu ambiciós de reduc-
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ció dels nivells de pobresa per als propers quatre anys, 
com a mínim dels objectius que fixen els Acords de 
Lisboa.

1.2 Garantir que el Pacte per a la lluita contra la po-
bresa a Catalunya inclogui un pressupost que abasti, 
com a mínim, quatre exercicis pressupostaris i incor-
pori les actuacions i estratègiques que estan impulsant 
tan la resta d’administracions que operen al nostre pa-
ís com les entitats del tercer sector social, per tal que 
esdevingui un pacte realment nacional.

1.3 Definir, a través del Pacte per a la lluita contra la 
pobresa a Catalunya, indicadors estadístics de referèn-
cia que permetin elaborar un informe anual sobre la 
pobresa al nostre país; tot plegat, amb desagregació 
territorial i de gènere i dades comparatives respecte el 
context de la Unió Europea.

1.4 Dinamitzar, a través dels mitjans materials i hu-
mans que resultin necessaris, l’Observatori Català de 
la Pobresa, la Vulnerabilitat i la Inclusió Social, per 
tal que esdevingui una eina útil per a conèixer, de for-
ma actualitzada, la realitat de la pobresa al nostre país 
en les seves múltiples vessants. Abocar-hi, per part del 
Govern de la Generalitat, aquella informació que pu-
gui proporcionar un grau de coneixement sobre les si-
tuacions de pobresa, com ara les beques menjador, les 
diferents prestacions i altres; tot plegat, amb desagre-
gació territorial, xifres absolutes i relatives i compara-
tiva entre peticionaris i beneficiaris reals.

1.5 Establir acords de col·laboració amb els ajunta-
ments, els consells comarcals (com ABSS que són) i 
les entitats que treballen en l’àmbit de la pobresa (Creu 
Roja, Banc dels Aliments o Càritas, entre d’altres) per 
tal que l’Observatori i el seu portal web esdevinguin 
un espai de difusió de la informació de les dades es-
tadístiques i estudis sobre la pobresa que recullen i 
elaboren tant la Generalitat de Catalunya, els ajunta-
ments, els Consells Comarcals i les entitats.

1.6 Avaluar, de forma anual, les polítiques i l’estat de 
la inclusió social al nostre país a través d’un informe 
que haurà de presentar-se i debatre’s al Parlament de 
Catalunya.

1.7 Dissenyar i implementar, a partir de la informació 
dels serveis socials, la Generalitat i les entitats, una 
història social compartida que integri tota la informa-
ció sobre la trajectòria de la persona en l’àmbit dels 
serveis socials amb l’objectiu, no només de millorar 
la gestió i l’atenció a la ciutadania, sinó també de defi-
nir itineraris d’inserció social i laboral, tot garantint la 
legislació en matèria de protecció de dades. Incorpo-
rar l’enfocament de la trajectòria vital i l’enfocament 
familiar en les intervencions que van dirigides als in-
fants i adolescents.

1.8 Que els pagaments a les entitats i ens locals re-
ferents a l’atenció a persones amb situació d’especial 
vulnerabilitat siguin prioritaris. Establir canals esta-

bles per tal de reaccionar davant possibles escenaris de 
manca de liquiditat.

1.9 Impulsar la creació de comissions d’àmbit local 
i dinamitzar les d’àmbit nacional entre els represen-
tants de les entitats del Tercer Sector Social i l’admi-
nistració, per tal de garantir l’aplicació de les clàusu-
les socials en els contractes de l’administració de la 
Generalitat de Catalunya; establir acords amb la resta 
d’administracions per tal d’estendre aquest operatiu al 
conjunt del país.

1.10 Redefinir, a través d’un acord amb les entitats lo-
cals, els Plans Locals d’Inclusió Social per tal de faci-
litar la seva efectivitat com a eina que permeti una in-
tervenció transversal, amb una implicació real de tots 
els agents del territori, especialment de les entitats del 
tercer sector social. Incloure, a través dels contractes 
programa, dotacions pressupostàries per a garantir la 
seva implementació, en funció de les necessitats reals 
de cada territori.

1.11 Impulsar, per al present exercici pressupostari, lí-
nies d’ajuts per un valor de quatre milions d’euros des-
tinades a les entitats per al desenvolupament d’accions 
de lluita contra la pobresa i les desigualtats i per a la 
inclusió social ja sigui a través de recursos propis o per 
altres vies.

1.12 Mantenir l’actual nivell de serveis d’assistència 
jurídica gratuïta, i a rebutjar els mòduls de justícia gra-
tuïta que proposa el govern de l’Estat.

1.13 Impulsar polítiques d’execució penal i penitencià-
ries, per afavorir la inserció social i laboral de les per-
sones en situació d’exclusió social. Impulsar mesures 
de reforç i garantia al dret a l’assistència jurídica gra-
tuïta, en especial als col·lectius vulnerables.

1.14 En els darrers tres anys (2011-2012 i 2013) el Go-
vern de l’Estat ha retallat la seva aportació a progra-
mes socials a Catalunya un 92%. Catalunya pateix un 
dèficit fiscal injust i antisocial, amb uns recursos que 
genera i no retornen, i que ens són molt necessaris per 
atendre les persones del nostre país. Per això, el Par-
lament de Catalunya insta al Govern de l’Estat a res-
taurar totes les transferències finalistes destinades al 
Govern de la Generalitat de Catalunya que s’han mi-
norat des del 2010 en l’àmbit de la protecció social i a 
reclamar al Govern estatal la territorialització de totes 
aquelles partides incloses en els pressupostos generals 
de l’estat de lluita contra la pobresa, ja sigui amb su-
port a les entitats o d’acció directa envers la ciutada-
nia.

1.15 El Parlament de Catalunya manifesta la conve-
niència que el Govern, tots els grups parlamentaris, 
les entitats socials, sindicats, col·legis professionals i 
la resta d’actors s’impliquin en el Pacte per a la llui-
ta contra la pobresa a Catalunya, per tal que esdevin-
gui un full de ruta compartit per eradicar la pobresa al 
nostre país.
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Proposta de resolució núm. 2

La redistribució de la riquesa: les polítiques fiscals  
i de rendes

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

2.1 Impulsar, a partir de la tramitació parlamentà-
ria de la Iniciativa Legislativa de la Renda Garantida 
de Ciutadania, un model social i laboral, amb els se-
güents objectius:

a) Ordenar el conjunt de polítiques de prestacions de la 
Generalitat orientades a la integració social i laboral, 
definir les relacions de complementarietat i subsidiari-
etat entre les diverses prestacions, incloent les presta-
cions econòmiques i no econòmiques.

b) Crear un òrgan únic gestor del conjunt de prestaci-
ons orientades a la integració social i laboral depen-
dents de la Generalitat, amb capacitat per gestionar les 
prestacions d’altres administracions.

c) Crear un grup de treball amb la participació de tots 
els agents implicats que estudiï les propostes de ren-
des socials d’equitat i les seves possibilitats de finan-
çament.

d) Garantir que les persones o les famílies que es tro-
ben en situació de pobresa tinguin el dret a accedir a 
una Renda Garantida de Ciutadania que els asseguri 
els mínims d’una vida digna, tal i com estableix l’arti-
cle 24.3 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

2.2 En relació a la política fiscal el Parlament de Cata
lunya:

a. Constata que la desigual distribució dels costos de 
la crisi han agreujat les desigualtats econòmiques i  
de renda i ha contribuït a un augment de la pobresa.

b. Manifesta la necessitat d’orientar la política fiscal a 
la consecució de més equitat social i la reducció de les 
desigualtats, i en aquest sentit:

– Insta el Govern a continuar amb les reformes fiscals 
necessàries per tal d’incrementar la progressivitat i la 
capacitat redistributiva en els tributs en què té capaci-
tat normativa, incloent una avaluació dels beneficis i 
deduccions fiscals existents i la seva eventual modi-
ficació.

– Insta el Govern a tenir un paper actiu en relació als 
canvis tributaris que impulsa el govern espanyol a par-
tir de la Comisión de Expertos para la Reforma Fiscal, 
que poden afectar els principals impostos en volum de 
recaptació (IRPF, IVA i Impost de Societats), així com 
la capacitat normativa en matèria fiscal de la Genera-
litat.

c. Constata la necessitat d’un nou pacte social a ni-
vell europeu per garantir una Europa del benestar 
universal i de la plena ocupació de qualitat, que ha 
d’incloure en l’àmbit de les institucions de la Unió  

Europea necessàriament l’avenç cap a una Unió Fiscal 
i la constitució d’un Tresor Europeu.

2.3 Introduir, de forma progressiva, el concepte de 
renda familiar en totes les actuacions i ajudes dels po-
ders públics. I, en aquest sentit, ampliar per a l’exer-
cici pressupostari del 2015, el topall que dóna dret a 
les ajudes amb infant a càrrec per a totes les famílies 
amb ingressos inferiors als 16.000 euros, estudiant la 
possibilitat d’incrementar aquest llindar en els propers 
exercicis.

2.4 En allò que fa referència a l’actual programa de la 
Renda Mínima d’Inserció:

a. Fer efectiva la prestació a totes les persones amb 
la prestació aprovada i en llista d’espera. La prestació 
inclourà tant la prestació econòmica com els plans de 
formació i treball, com els itineraris d’inserció socio-
laboral.

b. Gestionar els pagaments endarrerits per a reduir- 
los i fer tot el possible per eliminar-los de manera pro-
gressiva al llarg del 2014.

c. Garantir la recuperació del dret a la prestació de la 
RMI una vegada hagi finalitzat la contractació laboral 
que va originar la suspensió temporal.

d. Revisar el sistema d’indicadors, valoració, control i 
avaluació d’activitat i de resultats del programa de la 
RMI, per a tenir un coneixement de la població total 
subjecta de ser-ne beneficiària i la població realment 
atesa.

e. Avaluar el resultat del primer programa de forma-
ció i treball una vegada hagi conclòs el primer torn 
de beneficiaris i presentar-ne una segona convocatòria 
pel 2014, dotant el programa amb 10 M€ (el doble de 
pressupost de l’any 2013), i garantint que els seus be-
neficiaris es reincorporin a tots els efectes al programa 
de RMI de manera automàtica una vegada finalitzat el 
Programa de Treball i Formació si no han aconseguit 
la inserció laboral.

f. Efectuar a través del Servei d’Ocupació de Catalu-
nya, una diagnosi de l’ocupabilitat i un itinerari perso-
nalitzat d’inserció per a tots els beneficiaris de la RMI 
que s’escaigui en el termini d’un any.

g. Avaluar l’establiment del complement salarial per 
als beneficiaris de la RMI inserits al mercat de tre-
ball de tal forma que la inserció laboral sempre suposi 
un incentiu econòmic respecte la percepció de la RMI 
i no impliqui una pèrdua de drets de percepció de la 
RMI si s’extingís la inserció laboral.

Garantir la diferència entre el salari íntegre del con-
tracte i la prestació assignada quan un preceptor de 
RMI obtingui un contracte de treball, si el salari està 
per sota de la prestació econòmica de la RMI que te-
nia assignada.
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h. Establir un programa de xoc per a intensificar les 
actuacions d’inserció sociolaboral de les persones amb 
més de cinquanta mesos de percepció de la prestació.

i. Revisar les condicions dels titulars de la RMI per 
a saber si són possibles beneficiaris de prestacions no 
contributives, prestacions per discapacitat o qualsevol 
altre tipus de prestació.

j. Posar en marxa, en un termini de 6 mesos, un siste-
ma d’informació únic que permeti un seguiment per-
sonalitzat i la coordinació de les actuacions dels agents 
que intervenen en els plans individualitzats d’inserció.

Proposta de resolució núm. 3

L’accés al treball com a instrument bàsic d’inclusió so-
cial

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

3.1 Presentar durant l’actual període de sessions un 
projecte de llei d’Ocupació de Catalunya i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya, que, entre d’altres objectius 
tingui:

a. Establir el dret subjectiu de la persona aturada a re-
bre serveis d’orientació, formació i inserció laboral.

b. Fixar el principi d’inclusió social per mitjà del tre-
ball i l’activitat d’interès social, orientant el conjunt 
d’actuacions per a la inserció social i laboral a la ciuta-
dania activa i a la plena autonomia personal.

c. Establir la coordinació del servei d’ocupació de Ca-
talunya amb els serveis socials per a poder establir un 
contínuum entre polítiques d’ocupació i polítiques so-
cials que prioritzi, per aquest ordre: la inserció laboral 
ordinària, la inserció laboral incentivada i l’activitat 
d’interès social, per mitjà de la participació comunità-
ria, amb activitats formatives per al desenvolupament 
de la persona i l’enfortiment de la cohesió social.

d. Definir les bases d’una política de requalificació per 
aturats de llarga durada amb poca formació.

e. Establir la participació del sistema d’ocupació de 
Catalunya en el sistema de formació professional inte-
grada per tal que totes les activitats formatives condu-
eixin a l’obtenció de certificacions professionals útils 
per a la construcció del currículum professional i l’ob-
tenció de títols oficials.

f. Garantir la participació del tercer sector social al 
sistema d’ocupació de Catalunya i del Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya.

3.2 Prioritzar els col·lectius de més difícil ocupabilitat 
en els convenis de col·laboració que s’estableixin amb 
agències de col·locació privades.

3.3 Impulsar a través de la formació d’adults el conei-
xement de la llengua per tal d’afavorir el procés d’al-
fabetització de les persones en atur de llarga durada 

i alhora fer possible que puguin accedir al graduat 
d’Educació Secundària. En aquest sentit, es dissenyarà 
un programa pilot a deu centres docents de Catalunya, 
adreçat a pares i mares, d’entre 25 i 40 anys, que no 
tinguin el graduat d’ensenyament secundari obligato-
ri i amb fills escolaritzats en algun curs de l’educació 
obligatòria, per tal que puguin obtenir l’esmentat gra-
duat.

3.4 Reforçar els recursos destinats a la inserció de 
col·lectius desafavorits al mercat laboral a través dels 
punts d’orientació i inserció (POIN) i els programes de 
treball amb suport (TAS) per tal de tendir al nivell de 
suport del 2011.

Reclamar al Govern de l’Estat la transferència dels re-
cursos necessaris destinats a la inserció de col·lectius 
desafavorits al mercat laboral, per tal que d’aquesta 
manera es puguin realitzar els programes de POIN, 
punts d’orientació i inserció, i TAS, programes de tre-
ball amb suport.

3.5 Desenvolupar normativament la regulació de les 
pràctiques laborals amb objectius formatius per a les 
persones amb discapacitat i problemes de salut men-
tal.

3.6 Modificar les convocatòries TAS/POIN tendint a 
que siguin plurianuals i surtin a inicis d’any.

3.7 Pel que fa a les entitats d’inserció sociolaboral que 
presten serveis socials d’inserció sociolaboral, d’orien-
tació, formació i intermediació laboral a l’empresa or-
dinària dirigits a persones amb risc d’exclusió social, 
ordenar i unificar totes les convocatòries d’ajuts per a 
les entitats i establir convenis amb aquestes entitats a 
partir d’aquesta unificació i treballant una part en bes-
treta i l’altra per resultats.

3.8 Exigir al Govern de l’Estat:

a. Que estableixi un sistema de bonificacions i subven-
cions salarials anàleg al que existeix per al treball es-
pecial orientat a la inserció de persones amb alt risc 
d’exclusió social.

b. Que estableixi una bonificació del 100% de la quo-
ta de la Seguretat Social per a tots els llocs de treball 
creats en empreses d’inserció per a persones amb risc 
d’exclusió social.

c. El traspàs de les partides previstes per a dedicar al 
finançament d’agències de col·locació.

d. El traspàs dels recursos de formació continuada de 
la Comissió Nacional Tripartida al Consorci de la For-
mació Continuada.

3.9 Estudiar amb tots els instruments jurídics possi-
bles per emprendre mesures contra l’aplicació del 
RDL 1/2013 de refosa de la legislació referida a perso-
nes amb discapacitat, atès que significa un retrocés en 
les polítiques d’inserció laboral i integració d’aquest 
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col·lectiu i insta el Govern a negociar amb el Govern 
de l’Estat la seva modificació.

3.10 Aprovar el Pla de polítiques actives per a les per-
sones amb discapacitat i presentar-lo davant el Parla-
ment en els propers 6 mesos, incloent-hi les polítiques 
respecte a la inserció de les persones amb discapacitat 
al món laboral i les polítiques sobre el treball protegit, 
amb les següents característiques:

a. Compartit amb el sector representatiu dels Centres 
Especial de Treball (CET) i les associacions de perso-
nes amb discapacitat.

b. Integrador dels treballadors amb discapacitat en 
l’entorn laboral en general, tant en el treball protegit 
com en el no protegit

c. Reforçant els aspectes que garanteixin la seva per-
durabilitat, productivitat, gestió empresarial, professi-
onalitzador de la gestió, transparència, personalitat ju-
rídica pròpia de CET, fomentant l’agrupació de CET.

d. Amb la incorporació de l’aplicació de clàusules so-
cials als contractes públics i privats amb vinculació a 
les administracions.

e. Ajustat a les necessitats individuals. Amb mesures 
adequades a superar les limitacions inherents a cada 
tipologia i grau de discapacitat.

f. Amb atenció prioritària a les persones amb especials 
dificultats.

3.11 Mantenir els ajuts als Centres especials de treball 
d’iniciativa social, assegurant la subvenció del cost sa-
larial en funció del grau de discapacitat entre el 42 i el 
52% del salari mínim interprofessional per als treba-
lladors amb discapacitat amb especials dificultats.

3.12 Acordar amb les entitats del sector els criteris 
d’incorporació de nous llocs de treball ocupats per 
persones amb discapacitat amb especials dificultats a 
la subvenció del cost salarial.

3.13 Instar al Govern de l’Estat a aportar els recursos 
necessaris per a fer possibles les polítiques de suport a 
la inserció laboral d’aquests col·lectius.

3.14 Vetllar perquè els criteris de repartiment de re-
cursos en la Conferencia Sectorial no perjudiquin Ca-
talunya, especialment actualitzant les dades.

3.15 Detectar, en les entrevistes inicials dels serveis 
d’orientació del SOC, les persones demandants d’ocu-
pació i/o en les accions d’orientació de nivell bàsic a 
les persones que estiguin en situació o en risc d’exclu-
sió social, per tal de ser derivades a les accions ocupa-
cionals oportunes.

3.16 Situar com a col·lectius prioritaris en les convoca-
tòries dels diferents programes ocupacionals les per-
sones en risc o en situació d’exclusió social.

3.17 Impulsar itineraris d’inserció per a persones be-
neficiàries de l’RMI.

3.18 Incentivar la contractació de persones beneficià-
ries de la RMI en l’empresa ordinària mitjançant ajuts 
econòmics directes.

Proposta de resolució núm. 4

La garantia del dret a l’habitatge

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

4.1 Presentar, abans de sis mesos, una reforma legis-
lativa que defineixi les característiques de l’habitatge 
protegit; especialment en allò que fa referència a donar 
resposta a l’article 179 de la Llei 9/2011, del 29 de de-
sembre, de promoció de l’activitat econòmica, que ins-
ta a promoure la redacció del reglament que desplegui 
el règim jurídic dels habitatges amb protecció oficial.

4.2 Millorar la gestió del calendari de les convocatò-
ries de serveis o programes de suport a l’habitatge per 
tal que surtin, com a molt tard, a principis de gener i 
finalitzin a finals de desembre, sempre que estigui ha-
bilitat el pressupost corresponent.

4.3 Concretar un parc d’habitatge social suficient i co-
herent amb les necessitats presents i futures del país. 
En aquest sentit, el Govern de la Generalitat de Cata-
lunya no iniciarà cap operació massiva de venda d’ha-
bitatges socials provinents del patrimoni immobiliari 
de l’Institut Català del Sòl i, en qualsevol cas, garan-
tir la funció social d’aquests immobles i adoptar totes 
les mesures i els mitjans necessaris per a garantir una 
gestió adequada i eficaç dels habitatges socials de titu-
laritat pública, atesa la necessitat de constituir un parc 
d’habitatge social suficient i coherent amb les necessi-
tats presents i futures del país.

4.4 Aprovar, prioritàriament el 2014 i en qualsevol cas 
en el termini de dos anys, el Pla territorial secto rial 
d’habitatge que concreti el compliment del mandat de 
solidaritat urbana que estableix la Llei 18/2007, del 28 
de desembre, del dret a l’habitatge.

4.5 Crear, abans del final del 2014, el Fons Social 
d’habitatge, dotat amb habitatges procedents del parc 
d’immobles no ocupats de les entitats financeres inter-
vingudes i la SAREB, amb l’objectiu de destinar-los al 
lloguer social. Aquest Fons s’haurà de gestionar con-
certadament entre la Generalitat, les administracions 
locals i les entitats socials, quan les entitats financeres 
hagin fet efectiva la cessió d’aquests habitatges, i haurà 
de destinar els esforços, prioritàriament, a les unitats 
familiars amb infants, gent gran o persones amb dis-
capacitat a càrrec.

4.6 Elaborar un Informe anual de població mal allot-
jada de Catalunya, amb un especial incís en els riscos 
d’exclusió social i pobresa residencial infantil, de gent 
gran o persones amb algun tipus de discapacitat. I a 
partir d’aquest, un pla que concreti les actuacions de 
totes les administracions per fer front a la problemàti-
ca de les persones sense sostre.
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4.7 Establir, a través de la modificació de la Llei 
22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum (actual-
ment en fase de tramitació al Parlament de Catalunya), 
l’obligatorietat de la mediació entre deutor i entitat fi-
nancera abans de procedir a qualsevol llançament i 
l’exigència d’un Informe dels serveis socials bàsics i la 
Junta Arbitral de Consum sobre els riscos socials, que 
haurà de ser lliurat al Jutge abans de procedir a qual-
sevol desnonament en els casos d’habitatge habitual.

4.8 Fer efectiu el dret al reallotjament (d’acord amb 
allò que estableix el Tribunal Europeu) en els casos de 
famílies desnonades amb infants, gent gran o persones 
amb discapacitat a càrrec. En aquest sentit, la Genera-
litat haurà de garantir aquest dret a través de la mesa 
de valoració per a situacions d’emergències econòmi-
ques i socials, les prestacions econòmiques d’urgència 
per al pagament de lloguer i la mediació pel lloguer 
social.

4.9 Desplegar, a nivell territorial, taules de desnona-
ments, formades per representants del Departament 
competent de la Generalitat, els ens locals i les entitats 
del tercer sector social.

4.10 Impulsar les oficines d’Ofideute i de l’Agència 
Catalana de Consum com a elements d’assessorament 
i mediació davant risc de desnonament.

4.11 Incorporar mesures i estratègies i desenvolupar 
mètodes de treball en els supòsits d’intervenció del 
Cos de Mossos d’Esquadra en desnonament per raó de 
pobresa.

4.12 Proposar mesures en la legislació estatal per a po-
der donar solucions efectives a les persones i famílies 
sobreendeutades per préstecs hipotecaris.

4.13 Ampliar arreu del territori el Servei d’assessora-
ment i intermediació sobre el deute hipotecari (Ofi-
deute) adreçat a les famílies i persones amb dificultats 
de pagament de les quotes d’amortització hipotecària 
i/o del lloguer de l’habitatge habitual.

4.14 Donar suport a les persones i famílies amb in-
gressos baixos per a que puguin afrontar el pagament 
del lloguer.

4.15 Ampliar el nombre d’ajuts econòmics urgents a 
les persones i famílies amb risc de pèrdua de l’habi-
tatge per atendre deutes de lloguer o d’amortització hi-
potecària, o que han patit la pèrdua del seu habitatge.

4.16 Ampliar el nombre d’ajuts econòmics per a que 
les persones i famílies inquilines d’habitatges públics 
amb dificultats per a fer efectives les rendes del lloguer 
puguin mantenir l’habitatge.

4.17 Donar suport econòmic a les entitats que disposen 
d’habitatges d’inclusió social, adreçats a les persones 
més vulnerables (Xarxa d’inclusió).

4.18 Posar a disposició de les entitats socials habitat-
ges en regim de lloguer per a que els gestionin i així 

ampliar els habitatges d’inclusió destinats a emergèn-
cies socials.

4.19 Facilitar l’accés a l’habitatge a les persones en si-
tuació d’emergència social a través de la Mesa d’emer-
gències de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i de 
les meses d’emergències municipals.

4.20 Treballar per a obtenir habitatges del parc privat 
per a destinar-los a lloguer social (Xarxa de mediació).

Proposta de resolució núm. 5

L’accés als serveis de primera necessitat

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

5.1 Incrementar el suport als ens locals per a ajuts 
d’urgència social en funció de l’evolució de les neces-
sitats reals. Facilitar, a través de les entitats d’iniciativa 
social, ajuts puntuals a les famílies vulnerables per tal 
de fer front a les necessitats bàsiques, com ara lleure 
infantil, pagament de llibres o roba.

5.2 Aprovar, a través de la Taula de Distribució So-
lidària, un mapa dels recursos destinats a garantir el 
dret a l’alimentació (menjadors socials, kits de primera 
necessitat, centres de distribució d’aliments i altres), 
fer-ne difusió, incloure’ls en els contractes/programa 
amb els ens locals per tal de garantir la seva suficièn-
cia i dissenyar, de comú acord amb les entitats munici-
palistes, un pla de desplegament per tal de garantir la 
seva implementació arreu del territori, sempre d’acord 
amb les necessitats detectades pels serveis socials.

5.3 Aprovar, abans de sis mesos, la nova Cartera de 
Serveis Socials per tal d’incloure, entre d’altres, el dret 
a l’alimentació a través dels serveis i recursos de dis-
tribució d’aliments.

5.4 Potenciar que les entitats que presten el servei de 
distribució d’aliments tinguin la infraestructura i el 
suport logístic necessari per emmagatzemar i distribu-
ir producte fresc i congelat.

5.5 Treballar activament, mitjançant la Taula solidària 
d’aliments, per tal de garantir i assegurar una correcta 
distribució d’aliments a les persones necessitades.

5.6 Mantenir la destinació dels excedents de fruites i 
hortalisses retirats del mercat a les institucions sense 
ànim de lucre.

5.7 Mantenir els ajuts actuals a la transformació en suc 
de la fruita retirada del mercat i destinada a la distri-
bució gratuïta per a les persones necessitades.

5.8 Convocar, de forma immediata, la Taula sobre po-
bresa energètica per tal d’avançar en la concertació 
entre administració i operadors implicats i definir so-
lucions que permetin fer front a una problemàtica crei-
xent.
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5.9 En la línia del treball iniciat per la Generalitat de 
Catalunya per lluitar contra la pobresa energètica, pre-
sentar, en el termini màxim de tres mesos, un informe 
d’avaluació del Decret llei 6/2013, del 23 de desembre, 
pel qual es modifica la Llei 22/2010, del 20 de juli-
ol, del Codi de consum; i, a partir d’aquest, presentar, 
abans del 30 de setembre, un nou decret de modifi-
cació que ampliï el període d’aplicabilitat a tot l’any, 
simplifiqui substancialment els tràmits i incorpori els 
instruments de suport econòmic per a aquelles perso-
nes que no arribin a l’1,5 de renda de suficiència de 
Catalunya i no puguin fer front al deute.

5.10 Impulsar la creació d’un Banc Cooperatiu d’Ener-
gia, en col·laboració amb les administracions locals  
i el tercer sector, per tal de donar suport a persones i  
famílies en situació de pobresa energètica, a través de 
la promoció de l’estalvi i l’eficiència energètica, tot fo-
mentant el canvi de comportament entre consumidors 
i usuaris tant dels equipaments públics com de les prò-
pies llars.

5.11 Avançar en la incorporació de criteris socials en 
el sistema tarifari de l’aigua que tinguin en compte la 
capacitat econòmica de les persones, revisant els cri-
teris d’aplicació de la rebaixa del cànon de l’aigua i 
adaptant-los a les condicions actuals de pobresa, i im-
pulsar acords i mecanismes de concertació amb ad-
ministracions locals i empreses per a divulgar aquests 
criteris i facilitar la seva implementació.

5.12 Desenvolupar les actuacions promogudes per 
l’ACA, destinades a protegir els usuaris amb menys 
capacitat d’ingressos, potenciant alhora la difusió i in-
formació d’aquestes mesures.

5.13 Proposar als ajuntaments i ens locals, competents 
del subministrament d’aigua domiciliari, que informin 
als ciutadans de les mesures que les diferents admi-
nistracions apliquen per a les famílies en situació vul-
nerable.

5.14 Apostar per una estructura del cànon de l’aigua 
que permeti ampliar els col·lectius més desfavorables, 
revisant els criteris d’aplicació de la rebaixa del cànon 
de l’aigua i adaptant-los a les condicions actuals de po-
bresa.

5.15 Impulsar, a través de l’oferta pública i dels acords 
amb els sectors privats, la incorporació progressiva del 
concepte de renda familiar per fomentar la participa-
ció en les activitats culturals, esportives i de lleure per 
tal de garantir un accés universal a aquests àmbits fins 
arribar a la gratuïtat d’accés a les activitats, serveis i 
punts d’accés públic a internet dels equipaments cultu-
rals per a les persones en situació o risc d’exclusió so-
cial.

5.16 Impulsar la col·laboració entre les administracions 
i els sectors implicats per facilitar la inclusió social a 
través de la cultura.

Proposta de resolució núm. 6

La prevenció dels riscos en matèria de salut

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

6.1 Desenvolupar un programa d’urgència per aquells 
infants que tipifiquen des del sistema de salut amb 
el factor de risc del codi de circumstàncies socials i 
econòmiques que poden arribar a causar malnutrició. 
Aplicar, de forma immediata, el protocol de detecció 
de casos de malnutrició, que haurà d’avaluar la causa i, 
a partir d’aquesta, establir mesures urgents per aquells 
infants en els que aquesta causa estigui vinculada a la 
situació econòmica de la unitat familiar.

6.2 Prioritzar, dins el desenvolupament operatiu del 
Pla Interdepartamental de Salut Pública, aquells as-
pectes que relacionen la Salut amb els factors socioe-
conòmics i la desigualtat social.

6.3 Desplegar territorialment el Pla interdepartamen-
tal de Salut Pública posant especial atenció a les per-
sones en situació de vulnerabilitat.

6.4 Desenvolupar amb urgència l’estudi específic per a 
Catalunya del nostre sistema sanitari en front la crisi 
econòmica, partint de la publicació per part de l’OMS 
de l’Informe Salut, sistemes sanitaris i la crisi econò-
mica a Europa i de la Segona Conferència d’Oslo so-
bre l’impacte de la crisi per introduir l’Estratègia 2020 
a les polítiques públiques amb l’objectiu d’afectar po-
sitivament sobre la salut.

6.5 Desplegar l’Observatori sobre els efectes de la crisi 
econòmica en la salut de la població per tal de detectar 
i abordar situacions de risc.

6.6 En el marc dels canvis introduïts pel Govern de 
l’Estat amb l’aprovació del Reial decret llei 16/2012, 
de 20 d’abril, de mesures urgents per garantir la sos-
tenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la 
qualitat i la seguretat de les seves prestacions:

a) Garantir l’accés universal de la ciutadania al siste-
ma sanitari públic

b) Introduir, de forma immediata, actuacions per fer 
front als nous copagaments imposats pel govern espa-
nyol per tal que no puguin ser mai una barrera d’accés 
al dret a la salut i que es garanteix en tot moment que 
seran assumits pel sistema sanitari català.

6.7 Garantir unes llistes d’espera transparents que mai 
suposin un desavantatge per aquelles persones que no 
tenen cap altre mitjà que el sistema públic per accedir 
a la intervenció necessària per la seva salut (igualtat de 
condicions d’accés per tothom, només sota criteris clí-
nics contrastables).

6.8 Reduir les llistes d’espera de diagnòstic que asse-
gurin que cap persona, pel sol fet de només dependre 
del sistema públic, pugui ser perjudicada pel tracta-
ment de la seva possible malaltia.



17 de març de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 281

3.10.30. TRAMITACIONS EN CURS 65

6.9 Desplegar territorialment i avaluar continuada-
ment els resultats de salut i socials del Pla de Salut 
Catalunya 2011-2015 en la població tenint en compte 
la seva distribució per edat, sexe i condició social, per 
identificar possibles necessitats de focalitzar actuaci-
ons per grups de població. Presentar anualment al Par-
lament de Catalunya aquesta informació mitjançant 
l’Informe de Salut de Catalunya.

6.10 Millorar les condicions de vida de la població a 
partir de la detecció de necessitats i implementació 
d’accions adreçades a la disminució de les desigualtats 
en salut a través del manteniment del Programa Salut 
als Barris i el suport a les accions comunitàries que es 
desenvolupen en el territori.

Proposta de resolució núm. 7

La pobresa en la infància i l’adolescència

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

7.1 D’acord amb el que preveu el Decret 142/2010, 11 
d’octubre, pel qual s’aprova la cartera de serveis soci-
als i davant la necessitat de garantir a tots els infants 
i adolescents un nivell bàsic de benestar, a tots ni-
vells, necessitats de caràcter físic/biològic, necessitats 
cognitives i necessitats emocionals i socials, definir i 
aprovar un nou model dels serveis d’intervenció socio-
educativa no residencial per a infants i adolescents en 
risc i les seves famílies, com a servei preventiu que re-
forci les accions d’intervenció integral amb la família.

7.2 Assegurar un augment anual, en termes absoluts, de 
la despesa pública destinada a polítiques d’infància, amb 
l’objectiu d’apropar-nos, el més aviat possible, a la mitja-
na europea (que per l’any 2009 era d’un 2,27% del PIB).

7.3 Presentar, en el termini màxim d’un mes, un ca-
lendari de desplegament de la Llei 14/2010, del 27 de 
maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’ado-
lescència.

7.4 Garantir que el servei de menjador escolar esde-
vingui un instrument bàsic per assegurar una alimen-
tació equilibrada als infants en situació de dèficit ali-
mentari durant el curs escolar i establir per a la present 
legislatura, una partida econòmica als pressupostos 
que asseguri beques al 100% del cost del menjador es-
colar per aquelles famílies en aquesta situació.

7.5 Fixar unes bases comunes de concessió de beques 
menjador per al curs 2014-2015 per a tots els Consells 
comarcals, prioritzant el nivell de renda de les famíli-
es i que prevegin la flexibilitat necessària del sistema i 
dels pagaments per tal de fer front a les situacions can-
viants de les famílies al llarg del curs escolar.

7.6 Definir i impulsar, de comú acord amb les entitats 
socials i els ens locals, nous instruments per evitar que 
cap alumne, per motius econòmics, sigui privat de les 
activitats de lleure.

7.7 Facilitar com a possible recurs addicional, con-
juntament amb el municipis, l’obertura d’alguns dels 
menjadors escolars de primària a alumnes de secun-
dària en situació de dèficit alimentari en aquells casos 
que determinin els serveis socials.

7.8 Presentar abans de dos mesos un pla per garantir 
l’accés a activitats de lleure en el període no lectiu, que 
inclogui la cobertura de les necessitats alimentàries 
als infants i adolescents en situació de risc.

7.9 Impulsar els centres oberts com a punts per a intro-
duir hàbits alimentaris i de capacitació familiar i fer-
ne difusió a través dels serveis socials bàsics.

7.10 Iniciar de manera immediata els treballs amb els 
Consells comarcals i els representants dels ens locals 
per modificar els decrets 160/1996 i 161/1996 sobre el 
servei escolar de menjador i el servei escolar de trans-
port escolar per tal d’adequar-los a l’article 6 de la Llei 
12/2009, del 10 de juliol, d’educació que estableix 
ajuts als alumnes que visquin en poblacions sense es-
cola, en nuclis de població allunyats o en zones rurals 
atenent la naturalesa del desplaçament i el nivell de 
renda de les famílies.

7.11 Garantir que els mitjans de comunicació públics 
facin difusió dels serveis o recursos de prevenció, de-
tecció i protecció existents per evitar els maltracta-
ments a infants o adolescents.

7.12 Intensificar els serveis de suport i atenció al jo-
vent ex tutelat i estudiar la possibilitat d’ampliar, per 
a l’exercici pressupostari del 2015, fins als vint-i-cinc 
anys l’edat de cobertura de les prestacions i els serveis 
de suport destinat al jovent ex tutelat, atenent a l’incre-
ment en l’edat d’emancipació que s’ha produït en els 
darrers anys i al percentatge d’atur (del 57%) que afec-
ta els menors de vint-i-cinc anys.

7.13 Definir un referent clar i individualitzat per a cada 
infant tutelat i ex tutelat.

7.14 Definir amb claredat els recursos sanitaris i psi-
cològics inclosos en els expedients econòmics dels 
infants tutelats per tal d’evitar les desigualtats en 
l’atenció i garantir una atenció adequada a les seves 
necessitats.

7.15 Ampliar la reserva de places de colònies, casals 
i altres activitats de lleure per als períodes de vacan-
ces destinats als infants tutelats per tal de garantir la 
igualtat d’oportunitats.

7.16 Promoure l’obertura dels centres oberts en el pe-
ríode de vacances escolars, especialment d’estiu, en 
aquells territoris on es detecti aquesta necessitat, ga-
rantint-ne les necessitats bàsiques d’alimentació.

7.17 Continuar el projecte de promoció escolar en co-
responsabilitat amb els municipis, per tal de contribuir 
a l’èxit educatiu de l’alumnat d’ètnia Gitana.
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7.18 Actualitzar la classificació dels centres educa-
tius del servei d’Educació de Catalunya en funció de 
les característiques socioeconòmiques de la zona, que 
han de tenir en consideració els indicadors de nivell 
socioeconòmic de les famílies dels alumnes, nombre 
d’alumnes amb necessitats educatives específiques i 
alumnat nouvingut, per tal d’establir les mesures de 
suport específiques oportunes.

7.19 Desenvolupar, a través del Departament d’Ense-
nyament i el Departament d’Empresa i Ocupació, el 
Programa de Segones Oportunitats i establir el mapa 
que permeti atendre a noves realitats socials arreu de 
Catalunya.

7.20 Per fer efectiva l’escolarització equilibrada, i per 
tal d’evitar la discriminació d’alumnes procedents de 
famílies en situació econòmica més desafavorida, con-
vocar, per part del Departament d’Ensenyament, una 
subvenció destinada a finançar activitats desenvolupa-
des pels centres no cobertes pel concert educatiu.

Proposta de resolució núm. 8

La pobresa i les desigualtats en el jovent

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

8.1 Revisar les bases de les Beques Equitat per tal de 
fer més progressiu el cost i facilitar l’accés a la forma-
ció universitària.

8.2 Introduir el fraccionament en els pagaments dels 
estudis superiors per adaptar-se a les necessitats dels 
estudiants.

8.3 Agilitzar el procediment de sol·licitud de beques 
i accelerar la seva resolució per tal que es puguin fer 
efectives més aviat.

8.4 Reforçar un sistema de beques per als estudis de 
FP vinculat a la renda familiar.

8.5 Garantir la bonificació de la matrícula università-
ria per a les famílies monoparentals, fent efectiu el seu 
acostament a les nombroses.

8.6 Incrementar les persones beneficiàries de l’aplica-
ció de la Garantia Juvenil a través del Programa In-
serjoves.

8.7 Convocar de forma immediata el Grup de treball 
d’Ocupació Juvenil, constituït el passat 13 de gener, en 
l’àmbit del Consell de Relacions Laborals.

8.8 Incrementar, per al 2015, els recursos destinats a 
les polítiques actives d’ocupació juvenil.

8.9 Supervisar, des d’Inspecció de Treball, els contrac-
tes formatius i les restants modalitats de contractació 
d’utilització més freqüent per a treballadors joves, a fi 
d’evitar la contractació fraudulenta i la precarització 
del jovent.

Proposta de resolució núm. 9

La pobresa en el col·lectiu de la gent gran

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

9.1 Lluitar contra l’aïllament de les persones grans a 
través del treball comunitari, en coordinació amb els 
serveis socials bàsics i les entitats socials. Impulsar, a 
través dels contractes/programa amb els ens locals, els 
instruments que permetin fer front als riscos derivats 
de la gent gran que viu sola, com ara la tele assistència, 
els àpats a domicili, l’acompanyament del voluntariat, 
els treballadors familiars o altres, especialment per als 
més vulnerables.

9.2 Reforçar els mecanismes de detecció de la violèn-
cia exercida contra la gent gran; i establir nous ins-
truments, a través de la Comissió Interdepartamental, 
els serveis socials i els agents socials implicats, per tal 
d’arribar a aquells casos que actualment no es detec-
ten.

9.3 Elaborar i aprovar en el termini de 6 mesos un pro-
cediment que reguli i garanteixi l’accés a les prestaci-
ons econòmiques vinculades al servei d’Atenció resi-
dencial per a aquelles persones en situació d’especial 
vulnerabilitat econòmica.

9.4 Ampliar, a través de convenis amb les residències 
de titularitat privada o mitjançant les places públiques, 
l’obertura dels menjadors de les mateixes per a les per-
sones grans que ho necessitin.

Proposta de resolució núm. 10

Garantia del dret a la mobilitat

El Parlament de Catalunya manifesta que, en el con-
text econòmic actual, és basic garantir el dret a la mo-
bilitat de tots els ciutadans. En conseqüència, insta el 
Govern de la Generalitat a:

10.1 Mantenir la prioritat de la política de tarifació so-
cial en el sistema de transport públic integrat de Ca-
talunya.

10.2 Assegurar les aportacions a les ATM per al man-
teniment dels sistemes tarifaris integrats de la Re-
gió metropolitana de Barcelona, Camp de Tarrago-
na, Lleida i Girona i a la resta de serveis de transport 
de viatgers mitjançant els contractes de compensació 
d’obligacions de servei públic amb els operadors de 
transport per carretera i per ferrocarril per a garantir 
una oferta de transport públic en tot el territori a la que 
puguin accedir el conjunt de la ciutadania.

10.3 Mantenir la inversió destinada a la tarifació so-
cial i els ajuts a ens locals per al manteniment de dels 
serveis de transport introduint polítiques socials.

10.4 Donar suport a l’accés al transport públic dels col-
lectius desafavorits, a través de les bonificacions tari-
fàries a persones jubilades i pensionistes i a discapa-
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citats en col·laboració amb les administracions locals i 
mantenint les bonificacions a les persones que es tro-
ben en situació d’atur.

10.5 Mantenir les bonificacions a per a famílies nom-
broses i monoparentals.

10.6 Mantenir els abonaments específics per a joves.

10.7 Mantenir la gratuïtat del transport públic als me-
nors a través de la targeta T-12 en els àmbits tarifaris 
integrats.

10.8 Afavorir l’establiment en els àmbits no integrats 
de nous títols de transport bonificats per als usuaris 
que fan un ús recurrent del sistema de transports en 
tant no es procedeix al desenvolupament del projecte 
d’integració tarifària en el conjunt del territori.

10.9 Impulsar en el marc de la futura T-Mobilitat, a 
partir de l’any 2015, abonaments amb tarifa plana a 
preu reduït per a les persones que rebin la prestació 
d’atur o la Renda Mínima d’Inserció, així com una T-
Jove anual de 14 a 29 anys.

Palau del Parlament, 12 de març de 2014

Jordi Turull i Negre Marta Rovira i Vergés
Portaveu del GP de CiU Portaveu del GP d’ERC

Propostes de resolució presentades pel Grup Parla-
mentari Socialista (reg. 58825)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Eva Granados 
Galiano, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 132 i 133 
del Reglament del Parlament, presenten les següents 
propostes de resolució subsegüents al Debat general 
sobre l’increment de la pobresa i les desigualtats (tram. 
255-00006/10).

Propostes de resolució

Proposta de resolució núm. 1

Pel que fa a la situació i les polítiques econòmiques

L’augment imparable en els darrers anys de les desi-
gualtats econòmiques i socials a Catalunya no és una 
conclusió acadèmica, és una realitat quotidiana que 
podem visualitzar fàcilment a partir de la distingible 
bretxa entre les persones riques i pobres del nostre pa-
ís. En aquest sentit, Catalunya cada any que passa està 
més lluny d’Europa: si fins el 2009 els nostres nivells 
de desigualtat eren inferiors als del resta de l’Estat i 
als del conjunt d’Europa, a partir del 2010 l’índex de 
Gini augmenta i al 2011 observem un creixement de la 
desigualtat en la distribució de la renda a un ritme més 
accelerat a Catalunya que a la resta d’Espanya i el con-

junt d’Europa. Per tant, podem concloure que som un 
dels territoris en els què s’està produint amb més con-
tundència un ràpid empobriment part del conjunt de la 
societat alhora que un creixement de la distància entre 
els ciutadans que més tenen i els que menys.

Les últimes dècades han estat marcades per la idea de 
que les desigualtats eren un cost que les economies ha-
vien d’assumir si volien créixer. Però l’acumulació de 
les desigualtats ha estat una de les causes de la crisi. 
Arreu dels països industrials, els salaris no han pujat 
tant com la productivitat i els i les treballadores havien 
de recórrer al deute per mantenir el poder adquisitiu. 
Això ha anat acompanyat d’una expansió massiva del 
sector financer i ha generat un creixement important 
dels nivells de deute privat.

Lluny d’abandonar les idees que ens han portat a una 
crisi financera i posteriorment a una crisi social, la dre-
ta s’ha aprofitat de la conjuntura, de la crisi, per apro-
fundir en el seu projecte. Això ha suposat per una ban-
da, austeritat: és a dir, retallades als serveis públics, a 
la sanitat, a la educació, a les pensions, a les presta-
cions d’atur, a la dependència; i per una altra banda, 
l’eufemisme de la devaluació interna: reduccions sala-
rials com a base de que aquesta és la fórmula per gua-
nyar competitivitat. Aquesta combinació de polítiques, 
austeritat sumada a la menys capacitat adquisitiva, ha 
provocat una forta pujada en els nivells de pobresa allà 
on s’han aplicat i especialment al nostre país.

Avui, després de les greus dades sobre la desigualtat i 
la pobresa a Europa, Espanya i Catalunya, les receptes 
dels governs segueixen essent les mateixes, sense can-
vi de rumb que permeti pensar en la millora del pati-
ment de tantes persones i famílies.

Així doncs, davant aquesta situació, es proposa la se-
güent Proposta de resolució: 

El Parlament de Catalunya: 

1. Denuncia que les polítiques d’austeritat aplicades 
pels governs de dretes a Europa, Espanya i Catalunya 
han provocat un greu retrocés en els drets i els serveis 
públics que conformen l’estat del benestar.

2. Denuncia la desigual distribució dels costos de la 
crisis que han comportat greus desigualtats i un aug-
ment de la pobresa a Europa, Espanya i Catalunya.

3. Constata la necessitat d’un nou pacte social a nivell 
europeu per garantir una Europa del benestar univer-
sal i de la plena ocupació.

4. Insta el Govern a la realització d’una reforma fiscal 
en profunditat a tots els nivells, per garantir un equili-
bri més just entre els impostos al capital i els impostos 
al treball, així com per lluitar efectivament contra el 
frau i la evasió fiscal.

5. Insta el Govern a revisar els beneficis fiscals exis-
tents, especialment els que tenen a veure amb impos-
tos relacionats amb el capital.
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6. Insta el Govern a participar activament en les nego-
ciacions amb l’Estat per l’assoliment d’un nou finança-
ment que garanteixi un model més just i més recursos 
per a Catalunya.

Proposta de resolució núm. 2

Barris en crisi 

L’impacte de la crisi i de les polítiques d’austeritat està 
tenint un efecte dramàtic en algunes ciutats i pobles de 
Catalunya, fet que està accentuant la segregació urba-
na entre la població benestant i la població amb menys 
recursos, és a dir, s’estan accentuant les desigualtats 
de forma alarmant.

La pèrdua de protecció pública, tant en prestacions so-
cials com en serveis directes, els copagaments i les di-
ficultats d’accessibilitat a molts serveis públics que bé 
endureixen les condicions d’accés, bé desapareixen del 
servei públic, persones amb dificultats per sobreviure 
bé perquè no treballen en una ocupació digna, contra 
la seva voluntat, bé perquè no poden sobreviure amb 
els seus indignes salaris resultat de la reforma laboral 
del 2012.

Tots aquests factors estan fent créixer a passes de ge-
gant la la vulnerabilitat de les poblacions i barris més 
desfavorits.

Per això, cal que els governs tornin a posar el focus 
a incidir de forma intensiva des del sector públic en 
aquestes poblacions i barris de Catalunya, que han 
vist sorgir iniciatives de cooperació i solidaritat veï-
nal que han evitat l’esclat social, però que no poden 
solucionar les dinàmiques de desigualtat i segregació 
urbana creixents, ni els alts índexs d’atur i manca d’in-
gressos d’una immensa majoria de veïns i veïnes, o els 
problemes d’infrahabitatge, mancances educatives o 
problemes de salut vinculats a la situació de vulnera-
bilitat, etc.

És per aquest motiu que presentem la següent Propos-
ta de Resolució: 

El Parlament de Catalunya constata: 

1. Que la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de bar-
ris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció 
especial és un bon instrument per evitar la degradació 
i ha servit per aconseguir la inclusió i la cohesió so-
cial, així com per millorar les condicions de vida de 
molts ciutadans i ciutadanes.

2. Que el Govern de la Generalitat ha aturat l’aplicació 
de la Llei 2/2004, de 4 de juny, amb les conseqüènci-
es negatives que està comportant en els ajuntaments el 
deute que hi té pendent, així com en els ciutadans be-
neficiaris d’aquesta llei.

3. Que cal un nou impuls de la Llei 2/2004 per tornar 
a posar la lluita contra la segregació urbana com a una 

de les prioritats de les polítiques públiques de la Gene-
ralitat de Catalunya.

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

1. Fer una diagnosi dels barris en situació de més vul-
nerabilitat a Catalunya, tot identificant les mancances 
dels seus veïns i veïnes pel que fa a necessitats bàsi-
ques: alimentació, habitatge, ingressos mínims, edu-
cació i accés als serveis públics bàsics.

2. Fer convocatòries de la Llei 2/2004, dotades amb 
recursos extraordinaris, que permetin: 

– Posar en marxa plans plurianuals de rehabilitació 
d’habitatges i regeneració urbana dels barris amb més 
vulnerabilitat, donada la necessitat d’habitatge social 
de moltes famílies i de la urgència de millorar l’efi-
ciència energètica de les llars per a reduir la factura 
energètica.

– Posar en marxa programes de formació i treball vin-
culats a la rehabilitació en eficiència energètica, que 
incloguin la formació dels treballadors del barri en la 
rehabilitació energètica, i alhora contribueixin a una 
millor utilització del parc d’habitatges i equipaments 
públics amb l’estalvi energètic.

3. Promoure l’economia social i solidària i el treball 
comunitari amb les entitats de cada barri amb mesu-
res per a: 

– Impulsar dispositius per a la creació i la consolidació 
d’empreses de base social per a la prestació de serveis 
de proximitat a l’entorn del barri.

– Crear una xarxa de cooperació i contractació entre 
les diferents entitats i organitzacions existents al barri,  
a partir de l’aliança entre tots els actors (persones físi-
ques i persones jurídiques) implicades i interessades, 
per impulsar conjuntament l’economia al servei de les 
persones i de proximitat.

– Contribuir a la creació d’un mercat social; espai es-
table al territori, d’intercanvi de béns i serveis entre 
empreses i iniciatives d’economia al servei de les per-
sones i ciutadania i consumidors sensibles, que es basi 
en la proximitat i la cooperació. La Generalitat ha de 
donar suport a aquesta economia a través de la con-
tractació pública.

4. Convocar Plans educatius d’entorn amb recursos 
extraordinaris per donar resposta integrada en l’àm-
bit de proximitat a les necessitats educatives dels nens, 
nenes, nois i noies amb més vulnerabilitat amb l’ob-
jectiu de: 

– Contribuir a l’èxit acadèmic i millorar les condi-ci-
ons d’escolarització.

– Potenciar la participació en activitats i espais de con-
vivència de l’entorn escolar.
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– Millorar les competències lingüístiques en un marc 
de respecte i valoració de la diversitat lingüística.

– Potenciar l’educació en valors i el compromís cívic.

– Potenciar l’educació en el lleure.

– Potenciar el treball i l’aprenentatge en xarxa de tots 
els agents educatius que operen en el territori.

5. Convocar el nou programa Salut als barris per a 
aquells barris en situació de més vulnerabilitat identi-
ficats en la diagnosi de necessitats bàsiques no cober-
tes, per tal de corregir les desigualtats en salut i millo-
rar la salut dels veïns i veïnes del barris.

Proposta de resolució núm. 3

Un model d’intervenció social basat en un sistema de 
serveis socials ben dotat per donar resposta a les des-
igualtats i a l’emergència social

Tal i com diu la Llei de 2007 de Serveis Socials apro-
vada per unanimitat en aquest Parlament, en el seu 
preàmbul, els serveis socials són el conjunt d’interven-
cions que tenen com a objectiu garantir les necessitats 
bàsiques dels ciutadans, posant l’atenció en el man-
teniment de llur autonomia personal i promovent el 
desenvolupament de les capacitats de les persones, en  
un marc de respecte per la dignitat de les persones.

A partir d’aquest i d’altres marcs legals referents, el 
sistema català de serveis socials estava immers en  
el seu procés de construcció i consolidació quan, en 
els últims anys, s’ha vist absolutament sobrepassat per 
l’augment desaforat de la demanda social provocada 
pel context de crisi econòmica i la inacció per part dels 
Governs.

Augment dramàtic de l’atur, de les persones registra-
des a les oficines del SOC que no cobren cap prestació 
ni subsidi, més de 100.000 catalanes sense cap ingrés, 
entre els menors de 16 anys hi ha un 26,4% de risc de 
pobresa, són indicadors clars de que el nostre país es 
troba en una situació d’emergència social i requereixen 
mesures urgents per contenir l’augment de la pobresa 
i les desigualtats.

En aquest context, els serveis socials bàsics troben 
desbordats davant de multitud de noves demandes i 
noves situacions per les que tenen poques respostes. 
L’oferta de serveis és inadequada per afrontar les tres 
problemàtiques bàsiques que estan arribant als serveis 
socials: la cobertura de l’alimentació, l’habitatge i al-
gun tipus d’ingrés bàsic. El tractament que s’està do-
nant a la majoria d’aquests problemes és d’urgència. 
Per exemple les intervencions en habitatge o bé en ren-
da són pal·liatives o reactives. La cartera de serveis vi-
gent, elaborada en un context de pre-crisi, no pot do-
nar resposta a les actuals necessitats i això posa en risc 
als equips de professionals del serveis bàsics que pa-

teixen la pressió de la demanda social cada cop amb 
menys recursos.

Les decisions preses pel Govern de la Generalitat es-
tan agreujant encara més la situació, eliminant drets 
subjectius com el de la RMI que ha reduït un 23,6% 
els seus beneficiaris en dos anys, dificultant el desple-
gament dels marcs legals com la llei de infància o la 
de promoció de l’autonomia personal i atenció a la de-
pendència, implementant retallades pressupostàries  
que comporten un clar increment de l’empobriment de 
la ciutadania i una major desigualtat social, o bé im-
pulsant iniciatives basades en models de beneficència 
com la Marató contra la pobresa.

En aquest marc han estat molts ajuntaments, els que 
estan desenvolupant diferents iniciatives per fer front 
a la situació, des de models d’intervenció social no as-
sistencialistes, basats en la promoció de l’autonomia 
personal, en intervencions integrals i enfocaments co-
munitaris. Sempre amb la voluntat de reduir les des-
igualtats socials en les ciutats i pobles del nostre país.

A més, aquest 2014 el Govern del PP, en nom d’una 
suposada eficiència ha aprovat una llei que elimina 
les competències socials dels ajuntaments i amb elles, 
la possibilitat de treballar des de la proximitat per fer 
front als problemes socials tot enfortint la comunitat. 
Amb la nova llei de governs locals els ajuntaments es 
queden sense competències per poder intervenir soci-
alment.

En aquest context els serveis socials bàsics poden en-
trar en una situació de col·lapse. Per tant, és evident 
que el nostre país necessita un pla de xoc per abordar 
aquest context d’emergència, que passi fonamental-
ment per pressupostos prioritzats des de la lògica soci-
al, la fortalesa del sistema català de serveis socials, la 
absoluta coordinació i col·laboració institucionals amb 
els ajuntaments i amb les entitats del tercer sector que 
també estan intervenint.

Per això fem la següent Proposta de Resolució,

El Parlament insta el Govern a: 

1. Instar el Govern de l’Estat a habilitar un Fons Extra-
ordinari d’Emergència contra la Pobresa i l’Exclusió 
Social per reforçar els mecanismes d’atenció directa a 
les persones i les famílies en situació de vulnerabilitat, 
amb especial atenció a la cobertura de les necessitats 
de la infància que realitzen majoritàriament els serveis 
socials municipals i les entitats socials, així com con-
tribuir a garantir al finançament de la Renda Mínima 
d’Inserció.

2. Enfortir el Sistema català de Serveis Socials, revi-
sant, adaptant, reforçant i aprovant una nova cartera 
de serveis adaptada a les noves necessitats socials. In-
corporar en la nova cartera la garantia d’aliments i els 
ajuts pel manteniment de l’habitatge, sempre des de la 
necessària coordinació i col·laboració entre la Gene-
ralitat, les administracions locals i les entitats socials.
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3. Prioritzar les partides pressupostàries al Govern de 
la Generalitat, a l’àmbit de serveis socials que perme-
ti millorar substancialment la dotació dels contractes 
programes adreçats als ajuntaments i les subvencions 
i contractes amb proveïdors i entitats del tercer sector.

4. Dotar dels recursos adequats les partides d’emer-
gència social, augmentant un 50% més, per fer front a 
les necessitats més greus com la cobertura de les ne-
cessitats bàsiques alimentàries de la ciutadania, espe-
cialment de la infància, l’accés a l’habitatge digne o bé 
els subministraments.

5. Desenvolupar mesures de suport adreçades a les ne-
cessitats especifiques dels col·lectius més vulnerables i 
més afectats per la pobresa: les dones, la infància, la 
gent gran depenent, i les persones estrangeres sense 
xarxes familiars o bé comunitàries.

6. Blindar, amb la llei de Governs locals i les Hisendes 
locals, els municipis catalans i garantir el seu finança-
ment suficient, a més d’assumir el compromís de liqui-
dar el deute pendent amb els Ajuntaments.

7. Instar el Govern Espanyol a recuperar el finança-
ment de la part corresponent a l’Estat del Pla Concer-
tat de Prestacions Bàsiques de Serveis Socials per a les 
Corporacions Locals, per tal d’assegurar el manteni-
ment i funcionament dels serveis socials de proximitat 
en els governs locals.

8. Pel que fa a la proposta del Pacte de Lluita contra la 
Pobresa i per la inclusió social, fer-lo possible amb el 
lideratge del conjunt del Govern, el treball conjunt i el 
compromís que faci possible un acord de país per a la 
dignitat amb totes les forces polítiques, institu-cions i 
agents socials contra la pobresa. El Pacte ha de garan-
tir en tot cas: 

– Una diagnosi compartida i avaluació de les mesures 
que s’han implementat en els darrers anys.

– Un acord que inclogui un pla d’acció clarament defi-
nit amb mesures adients, calendari i amb dotació pres-
supostària quantificada i adequada.

– Diferenciar mesures de xoc i estratègiques, definint 
clarament un pla de mesures d’acció urgent amb la su-
ficient dotació pressupostària per fer front a la situa-
ció d’emergència social que vivim i unes línies a mig 
termini.

9. Pel que fa a les prioritats en matèria de salut i equitat:

1. El Parlament constata que l’increment de les des-
igualtats socials tenen conseqüències en la salut de les 
persones i que les desigualtats en salut tenen relació 
directa amb les desigualtat socials.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Desenvolupar, en el marc del Pla Interdepartamen-
tal de Salut Pública, un programa de prevenció i detec-
ció precoç de les malalties i els trastorns mentals, amb 
especial atenció als suïcidis i addiccions, i les conse-

qüències en salut de les creixents desigualtats socioe-
conòmiques.

b) Garantir l’equitat en l’accés als serveis de salut per 
a tots els ciutadans i ciutadanes i endegar accions en 
el marc de l’atenció primària comunitària d’aquells 
barris i zones de Catalunya amb un alt índex d’atur i 
risc d’exclusió social, tot endegant si s’escau, progra-
mes específics de prevenció i tractament del sobrepès 
i l’obesitat

Proposta de resolució núm. 4

Ocupació

A Catalunya i a Espanya estem vivint els pitjors mo-
ments en dècades pel que fa a l’ocupació i a les possi-
bilitats dels ciutadans d’exercir el dret que els atorga 
l’article 40 de la Constitució Espanyola i l’article 25 de 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, el dret al treball.

Per una banda, i després del segon any d’aplicació de 
la Reforma Laboral aprovada pel PP i CiU, veiem com 
estem patint una agressió a les bases de la democrà-
cia social, a partir del desequilibri en la negociació col-
lectiva i de l’anul·lació del paper dels representants dels 
treballadors com a agents imprescindibles per a la vi-
abilitat econòmica i empresarial, amb una devaluació 
salarial i de condicions laborals que només contribu-
eixen a la contracció de l’economia i a l’empobriment 
dels ciutadans i les ciutadanes.

Per l’altra, les polítiques d’austeritat que ha marcat la 
UE han portat els estats membres, especialment els 
països del sud, i en concret el nostre país –amb una 
rigidesa extrema de control de dèficit i deute per re-
soldre els problemes generats del sector financer– a 
l’escanyament de l’administració, una alta destrucció 
d’ocupació en el sector públic i el desmantellament 
dels serveis públics, que fan contraure l’economia i 
posen en risc l’estat del benestar i l’accessibilitat dels 
ciutadans més vulnerables als serveis públics.

La manca d’una política econòmica i social a Catalu-
nya i a Espanya que impulsi un canvi de model pro-
ductiu per a una ocupació sòlida i de qualitat, així com 
la inexistència de mesures per a la reactivació econò-
mica –reflectida en els pressupostos públics de 2013 i 
2014 a Catalunya i a Espanya–, albiren un llarg perío-
de fins que no es produeixi la creació efectiva d’opor-
tunitats laborals per als 820.400 aturats (EPA 4T) que 
hi ha Catalunya, que veuen dia a dia minvats els seus 
drets i les possibilitats de desenvolupar una vida dig-
na.

El Parlament de Catalunya constata: 

– Que la vigència de la Llei 3/2012, de 6 de juliol, de 
mesures urgents per a la reforma del mercat laboral ha 
provocat la destrucció massiva d’ocupació, la preca-
rització laboral, la devaluació salarial i l’increment de 
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la pobresa, minvant la dignitat dels treballadors i les 
treballadores.

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

– Demanar al Govern de l’Estat la derogació de la Llei 
3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la re- 
forma del mercat laboral atesos els efectes negatius, de 
destrucció i precarització de l’ocupació, alhora que ha 
contribuït a la devaluació salarial, l’increment de les 
desigualtats socials i la pobresa.

– Garantir les relacions laborals contractuals, la igual-
tat salarial i de condicions laborals entre dones i ho-
mes, evitar abusos i incompliments en matèria de jor-
nada laboral, temps del treball i salaris.

– Impulsar un pla d’actuació intensiu per combatre 
l’economia submergida i el frau en la contractació.

1. Acció de xoc per a l’adquisició de competències bà-
siques

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

– Destinar 40 milions d’euros a la reformulació del 
programa Forma i contracta perquè les empreses col-
laborin en la contractació durant sis mesos de perso-
nes aturades que no percebin cap prestació i no dispo-
sin de la titulació d’ESO o equivalent, per formar-se 
en competències bàsiques alhora que desenvolupen 
l’activitat laboral a l’empresa.

– Els dos primers mesos de contracte es faran cinc 
hores de formació retribuïdes i tres de treball efec-
tiu. Els dos mesos següents quatre hores de treball re-
tribuïdes i quatre hores de formació i els dos darrers 
mesos vuit hores de treball retribuïdes per l’empresa 
col·laboradora. Les hores de treball seran retribuïdes 
segons las condicions laborals en l’àmbit de la seva 
prestació de serveis i les educatives finançades per el 
sector públic segons el SMI.

2. Pla de rescat per a persones aturades de llarga du-
rada

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a acomplir les mocions 8/X, 12/X, 17/X, 22/X i 
la resolució 323/X del Parlament de Catalunya en tots 
els seus apartats i a adoptar mesures urgents i específi-
ques destinades als treballadors de quaranta-cinc anys 
o més en situació d’atur de llarga durada, entre altres: 

– Una borsa de treball per a majors de 45 anys.

– Incentius a les empreses per a la contractació 
d’aquestes persones.

– Fer accions per a la millora de l’ocupabilitat i l’ocu-
pació de les persones aturades de llarga durada.

– Impulsar programes de formació i treball per a les 
persones de quaranta-cinc anys o més, prioritzant el 
col·lectiu d’aturats de llarga durada.

– Posar en funcionament un dispositiu de reconeixe-
ment de competències amb caràcter preferent.

– Aplicar polítiques actives específiques de qualifi-
cació i requalificació professionals per a persones de 
quaranta-cinc anys o més i aturades de llarga durada.

– Establir un sistema de beques per assistència a la for-
mació per a persones amb responsabilitats familiars.

– Fer accions de suport a l’autoocupació mitjançant 
programes d’assessorament i acompanyament a la ini-
ciativa emprenedora.

– Incentivar, orientar i acompanyar les persones de 
quaranta-cinc anys o més en la recerca de feina.

– Ajudes a l’autoocupació/emprenedoria per a l’impuls 
de projectes empresarials, a través de l’assessorament 
i el suport financer públic, amb especial èmfasi en les 
iniciatives de l’economia social.

– Incentius a la contractació estable d’aturats de llarga 
durada (amb especial tractament de les empreses del 
tercer sector i l’economia social).

– Assegurar la disponibilitat de formació ocupacional 
per tal que les persones aturades que no disposen de 
les competències bàsiques definides per la Unió Euro-
pea puguin obtenir-les amb l’oferta de cursos del Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya.

3. Atur juvenil

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a acomplir la Resolució 301/X del Parlament de 
Catalunya, sobre la situació de la joventut en tots els 
seus apartats i especialment pel que fa a: 

– Programa de garantia juvenil, adoptat com a políti-
ca prioritària pel darrer Consell Europeu, sigui l’eix 
central de les polítiques destinades als joves menors 
de trenta anys. Aquesta garantia ha de fer efectiu el 
dret de dels ciutadans catalans a tenir accés, abans de 
quatre mesos a comptar de la finalització d’estudis o 
d’una activitat laboral, a una nova feina, a una forma-
ció o orientació laboral o a unes pràctiques formatives 
remunerades. El Programa de garantia té com a objec-
tiu la inserció laboral estable dels joves. La Generali-
tat, tenint en compte que el Programa de garantia s’ha 
de finançar també amb fons europeus, ha d’aportar a 
aquesta política recursos propis suficients per a fer-la 
realitat.

– Garantir la millora del currículum dels joves, per 
mitjà de la formació i les polítiques actives d’ocupació, 
amb un interès especial en el reciclatge de persones 
amb baixa formació. S’ha d’assegurar un sistema uni-
versal i gratuït d’orientació professional especialitzada 
per a tots els joves en situació d’atur o amb contractes 
precaris de treball.

– Facilitar la disponibilitat de beques de formació i 
crèdits salari destinats a donar resposta a les persones 



17 de març de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 281

3.10.30. TRAMITACIONS EN CURS 72

amb menys qualificació professional adquirida i que, 
en molts casos, ni treballen ni estudien.

– Garantir ajuts a l’autoocupació i a l’emprenedoria  
per a l’impuls de projectes empresarials per a joves, per  
mitjà de l’assessorament i el suport financer públic. 
Aquest capítol ha de fer un èmfasi especial en les ini-
ciatives de l’economia social.

– Garantir incentius als contractes per a joves, amb un 
tractament especial de les empreses del tercer sector i 
l’economia social.

– Garantir la dotació pressupostària del pla de xoc 
de lluita contra la desocupació juvenil, que ha d’ésser 
aproximadament de 150 milions d’euros..

4. Pla extraordinari «Treball als barris»

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

– Fer una convocatòria extraordinària del projecte 
«Treball als barris» per al disseny de projectes inte-
grals als barris i/o municipis amb majors necessitats 
de reequilibri territorial i social, amb percentatges 
d’atur superior al 25% i amb baix nivell de renda. La 
convocatòria ha d’incloure mesures per a la contracta-
ció, per part dels ajuntaments, de persones amb espe-
cials dificultats d’inserció (joves, desocupats de llarga 
durada, persones de quaranta-cinc anys o més i perso-
nes en risc d’exclusió social) així com dispositius de 
suport a la formació i la inserció laboral, i programes 
de desenvolupament local i accions innovadores.

5. Persones amb discapacitat i/o especials dificultats

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a garantir el dret al treball de les persones amb 
discapacitat tot: 

– Assegurant la subvenció que fa possible el mante-
niment dels llocs de treball dels Centres Especials de 
Treball.

– Garantint el finançament dels Serveis d’Integració 
Laboral, dels itineraris d’inserció i del treball amb su-
port.

– Mantenint i potenciant en els processos de contrac-
tació pública que duguin a terme tant els diferents de-
partaments de la Generalitat com les empreses i els 
organismes públics que en depenen clàusules socials 
condicionants del contracte per a promoure l’ocupació 
de persones amb dificultats especials d’inserció.

6. Pel que fa al Diàleg Social

1. El Parlament constata la importància del Diàleg 
Social entre el Govern i els agents econòmics i soci-
als per tal d’aconseguir una societat més inclusiva, 
cohesionada i més justa, desenvolupant instruments 
polítics globals en què, implicant al conjunt d’actors 
econòmics, socials i polítics més rellevants, s’acordin 

prioritats polítiques, mesures i inversions econòmi-
ques necessàries.

2. El Parlament insta el Govern a intensificar el diàleg 
social amb els agents econòmics i socials en el marc 
de l’Acord Estratègic per a la internacionalització, la 
qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia 
catalana incloent en les propostes mesures concretes, 
calendaris i compromisos econòmics.

7. Pel que fa al Sistema de Pensions Públic

Instar el Govern de l’Estat a: 

1. Derogar immediatament la llei 23/2013 reguladora 
del factor de sostenibilitat i índex de revaloració del 
sistema de pensions de la seguretat social, retornant a 
l’establert a l’article 48 del RD Legislatiu 1/1994 pel 
que s’aprova el text refós de la llei general de la segu-
retat social abans de la seva modificació.

2. Incrementar progressivament la pensió viudetat.

3. Derogar la disposició addicional vigèsima setena 
de la Llei 22/2013, de 23 de desembre, dels Pressu-
postos Generals de l’Estat per al 2014, per la qual es 
suspèn l’increment de les pensions de viudetat més 
baixes. El Govern ha d’establir les mesures per aug-
mentar progressivament i paulatinament la quantia de 
les pensions de viudetat de les persones beneficiàri-
es que, amb una edat igual o superior als 65 anys, no 
tinguin dret a una altra pensió pública o als ingressos 
de treball o de qualsevol altre natura que superin el 
límit d’ingressos establerts per a cada moment per a  
la pensió mínima, fins a arribar en el 2020 al 60% de la  
seva base reguladora.

Proposta de resolució núm. 5

Educació: la millor inversió social i la millor garantia 
d’equitat

Tal i com assenyala el parlament Europeu en el seu 
informe sobre la pla plataforma europea contra la po-
bresa i l’exclusió social (2011/2052(INI), la sortida 
efectiva i absoluta de la pobresa s’aconsegueix no-
més si l’increment dels instruments de protecció so-
cial s’acompanyen amb un esforç decidit d’itineraris 
de formació i educació a tots els nivells; es recolzen 
el desenvolupament de sistemes d’educació més inte-
gradors que ataquin l’abandonament escolar i perme-
tin als joves procedents de grups desafavorits accedir 
a uns nivells escolars més elevats per lluitar contra la 
transmissió de la pobresa entre generacions, es recol-
za l’acreditació de competències i s’apliquen correcta-
ment programes de formació i transició escola-treball.

A Catalunya estem lluny de seguir aquesta estratègia, 
ans al contrari, al situar-nos en el grup de regions eu-
ropees que més s’ha retallat en Educació. En un mo-
ment d’augment de les necessitats per part d’una part 
important de la ciutadania i de creixement de la taxa 
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de risc de pobresa especialment en la infància, l’apro-
vació dels darrers pressupostos públics han comportat 
una rebaixa de recursos per a totes les polítiques edu-
catives al nostre país, però especialment a l’ensenya-
ment públic. Amb un 30,9% de taxa de risc de pobresa 
infantil, segons l’estimació feta per la UNICEF a par-
tir dels resultats provisionals de l’Enquesta de Condi-
cions de Vida 2012, cal constatar que tenim un sistema 
educatiu que atén amb menys recursos a infants amb 
famílies amb menys ingressos econòmics, amb més 
pobresa i precarietat social, i amb més des-igualtats 
socials. En aquest sentit, la despesa pública per alum-
ne s’ha reduït el doble en el sector públic (on s’escola-
ritza la majoria de l’alumnat amb problemàtica socio-
econòmica) respecte del sector concertat.

La situació econòmica del país, les finances públiques 
i les decisions del Govern estan amenaçant les condi-
cions de vida dels infant. Més precarietat a la societat 
i menys inversió per part de les administracions està 
generant un risc que posa en qüestió un objectiu que 
l’escola ha de perseguir com és neutralitzar l’efecte de 
l’increment de la desigualtat social sobre els resultats 
educatius.

La Fundació Bofill ha presentat l’agenda de la política 
educativa a Catalunya: una anàlisi de les opcions de 
govern (2011-2013) on analitza les principals mesures 
de la política educativa desplegades pels darrers dos 
governs de la Generalitat (2011-2013) i avalua fins a 
quin punt les mesures polítiques adoptades responen 
únicament als condicionants de la crisi econòmica i 
l’austeritat, externs al sistema educatiu, o bé expressen 
unes opcions polítiques determinades. Les conclusi-
ons de l’estudi apunten que els condicionants externs, 
no expliquen la magnitud ni el biaix de la reducció de 
recursos en educació (d’un 20,6% en quatre anys) ja 
que tot i la crisi i les polítiques d’austeritat aplicades, 
aquests no són factors suficients per entendre l’abast i 
les característiques de les retallades en ensenyament.

Davant d’aquesta situació i des del convenciment que 
l’educació és la millor inversió social i la millor garan-
tia d’equitat.

El Parlament insta el Govern de la Generalitat a: 

1. Recuperar la despesa en educació del pressupost 
2012 i, en tot cas, destinar-hi més recursos, en compli-
ment de la disposició final segona de la Llei 12/2009, 
d’Educació de Catalunya, sobre inversió en educació 
en relació amb l’índex del PIB del nostre país.

2. Suprimir els concerts amb les escoles que segre-
guen per sexe i els concerts adreçats als ensenyaments 
postobligatoris tot destinant els recursos alliberats a la 
millora de l’equitat de l’ensenyament obligatori públic.

3. Restablir el finançament de les places púbiques de 
0-3 anys amb un mòdul econòmic de 1.600 euros per 
alumne/curs, per aquest curs escolar 2013-14, i reco-
nèixer el primer cicle de l’educació infantil com l’eta-

pa més decisiva per al desenvolupament de l’infant i, 
conseqüentment, per a la igualtat d’oportunitats dels 
alumnes més desafavorits, tal com demostren els ex-
perts de l’OCDE.

4. Reincorporar, per al present curs escolar, les beques 
adreçades a les escoles bressol públiques, com a mesura 
d’equitat, donat que van ser eliminades l’exercici 2012.

5. Restablir la convocatòria d’ajuts, per al curs 2014-
15, destinats a l’adquisició de llibres de text, materi-
al didàctic complementari i informàtic per a l’alumnat 
d’educació primària i secundària escolaritzat en cen-
tres sostinguts amb fons públics.

6. Restablir els ajuts destinats a les AMPES per actua-
cions com la socialització i reutilització de llibres, les 
activitats extraescolars o l’acollida matinal, ja que els 
indicadors educatius demostren que el rol de les famí-
lies i la qualitat dels usos del temps de lleure és clau 
per a l’èxit escolar.

7. Fer front a la insuficiència i al retard en el pagament 
de les beques de menjador i garantir les seva suficièn-
cia.

8. Destinar beques i ajuts, per al proper curs 2014-15, 
per accedir als estudis post-obligatoris davant la ins-
tauració o l’augment de les taxes a la Formació Profes-
sional i a la Universitat públiques.

9. Responsabilitzar-se, en el present exercici 2014, del 
cost del transport i el menjador escolar, particularment 
en nuclis de població allunyats o en zones rurals.

10. Recuperar els vetlladors i els professionals especi-
alitzats de suport als centres públics, per al proper curs 
2014-15, adreçats als alumnes de necessitats educati-
ves especials.

11. Destinar recursos suficients per a les aules d’acolli-
da i les unitats de suport a l’Educació Especial (USEE) 
imprescindibles per no fer perillar l’escola inclusiva, 
per a tot l’alumnat.

12. Desplegar un Pla d’acció, en tres mesos, perquè els 
centres d’Educació Especial siguin centres de referèn-
cia i suport a la inclusió.

13. Reprendre, immediatament, el diàleg amb les enti-
tats representatives del sector d’Educació Especial per 
elaborar, conjuntament, una pla d’acció per incremen-
tar la inclusió a l’escola ordinària.

14. Donar sortida, de manera immediata, a les pro-
postes de Formació Professional per als alumnes amb 
Necessitats Educatives Especials i als programes de 
transició a la vida adulta, elaborades per les entitats 
representatives de l’Educació Especial.

15. Cobrir amb promotores escolars, al setembre del 
2014, tots els Centres d’Atenció Educativa Preferent 
(CAEP) que disposaven d’aquest suport, els darrers 
cursos, i que atenen els col·lectius amb alts índex d’ab-
sentisme.
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16. Reduir la ràtios dels centres educatius ubicats en 
entorns desafavorits socioeconòmicament, cara al 
proper curs escolar, i per tant es revisi la proposta de 
reducció de grups de P3 en els centres on es donin 
aquestes situacions.

17. Reprendre les mesures de reequilibri escolar de 
l’alumnat entre tots els centres del Servei d’Educa-
ció de Catalunya per evitar la segregació escolar dels 
centres, recuperant el rol estratègic dels convenis de 
coresponsabilitat, les zones educatives, les Oficines 
Municipals d’Escolarització i les Taules Mixtes d’Es-
colarització, començant al setembre del 2014 amb 
l’atenció de la matrícula viva fins a la incorporació 
d’aquestes mesures dins el proper procés de preins-
cripció i matriculació de l’any 2015.

18. Impulsar i potenciar la tasca de la Comissió Mixta 
per afavorir la coresponsabilitat entre el Departament 
d’Ensenyament i les entitats municipalistes posant es-
pecial èmfasi en el seguiment dels centres municipals 
públics i dels programes conjunts per aconseguir el 
major grau d’equitat educativa dins i fora del sistema 
educatiu.

19. Retirar, amb la modificació enguany de la nor-
ma, els criteris destinats a l’admissió de l’alumnat que 
comporten el fet de reforçar l’escolarització per llinat-
ge.

20. Incrementar el nombre de centres que cobreixen la 
sisena hora, començant per al proper curs 2014-15, per 
a les realitats escolars que presenten majors dificultats 
en la consecució d’uns bons resultats escolars fins a la 
implantació definitiva en tots els centres públics, amb 
l’objectiu d’equiparar l’oferta educativa per a tots els 
alumnes del Servei d’Educació de Catalunya.

21. Cobrir les substitucions i les baixes del professo-
rat de manera immediata a tots els centres educatius 
públics.

22. Finançar, amb aquest exercici 2014, els Plans Edu-
catius d’Entorn i a d’altres programes d’èxit, de cohe-
sió social i de lluita contra l’absentisme per millorar 
l’èxit escolar i reforçar la implicació dels agents terri-
torials amb els centres educatius.

23. Dissenyar programes, en quatre mesos, que garan-
tissin segones oportunitats i reforcin la permanència 
dels alumnes més desafavorits dins el sistema educatiu 
amb mesures directament dirigides a l’ensenyament 
postobligatori, als centres d’adults i a la formació per-
manent al llarg de la vida.

24. Presentar un programa de lluita contra l’abando-
nament escolar, des d’una perspectiva de treball trans-
versal de les diferents conselleries del Govern implica-
des, i que compti amb la col·laboració dels ens locals.

25. Demanar al Govern de l’Estat el duplicar el nom-
bre de places per aconseguir la certificació de la qua-
lificació professional en funció de l’experiència labo-

ral, per al proper curs escolar, per tal d’oferir un major 
grau d’oportunitats de promoció i d’inserció en funció 
de les noves demandes del mercat de treball.

26. Presentar, abans de la finalització del present curs, 
els resultats de l’impacte de la jornada compactada del 
curs 2012-13, en funció dels resultats escolars obtin-
guts per l’alumnat, detallant el nombre, tipus i grau de 
cobertura de les activitats extraescolars que s’han ge-
nerat en els centres de secundària; donat que els es-
tudis demostren que la jornada matinal és un factor 
agreujant de les desigualtats educatives.

27. Desplegament, en el proper semestre, d’un progra-
ma amb accions i recursos específiques per a les zones 
educatives i els centres que escolaritzen alumnes amb 
majors dificultats que continguin elements d’autono-
mia i mecanismes de compensació i reforç, per aten-
dre amb un major grau de solvència el seu alumnat.

28. Aportar, en la propera sessió, les dades de resul-
tats de graduats en l’ESO que s’extreuen de l’avaluació 
dels alumnes matriculats i, també, dels alumnes ava-
luats al final del 4t d’ESO, juntament amb el nombre 
d’alumnes que han marxat del sistema educatiu sense 
haver arribar al 4t d’ESO; per tant sense haver acabat 
satisfactòriament l’ensenyament obligatori.

29. Redreçar el Pla d’Actuació Ofensiva de país a favor 
de l’èxit escolar amb la coresponsabilitat dels diferents 
agents educatius, socials i econòmics per tal que s’in-
corporin actuacions que tinguin en compte els condi-
cionants d’entorn socioeconòmic de l’alumnat.

30. Crear l’Agència d’Avaluació i Prospectiva de l’Edu-
cació d’acord amb el que estableix la Llei 12/2009, 
d’Educació de Catalunya per garantir l’objectivitat i la 
transparència en l’avaluació de l’Administració Educa-
tiva, en el 2014.

Proposta de resolució núm. 6

Infància

A Catalunya els darrers anys la situació de pobresa 
entre els infants està augmentant i actualment hi ha 
435.000 infants i adolescents menors de 18 anys que 
viuen en llars per sota del llindar de la pobresa.

El Govern, amb les seves polítiques d’austeritat i re-
tallades, ha provocat que hagi augmentat la pobresa 
infantil i que els drets dels infants a un nivell bàsic de 
benestar, tal i com estableix la Convenció de Nacions 
Unides sobre els Drets dels Infants i la Llei 14/2010, 
del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la in-
fància i l’adolescència, es vegin vulnerats. Els efectes 
de la crisi i les polítiques d’austeritat intensifiquen que 
hagi cada vegada més els infants en risc d’exclusió, si-
nó que, aquests infants siguin cada vegada més pobres.

La caiguda dels ingressos de les famílies i la pujada 
dels costos dels productes i els serveis estan afectant a 
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les necessites bàsiques de les persones, especialment, 
a l’alimentació, la salut i l’habitatge. Les famílies amb 
infants a càrrec i en situació de vulnerabilitat són les 
que estan patint més l’atur o la precarització laboral i 
el seu endeutament.

A Catalunya, 7 de cada 10 desnonaments que es pro-
dueixen, són casos de famílies amb infants a càrrec.

Per altra banda, el Govern està reduint la inversió pú-
blica en serveis bàsics per a la infància com són l’edu-
cació, les escoles bressol i la salut i redueix les ajudes 
públiques a les famílies perquè puguin fer front a la 
seva situació de vulnerabilitat i es puguin fer respon-
sables de proporcionar les condicions de vida per al 
desenvolupament dels seus fills. En aquest cas, tal i 
com marca la Convenció de Nacions Unides sobre els 
Drets dels Infants, «els governs tenen la obligació de 
garantir a les famílies el suport, especialment, en l’ali-
mentació, la roba i habitatge».

És per aquest motius que presentem la següent propos-
ta de resolució: 

1. El Parlament de Catalunya constata que: 

a. A Catalunya la pobresa entre els infants ha augmen-
tat i s’ha intensificat, actualment hi ha 435.000 infants 
i adolescents menors de 18 anys que viuen en llars per 
sota el llindar de la pobresa.

b. Les polítiques d’austeritat que està duent a ter-
me el Govern, a través de les retallades en els capí-
tols d’atenció a la infància, especialment en l’etapa de  
0 a 3 anys, la falta d’ajuts a les famílies amb fills en 
càrrec, els ajuts derivats als infants amb dependència, 
i la falta d’accés a la Renda Mínima d’Inserció, estan 
provocant que augmenti la pobresa a Catalunya.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a. Crear una Estratègia Nacional per a la lluita con-
tra la pobresa infantil amb totes les forces polítiques 
del país i posar al centre de l’agenda la realització de 
polítiques més eficaces dirigides a reduir la pobresa 
infantil i corregir les desigualtats socials dels menors 
i que comptin un augment de recursos econòmics.  
I a tal efecte convocar el proper trimestre signants del 
Pacte d’Infància per presentar una proposta del Go-
vern pels progenitors d’infants en situació vulnerables 
que inclogui: mesures per augmentar les polítiques de 
transferències a famílies pobres amb infants, per mi-
llorar els serveis d’acompanyament que ofereixen as-
sessorament a famílies i suport educatiu a infants vul-
nerables així com serveis per promoure conciliació de 
vida laboral i familiar per famílies en situació de vul-
nerabilitat.

b. Reforçar les polítiques d’infància en el contracte 
programa amb els ajuntaments per normalitzar, des 
dels serveis socials, programes de prevenció i atenció 
a les famílies amb infants a càrrec en situació de vul-
nerabilitat.

c. Garantir l’accés a la renda mínima d’inserció a to-
tes les famílies vulnerables amb fills a càrrec per tal 
de prestar una atenció adequada i assegurar la igualtat 
d’oportunitats dels menors

d. Augmentar la inversió en les escoles bressol i in-
fants de 0 a 3 anys per garantir l’accessibilitat i asse-
gurar la suficiència de recursos econòmics públics a 
través de beques segons les rendes familiars, que evi-
tin l’exclusió de les famílies per raons econòmiques.

e. El Departament de Benestar conjuntament amb els 
Ajuntaments, en coordinació amb les entitats d’acció 
social i del lleure, han de planificar la provisió gra-
tuï-ta de places suficients de casals i colònies d’estiu 
al conjunt de municipis per garantir l’accés de tots els 
nens i nenes en situació de pobresa i amb possibles 
problemes de malnutrició infantil, per al desenvolupa-
ment del potencial dels infants i la reducció de les de-
sigualtats alimentàries, educatives, culturals i socials  
dels menors.

f. Garantir l’atenció sanitària dels infants incorporant 
a la cartera de serveis les atencions sanitàries buco-
dentals i de dèficits sensorials, importants per al des-
envolupament dels menors, i ampliant els programes 
de salut mental per a infants i joves.

g. Restablir progressivament les prestacions per fills a 
càrrec, parts múltiples, adopcions i acolliments, i ga-
rantir per al 2014 que totes aquelles famílies amb in-
gressos inferiors a 35.000 euros puguin rebre-la.

h. Elaborar plans de millora per les famílies i els in-
fants en situació de vulnerabilitat per garantir que els 
menors es mantinguin dins del nucli familiar i evitar 
la retirada de la custòdia dels fills per raons econòmi-
ques.

i. Evitar els desnonaments d’habitatges de famílies 
amb fills menors a càrrec i garantir programes i ajudes 
destinades al lloguer o al pagament de les hipoteques 
segons la renda de les famílies.

j. Pel que fa a les dietes inadequades per causa de la 
crisis i risc de malnutrició infantil: 

– i. Posar en marxa, en el proper trimestre del 2014, 
un protocol de detecció i atenció a la infància en risc 
de malnutrició que faci actuacions de prevenció i actuï 
sobre els casos ja detectats, treballant conjuntament 
amb els serveis socials municipals i els recursos dels 
menjadors escolars i socials, per garantir els mínims 
d’alimentació en els infants.

– ii. Restablir els Programes d’Atenció Domiciliària 
per Nadons, el Programa de Salut Escola i altres Pro-
grames de Salut Comunitària, que permetien la detec-
ció i actuació davant de casos de malnutrició.

k. Publicar els recursos invertits, recaptats, i repartits 
en premis de la loteria «La Grossa» i destinar l’import 
íntegre dels beneficis obtinguts per a les mesures des-
tinades a la lluita contra la pobresa infantil.
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Proposta de resolució núm. 7

Beques menjador

L’actual situació econòmica i les polítiques d’austeri-
tat del Govern han provocat un augment de la pobre-
sa infantil a Catalunya. Les famílies en situacions de 
vulnerabilitat estan patint per fer front a les despeses 
de les seves llars i a les despeses d’alimentació dels 
seus fills, mentre que veuen reduïts els ajuts i prestaci-
ons públiques. Segons l’Informe de UNICEF, actual- 
ment, 1 de cada 3 beques menjador es neguen.

Durant aquesta legislatura el Parlament ha aprovat di-
verses mocions per garantir la cobertura de necessitats 
bàsiques d’alimentació dels infants i adolescents. Da-
vant la manca de compliments de les resolucions apro-
vades i la manca de mesures per fer front als casos de 
malnutrició infantil a Catalunya, presentem la propos-
ta de resolució següent: 

Segons l’IDESCAT, actualment més de 50.000 infants 
menors de 16 anys pateixen situació de privació ma-
terial severa que afecten a l’alimentació a Catalunya.

Les beques menjador esdevenen un instrument bàsic 
per combatre la pobresa i la malnutrició infantil i faci-
litador de l’escolarització, però actualment són insufi-
cients en la cobertura i en la dotació econòmica.

Segons les persones expertes, la dotació econòmica de 
40,2 M € de la Generalitat per a les beques de men-
jador, malgrat el darrer increment de la partida amb 
vuit milions d’euros, és encara insuficient donat que la 
cobertura només arriba al 24% dels alumnes amb risc 
de pobresa, i moltes sol·licituds amb el vistiplau de ser-
veis socials no són satisfetes.

Els indicadors de vulnerabilitat corroboren aquesta 
necessitat de les famílies donat que entre l’any 2008 i 
el 2012 la taxa d’atur ha passat del 9% al 22,7%, el per-
centatge de llars amb infants sense cap membre ocu-
pat ha augmentat del 5,8% al 16,6% i la taxa de risc 
de pobresa infantil ha sofert un increment del 17,6% 
al 26,4% (a l’any 2011) i fins el 30% segons les dades 
avançades del ECU 2012.

La persistència d’aquesta vulnerabilitat i la retallada 
de la despesa educativa en àmbits tan sensibles com 
les beques de menjador o en els recursos de suport de 
l’alumnat amb més dificultats incideixen en les situa-
cions d’absentisme escolar i amplia, ostensiblement, la 
franja de la desigualtat entre l’alumnat.

Per aquests motius presentem la Proposta de resolució 
següent: 

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

1. Millorar, conjuntament amb les entitats munici-
palistes i els Consells Comarcals, la gestió d’ajuts de 
menjador adreçats als infants per al proper curs esco-
lar 2014-2015 de manera que es garanteixi: 

a) Que a inici del curs escolar es tinguin detectats els 
alumnes amb dret a beca menjador i el pagament dels 
ajuts es facin efectiu des de l’inici de curs de manera 
que s’asseguri que el programa funciona d’inici a final 
i els infants tinguin cobert l’àpat diari de principi a fi-
nal de curs.

b) La cobertura del 100% del cost del menjador en tots 
els casos de pobresa extrema.

c) La possibilitat de demanar una beca de menjador 
escolar un cop iniciat el curs per les famílies amb situ-
acions econòmiques sobrevingudes.

2. Garantir la partida pressupostària amb suficiència 
econòmica sobre el dret subjectiu de beques menjador 
per donar cobertura al conjunt d’infants amb situació  
de vulnerabilitat extrema, que es farà efectiva a través de  
l’augment d’ingressos i la disponibilitat dels recursos 
que el Departament d’Ensenyament destina actual-
ment a cofinançar les escoles que segreguen per sexe.

Proposta de resolució núm. 8

Habitatge

La situació econòmica de moltes famílies està gene-
rant que no tinguin llar o que moltes persones es vegin 
obligades a viure en condicions precàries o a abando-
nar els seus habitatges per manca de poder adquisitiu 
per pagar els lloguers o hipoteques. El cost de l’ha-
bitatge i dels subministraments bàsics superen els in-
gressos de les famílies que estan en situació de vulne-
rabilitat.

Catalunya és la Comunitat Autònoma on es practiques 
més desnonaments, en el 2013 representaren la cin-
quena part de tots els desnonaments practicats a Espa-
nya, on 7 de cada 10 desnonaments els pateixen famí-
lies amb fills a càrrec.

Mentre que a Catalunya al voltant de 3.000 persones 
dormen al carrer, s’estima que n’hi ha al voltant d’uns 
40.000 pisos desocupats que són propietat d’entitats fi-
nanceres i de grans empreses.

Amb l’actual sistema normatiu generat per les lleis hi-
potecàries i d’arrendament, i tenint en compte la fra-
gilitat de l’economia de les famílies en risc d’exclusió, 
cada cop es pateixen més desnonaments i la perma-
nència de la càrrega del deute sobre les famílies es va 
augmentant.

1. El Parlament de Catalunya reconeix el dret de les 
persones a l’accés a un habitatge digne com una neces-
sitat bàsica, tal i com estableixen els articles 26 i 47 de 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, i manifesta que 
calen polítiques que atorguin garanties reals als afec-
tats per una situació d’insolvència de forma immediata 
i garanteixin que no hi hagi cap família sense llar i cap 
llar sense família.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
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a. Generar un cens que comprovi i registri els immo-
bles de Catalunya que es troben en situació permanent 
de desocupació per a: 

i. Crear un cens real dels immobles desocupats.

ii. Destinar els immobles desocupats a les famílies 
desnonades i a les que no poden accedir a un habitatge 
per manca de recursos econòmics, propietat d’entitats 
financeres i grans empreses.

iii. Ampliar el parc d’habitatges d’emergència social.

iv. Destinar els pisos buits al mercat de lloguer social.

b. Expropiar de l’usdefruit dels habitatges desnonats 
que pertanyen a les entitats financeres que han rebut 
algun ajut del FROB, per un període mínim de 5 anys.

c. Establir un règim de sancions a les entitats finan-
ceres i a grans empreses que mantinguin pisos buits, 
durant més de 2 anys, tal i com es preveu a la Llei 
18/2007, de 28 de desembre, sobre el dret a l’habitatge.

3. El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat 
de crear una política d’habitatge i el foment d’habitat-
ge de lloguer a preus assequibles. És per aquest motiu 
que el Parlament insta el Govern a: 

a. Fomentar l’ampliació i el manteniment del parc pú-
blic de lloguer social.

b. Establir una bonificació fiscal per als propietaris 
que lloguin els seus habitatges per sota del 50% de 
l’IPREM.

c. Concertar amb les administracions locals un fons 
d’emergència social que es pugui gestionar a través 
dels serveis socials municipals i que garanteixi l’accés 
a l’habitatge de les persones o les famílies en situa- 
ció de vulnerabilitat.

4. Els darrers anys, com a resultat de l’actual sistema 
normatiu generat per les lleis hipotecàries i d’arrenda-
ment, i tenint en compte la fragilitat de l’economia de 
les famílies en situació de vulnerabilitat, hi ha hagut 
un augment dels desnonaments de famílies que no han 
pogut fer front a la càrrega del deute dels seus habitat-
ges. El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat 
d’abordar els desnonaments que es produeixen a través 
de mesures, com: 

a. La potenciació de la mediació pública (hipotecària i 
de lloguer) com a suport de les famílies per a renegoci-
ar el seu deute amb les entitats financeres.

b. La creació d’un fons social de gestió pública per 
atendre el dret a l’habitatge a les persones que es vegin 
privades d’una llar.

5. El Parlament insta el Govern a establir convenis 
amb els ajuntaments per gestionar localment els habi-
tatges de titularitat de l’Agència d’Habitatge.

6. El Parlament manifesta la necessitat de impulsar 
mesures complementàries per fer gestions amb el sec-

tor privat per garantir que l’oferta d’habitatges de llo-
guer arribi a aquells que més ho necessitin. El Parla-
ment insta el Govern de la Generalitat a no privatitzar 
el parc públic d’habitatges.

Palau del Parlament, 12 de març de 2014

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

Propostes de resolució presentades pel Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya (reg. 58827)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 132 i 133 del Reglament 
del Parlament, presenta les següents propostes de reso-
lució subsegüents al Debat general sobre l’increment 
de la pobresa i les desigualtats (tram. 255-00006/10).

Propostes de resolució

Proposta de resolució núm. 1

Priorització de la lluita contra la pobresa

1. El Govern ha d’atendre com a prioritat absoluta la 
sortida de la crisi econòmica, la creació de llocs de tre-
ball i la lluita contra la pobresa. En aquest sentit, el Par-
lament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 

2. Impulsar una taula de coordinació permanent entre 
l’administració central, l’autonòmica i la local per es-
tablir mecanismes de lluita contra la pobresa.

3. Aprovar durant el primer semestre de 2014 un pla de 
col·laboració entre les institucions públiques i les enti-
tats privades de lluita contra la pobresa. El pla haurà 
d’incorporar un seguit de mesures concretes i pràcti-
ques, així com una memòria econòmica que permeti la 
seva fiscalització i seguiment.

4. Realitzar una modificació de les partides pressu-
postàries de la Generalitat de Catalunya que permetin 
destinar més de 300 milions d’euros a polítiques ex-
cepcionals de lluita contra la pobresa. Aquests fons es 
poden captar per exemple de: 

a) La reducció del 15% de la partida 121 (Direcció i 
administració generals) dels departaments d’Eco-
nomia i Coneixement, Ensenyament, Salut, Interior, 
Territori i Sostenibilitat, Cultura, Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Benestar 
Social i Família, Empresa i Ocupació i Justícia.

b) La reducció del 25% de la partida 531 (E-infraes-
tructures) del Departament d’Empresa i Ocupació i de 
la partida 533 (Mitjans de comunicació social) del De-
partament de Presidència.
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c) La reducció del 50% de la partida 111 (Òrgans supe-
riors Generalitat i control extern) dels Departaments 
de Presidència i Governació i Relacions Institucionals, 
de la partida 121 (Direcció i administració generals) 
dels Departaments de Presidència i Governació i Re-
lacions Institucionals, de la partida 451 (Promoció de 
la llengua catalana) del Departament de Cultura i de la 
partida 532 (Societat digital) del Departament de Go-
vernació i Relacions Institucionals.

d) La reducció del 75% de la partida 112 (Impuls i co-
ordinació de l’acció de govern) del Departament de 
Presidència, de la partida 113 (Atenció ciutadana i di-
fusió dels serveis de la Generalitat) del Departament 
de Presidència, de la partida 131 (Relacions instituci-
onals i qualitat democràtica) del Departament de Go-
vernació i Relacions Institucionals, de la partida 231 
(Relacions exteriors) dels Departaments de Presidèn-
cia i Governació i Relacions Institucionals, de la par-
tida 583 (Estadística) del Departament de Presidència 
i de la partida 584 (Avaluació de polítiques i estudis 
d’opinió) dels Departaments de Presidència i Gover-
nació i Relacions Institucionals.

e) La supressió de les partides 114 (Impuls de l’auto-
govern i del desplegament estatutari) i 132 (Organitza-
ció, gestió i seguiment de processos electorals) del De-
partament de Governació i Relacions Institucionals.

5. Crear amb aquests recursos un Fons de Solidaritat 
per a la Lluita contra la Pobresa i l’Exclusió So cial que 
es destini al nou pla de col·laboració entre les institu-
cions públiques i les entitats privades de lluita contra 
la pobresa; al desplegament del Pacte per la Infància i 
a ajudes als programes que portin a terme les entitats 
del tercer sector.

Proposta de resolució núm. 2

Compliment dels compromisos en matèria social

El Govern ha de fer efectiu el desplegament del con-
junt de legislació social aprovada pel Parlament de Ca-
talunya amb l’objectiu de garantir uns serveis socials 
de qualitat i que donin resposta a les necessitats soci-
als i econòmiques de la ciutadania de Catalunya. Per 
això, el Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a: 

1. Desplegar en la seva totalitat la Llei de Serveis So-
cials mitjançant l’aprovació d’una nova cartera de 
serveis i un model concertació, ràtios, funcions i co-
ordinació dels professionals adaptats a les actuals ne-
cessitats socials.

2. Harmonitzar la Llei de Serveis Socials i la Llei d’au-
tonomia personal per poder acomplir amb més eficà-
cia els seus objectius.

3. Desplegar completament la Llei de la Infància i 
Adolescència establint, en el marc del Pacte de la In-

fància, els recursos econòmics per la seva implemen-
tació.

4. Garantir el ple compliment de la Llei de Prestacions 
Socials de Caràcter Econòmic.

5. Donar compliment íntegre a les resolucions aprova-
des en aquesta legislatura al Parlament de Catalunya 
en l’àmbit de pobresa, inclusió i desigualtat, sobretot 
pel que fa a les següents mocions: 

a) Moció 10/X del Parlament de Catalunya, sobre les 
polítiques d’inclusió social i d’eradicació de la pobresa

b) Moció 34/X del Parlament de Catalunya, sobre la 
pobresa infantil i les beques de menjador

c) Moció 35/X del Parlament de Catalunya, sobre la 
pobresa infantil

d) Moció 42/X del Parlament de Catalunya, sobre la 
situació de la infància

e) Moció 52/X del Parlament de Catalunya, sobre la 
sostenibilitat del Sistema per a l’Autonomia i Atenció 
a la Dependència

f) Moció 55/X del Parlament de Catalunya, sobre les 
mesures contra la malnutrició infantil

g) Moció 56/X del Parlament de Catalunya, sobre la 
pobresa energètica

h) Moció 60/X del Parlament de Catalunya, sobre la 
renda mínima d’inserció

i) Moció 64/X del Parlament de Catalunya, sobre l’es-
cola inclusiva

j) Moció 66/X del Parlament de Catalunya, sobre les 
polítiques per a garantir el dret a l’habitatge i el rea-
llotjament de famílies desnonades

k) Moció 67/X del Parlament de Catalunya, sobre la 
infància

l) Moció 74/X del Parlament de Catalunya, sobre la si-
tuació de les persones amb dependència

m) Moció 84/X del Parlament de Catalunya, sobre la 
salut i la malnutrició infantils

Proposta de resolució núm. 3

Renda mínima d’inserció social

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a aprovar una reforma del sistema de rendes 
socials que estableixi una nova generació de renda bà-
sica. Aquesta reforma ha d’incloure com a mínim: 

1. El compliment de l’article 24.3 de l’Estatut i a la Llei 
de Serveis Socials, on es reconeix el dret a la ciutada-
nia a rebre els ingressos mínims necessaris per viure 
amb dignitat, i aquest ha d’articular una resposta que 
permeti donar l’adequat compliment a la normativa.
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2. El reconeixement del dret subjectiu a la RMI i la re-
cuperació de la universalitat de la prestació per a tots 
aquells que compleixin els requisits establerts.

3. L’establiment d’un sistema complementari entre les 
rendes socials i els salaris laborals de baixa quantia 
perquè es pugui compaginar la renda social amb una 
ocupació temporal permetent la recuperació de la ren-
da social en finalitzar el contracte.

4. L’enfortiment del treball en xarxa, l’intercanvi d’in-
formació, d’experiències i bones pràctiques entre les 
administracions i les organitzacions que gestionen les 
rendes mínimes per tal de millorar la qualitat dels ser-
veis que es presten.

5. Agilitzar al màxim el temps de tramitació, elimi-
nació de la llista d’espera de l’ajuda i simplificació del 
procés de concessió de les ajudes.

6. Incrementar la dotació de les prestacions econòmi-
ques temporals d’urgència social que permetin pal·liar 
les situacions crítiques que es presenten durant la tra-
mitació de la renda social.

7. L’establiment de diferents perfils de beneficiaris de 
la renda, tenint en compte l’existència de diverses difi-
cultats al món laboral.

8. Agilitzar els procediments per accedir a una Pensió 
No Contributiva (PNC) evitant incorporacions indegu-
des a la RMI.

Proposta de resolució núm. 4

Ordenació del sistema de prestacions socials

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a establir una reordenació del sistema social 
i de prestacions socials de cara a una millor coordina-
ció dels serveis d’ajuda a les persones, una millora dels 
serveis socials bàsics i una simplificació de les pres-
tacions socials. Amb aquest objectiu el Govern ha de: 

1. Crear la figura d’un tutor social que orienti les per-
sones amb situació de vulnerabilitat a l’hora d’identi-
ficar, sol·licitar i accedir a les prestacions públiques a 
les que tenen dret.

2. Simplificar la gestió administrativa de les políti-
ques de prestacions orientades a la integració social 
i laboral. Definir les relacions de complementarietat 
i subsidiarietat entre les diverses prestacions tot enca-
minant-nos cap a una racionalització, simplificació i 
compactació de la gran diversitat d’ajudes i prestaci-
ons socials existents.

Proposta de resolució núm. 5

Millora del sistema de les beques menjador

Davant les deficiències i mancances del programa de 
beques menjador, el Govern a de garantir les beques 

menjador a tots els alumnes que les necessitin com a 
estratègia fonamental de lluita contra la pobresa infan-
til i la malnutrició infantil. Per fer realitat aquest ob-
jectiu, el Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a: 

1. Condicionar la partida pressupostària d’ajuts de 
menjador escolar a les necessitats socials i econòmi-
ques existents, de manera que es cobreixin les necessi-
tats de cada moment per garantir que tots els alumnes 
que no tenen recursos suficients per sufragar l’accés a 
aquest servei percebin l’ajut.

2. Garantir que tots els alumnes de centres sostinguts 
amb fons públics tinguin accés a una beca menjador 
sempre que les seves famílies compleixin unes condi-
cions de renda homogènies en el conjunt del territori 
català.

3. Revisar i adaptar els barems, les condicions i la nor-
mativa de les «beques menjador» perquè puguin arri-
bar a tots els infants que ho necessiten. Garantir que 
els factors de renda siguin condició suficient per acce-
dir als ajuts i s’eliminin els criteris socials que no si-
guin prou discriminatoris de les situacions de pobresa.

4. Resoldre i pagar els ajuts de menjador escolar du-
rant l’inici de curs per garantir l’accés normalitzat al 
servei en condicions d’igualtat.

5. Agilitar el pagament dels deutes contrets en concep-
te de beca de menjador als consells comarcals.

Proposta de resolució núm. 6

Habitatge

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a impulsar una política decidida d’acompa-
nyament i mediació en l’àmbit de l’habitatge per evitar 
que les famílies es puguin veure privades d’un dret ne-
cessari per garantir una política de cohesió i inclusió 
social, i en concret a: 

1. Reforçar els equips de mediació institucional entre 
les entitats financeres i les persones amb situació d’im-
pagament d’hipoteca.

2. Ampliar el fons econòmic destinat a ajuts d’emer-
gència pel pagament de quotes hipotecàries o lloguers.

3. Adoptar les mesures necessàries per garantir la fun-
ció social del Parc d’Habitatges de la Generalitat de 
Catalunya, mantenint la titularitat pública.

4. Establir convenis amb les entitats financeres la des-
tinació social de part del seu parc d’habitatges deso-
cupats.



17 de març de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 281

3.10.30. TRAMITACIONS EN CURS 80

Proposta de resolució núm. 7

Establiment d’una xarxa de distribució d’aliments per 
a les persones en situació de pobresa o risc d’exclusió 
social

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

1. Crear la Xarxa de Repartiment d’Aliments per ga-
rantir el subministrament urgent de queviures a les 
persones necessitades. Promoure un canal oficial de 
distribució d’aliments de manera urgent, fixar el re-
partiment com una prestació social garantida i esta-
blir un procediment únic i coordinat de repartiment 
d’aliments.

2. Obrir una línia telefònica gratuïta d’informació i 
orientació per accedir a la xarxa de subministrament 
d’aliments. Donar-li la publicitat necessària perquè to-
ta la població conegui la seva existència i funciona-
ment.

3. Incloure la distribució d’aliments en la propera Car-
tera de serveis socials, ampliar la xarxa de centres de 
distribució d’aliments i establir un model acordat amb 
les entitats socials i els ens locals que inclogui també 
les propostes i les iniciatives que sorgeixin de la Taula 
de Distribució Solidària; tot això, de manera que se’n 
garanteixin la suficiència pressupostària, l’eficàcia i 
l’eficiència.

Proposta de resolució núm. 8

Pobresa energètica

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a establir una estratègia conjunta de lluita con-
tra la pobresa energètica amb l’administració estatal i 
local que inclogui: 

a) Presentar al Parlament en el termini de tres mesos 
una reforma del decret Llei 6/2013 per tal que les em-
preses subministradores d’energia i aigua potable no 
interrompin el subministrament per impagament si no 
tenen un informe dels serveis socials bàsics i si la uni-
tat familiar rep uns ingressos inferiors al salari mínim 
interprofessional o es troba en una situació econòmica 
d’estat de necessitat. Habilitar una partida pressupos-
tària suficient per si fos necessari destinar-hi recursos 
públics.

b) Elaborar un pla de xoc contra la pobresa energèti-
ca, que tingui com a principal objectiu garantir el dret 
dels ciutadans als subministraments bàsics de la llar, 
establint acords amb companyies energètiques que 
operen a Catalunya per tal de determinar un sistema 
públic de tarifes socials reduïdes per a col·lectius amb 
insuficiència de recursos.

c) Garantir el subministrament d’un mínim vital d’ai-
gua potable, de sanejament i d’energia als domicilis de 
les famílies que no en puguin pagar les factures en el 

marc dels fons plantejats pel «Plan Nacional de Ac-
ción para la Inclusión Social» del Govern de l’Estat.

Proposta de resolució núm. 9

Suport a les famílies

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

1. Garantir una renda de suficiència per a famílies amb 
infants a càrrec fins a 18 anys, condicionada a nivell 
de renda i tenint en compte la renda per càpita fami-
liar.

2. Revisar el tram català de l’IRPF per assegurar que 
el sistema de desgravacions tingui efectes redistribu-
tius i de lluita contra la pobresa a fi que se’n beneficiïn 
les famílies més vulnerables que no fan la declaració 
de la renda.

3. Reforçar i normalitzar programes de prevenció i 
atenció a les famílies amb infants en situació de po-
bresa des dels serveis socials. Adoptar les mesures ne-
cessàries per garantir que la pobresa no sigui una jus-
tificació per retirar la custòdia dels fills.

4. Revisar la Renda Mínima d’Inserció de manera que 
tingui en consideració en l’accés a la quantia si hi ha 
fills a càrrec i ho discrimini positivament.

Proposta de resolució núm. 10

Suport a la gent gran en situació de vulnerabilitat

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

1. Elaborar un Programa per a les persones grans 
2014-2018, que contempli models d’atenció integral 
amb polítiques d’actuació amb carteres de serveis 
adaptats a les seves necessitats i característiques, amb 
la participació de les entitats de persones grans i dels 
ens locals.

2. Que el Sistema de Salut de Catalunya, tingui una 
especial cura en les atencions mèdiques, temps d’es-
pera, accés a totes les prestacions, transport gratuït a 
actes mèdics.

3. Establir xarxes de seguretat per garantir uns ingres-
sos adequats a la jubilació per als que no poden cons-
truir una pensió adequada per raons justificades.

4. Impulsar el programa «talonari de serveis», perquè 
les persones grans i les seves famílies puguin escollir, 
amb total llibertat, la residència o servei social que 
millor s’adapti a les seves necessitats i per ajudar les 
famílies a cobrir les despeses de contractació d’assis-
tència personal per col·laborar en la cura de les perso-
nes grans.

5. Universalitzar la cobertura assistencial d’atenció 
domiciliària per a persones majors de 65 anys en situ-
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ació de pobresa, per arribar a tota la població que ho 
necessiti en els propers 4 anys i incrementar la cober-
tura d’hores d’atenció domiciliària per garantir un mí-
nim de dues hores diàries.

Palau del Parlament, 12 de març de 2014

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Propostes de resolució transaccionals presen-
tades pels grups parlamentaris
Reg. 58981; 58983; 58985; 58988 / Admissió 

a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2014

Reg. 58981 (1)

Proposta transaccional presentada pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió,  Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya i Grup Parlamentari 
Socialista

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, Marta Rovira i Vergés, por-
taveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Maurici Lucena i Betriu, portaveu del 
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que es-
tableix l’article 133 del Reglament del Parlament, pre-
senten la següent proposta de resolució transaccional, 
subsegüent al Debat general sobre l’increment de la 
pobresa i les desigualtats (tram. 255-00006/10), que 
substitueix les propostes de resolució núm. 7 del Grup 
Parlamentari Socialista.

Proposta de resolució transaccional

Presentada per: GP de Convergència i Unió, GP d’Es
querra Republicana de Catalunya, GP Socialista

A la Proposta de resolució núm. 7, apartats 4, 5 i 10, 
del GP de CiU i GP d’ERC, i Proposta de resolució 
núm. 7 del GP Socialista
Amb modificació del text. Nova redacció.

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Millorar, conjuntament amb les entitats municipalis-
tes i els Consells Comarcals, la gestió d’ajuts de men-
jador adreçats als infants per al proper curs escolar 
2014-2015 de manera que es garanteixi que el servei 
de menjador escolar esdevingui un instrument bàsic 
per assegurar una alimentació equilibrada als infants 
en situació de dèficit alimentari durant el curs escolar 
amb les mesures següents: 

a) Fixar unes bases comunes de concessió de beques 
menjador per al curs 2014-2015 per a tots els consells 
comarcals prioritzant el nivell de renda de les famílies  
i que prevegin la flexibilitat necessària del sistema 
i deis pagaments per tal de fer front a les situacions 

canviants de les famílies al llarg del curs escolar, de 
manera que s’asseguri que el programa funciona d’ini-
ci a final, que els infants tinguin cobert l’àpat diari de 
principi a final de curs i que les famílies amb situa- 
cions econòmiques sobrevingudes puguin demanar 
una beca de menjador escolar un cop iniciat el curs.

b) Garantir la cobertura del 100% del cost del menja-
dor en tots els casos de pobresa extrema.

2. Garantir la partida pressupostària amb suficiència 
econòmica per a beques menjador per donar cobertu-
ra al conjunt d’infants amb situació de vulnerabilitat 
extrema.

3. Iniciar de manera immediata els treballs amb els 
Consells Comarcals i els representants dels ens locals 
per modificar els decrets 160/1996 i 161/1996 sobre el 
servei escolar de menjador i el servei escolar de trans-
port escolar per tal d’adequar-los a l’article 6 de la 
Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació que estableix 
ajuts als alumnes que visquin en poblacions sense es-
cola, en nuclis de població allunyats o en zones rurals 
atenent la naturalesa del desplaçament i el nivell de 
renda de les famílies.»

Palau del Parlament, 13 de març de 2014

Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de CiU; Marta 
Rovira i Vergés, portaveu del GP d’ERC; Maurici Lu-
cena i Betriu, portaveu del GP Socialista

Reg. 58983 (3)

Proposta transaccional presentada pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya i Grup Mixt

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, Jordi Turull 
i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió i David Fernàndez i Ramos, portaveu 
del Grup Mixt, d’acord amb el que estableix l’article 
133 del Reglament del Parlament, presenten la següent 
proposta de resolució transaccional, subsegüent al De-
bat general sobre l’increment de la pobresa i les desi-
gualtats (tram. 255-00006/10), que substitueix les pro-
postes de resolució núm. 1.13 del Grup Parlamentari 
de CIU i d’Esquerra Republicana de Catalunya, núm. 
4 del Grup Mixt.

Proposta de resolució transaccional

Presentada per: GP de CiU i GP d’Esquerra Republi
cana de Catalunya, Grup Mixt

A la Proposta de resolució núm. 1, apartat 13, del GP 
de CiU i GP d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
núm. 4 del GP Mixt
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Amb modificació

«Impulsar polítiques d’execució penal i penitenciàries, 
per afavorir la inserció social i laboral de les persones 
en situació d’exclusió social. Impulsar mesures de re-
forç i garantia al dret a l’assistència jurídica gratuïta, 
en especial als col·lectius vulnerables.

Instar els municipis a promoure la revisió de les orde-
nances de civisme i dels plans de seguretat a fi que no 
accentuïn l’estigmatització i penalització de persones 
en situació de major vulnerabilitat i pobresa.»

Palau del Parlament, 13 de març de 2014

Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de CiU; Mar ta 
Rovira i Vergés, portaveu del GP d’ERC; David Fer-
nàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt

Reg. 58985 (4)

Proposta transaccional presentada pel Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, el Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya i el Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió

A la Mesa del Parlament

Carina Mejías Sánchez, portaveu del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, Marta Rovira i Vergés, portaveu del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, d’acord amb el que 
estableix l’article 133 del Reglament del Parlament, 
presenten la següent proposta de resolució transaccio-
nal, subsegüent al Debat general sobre l’increment de 
la pobresa i les desigualtats (tram. 255-00006/10), que 
substitueix la proposta de resolució núm. 3 del Grup 
Parlamentari de Ciutadans.

Proposta de resolució transaccional

3. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a promover, en colaboración con las entida-
des del tercer sector y con las administraciones loca-
les, teniendo en cuenta el debido equilibrio territorial, 
un plan de implantación de espacios de atención para 
niños de entre tres y doce años, en los que fuera del ho-
rario escolar se puedan desarrollar actividades para los 
mismos que potencien su desarrollo cognitivo, afectivo 
y social, mientras se facilita así la conciliación laboral 
y familiar a los padres y madres que están integrándo-
se en el mercado laboral tras pasar por una situación de 
dificultad económica y evitar que por la dificultad de 
estas familias de atender a la vez a las nuevas responsa-
bilidades laborales y la las cargas familiares se cronifi-
quen situaciones de vulnerabilidad social.

Palau del Parlament, 13 de març de 2014

Carina Mejías Sánchez, portaveu del GP de C’s; Jordi 
Turull i Negre, portaveu del GP de CiU; Marta Rovira 
i Vergés, portaveu del GP d’ERC

Reg. 58988 (7)

Proposta transaccional presentada pel Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió i Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president del Grup Parlamentari 
de Ciutadans, Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, Marta Rovira 
i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 133 del Reglament del Parlament, pre-
senten la següent proposta de resolució transaccional, 
subsegüent al Debat general sobre l’increment de la 
pobresa i les desigualtats (tram. 255-00006/10), que 
substitueix la proposta de resolució núm. 1 del Grup 
Parlamentari de Ciutadans.

Proposta de resolució transaccional

1. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a diseñar e implementar, bajo la responsabi-
lidad del Departament de Benestar Social, Familia i 
Inmigració, con la debida coordinación interadminis-
trativa y a partir de la información de los servicios so-
ciales, la propia Generalitat y las entidades de acción 
social, un sistema de historia social compartida que 
integre toda la información sobre la trayectoria de la 
persona en el ámbito de los servicios sociales, con los 
siguientes objetivos:

a. Mejorar la gestión y la atención ciudadana.

b. Definir itinerarios de inserción social y laboral.

c. Incorporar el enfoque de la trayectoria vital y fami-
liar en las intervenciones que vayan dirigidas a niños 
y adolescentes.

d. Facilitar la información, gestión y tramitación de 
todos los recursos de atención social tanto públicos 
como de las entidades de acción social desde un único 
punto de atención administrativa.

e. Garantizar en la aplicación del sistema el cumpli-
miento de la legislación en materia de protección de 
datos y confidencialidad.

Palau del Parlament, 13 de març de 2014

Carina Mejías Sánchez, portaveu del GP de C’s; Jordi 
Turull i Negre, portaveu del GP de CiU; Marta Rovira 
i Vergés, portaveu del GP d’ERC
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3.10.60. PROCEDIMENTS RELATIUS A LA 
MEMÒRIA ANUAL I A ALTRES INFORMES 
DE LA SINDICATURA DE COMPTES

Procediments relatius als informes de fisca-
lització 25/2013, sobre la Biblioteca de Cata-
lunya, corresponent al 2011; 27/2013, sobre 
el Centre d’Innovació i Desenvolupament 
Empresarial (CIDEM), corresponent al 2009 
i al 2010; 29/2013, sobre les empreses públi-
ques, consorcis, fundacions i entitats autò-
nomes no administratives de la Generalitat 
de Catalunya, anàlisi dels comptes corres-
ponent al 20104 i 31/2013, sobre el Consell 
de Garanties Estatutàries, corresponent al 
2012
Tram. 256-00019/10; 256-00020/10; 256-00022/10; 

256-00024/10

Propostes de resolució presentades pels 
grups parlamentaris
Reg. 56986; 56988; 56989; 57005; 57006; 

57008; 57019; 57020; 57021; 57023; 57024; 

57025; 57027; 57031; 57032; 57034 / Admissió 

a tràmit: Mesa de la CSC, 27.02.2014

Propostes de resolució presentades pel Grup Parla-
mentari Socialista (reg. 56986, 56987, 56988 i 56989); 
pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 57005, 57006, 
57007 i 57008), pel Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió (reg. 57019), pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
57020, 57021, 57022 i 57023), pel Grup Parlamenta-
ri del Partit Popular de Catalunya (reg. 57024, 57025, 
57026 i 57027), i pel Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya (reg. 57031, 57032, 57033 i 
57034).

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 164.5 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent proposta de 
resolució subsegüent al debat del procediment relatiu 
a l’informe de fiscalització presentat per la Sindicatura 
de Comptes: 

– Informe de fiscalització 31/2013, sobre el Consell 
de Garanties Estatutàries, corresponent al 2012 (tram. 
256-00024/10)

Proposta de resolució

1. Aprova l’informe de fiscalització 31/2013, sobre 
el Consell de Garanties Estatutàries, corresponent al 
2012 (tram. 256-00024/10)

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2014

Maurici Lucena i Betriu Jordi Terrades i Santacreu
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 164.5 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent proposta de 
resolució subsegüent al debat del procediment relatiu 
a l’informe de fiscalització presentat per la Sindicatura 
de Comptes: 

– Informe de fiscalització 29/2013, sobre les empre-
ses públiques, consorcis, fundacions i entitats autòno-
mes no administratives de la Generalitat de Catalunya, 
anàlisi dels comptes corresponent al 2010 (tram. 256-
00022/10)

Proposta de resolució

1. Aprova l’informe de fiscalització 29/2013, sobre 
les empreses públiques, consorcis, fundacions i enti-
tats autònomes no administratives de la Generalitat de 
Catalunya, anàlisi dels comptes corresponent al 2010 
(tram. 256-00022/10)

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2014

Maurici Lucena i Betriu Jordi Terrades i Santacreu
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 164.5 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent proposta de 
resolució subsegüent al debat del procediment relatiu 
a l’informe de fiscalització presentat per la Sindicatura 
de Comptes: 

– Informe de fiscalització 27/2013, sobre el Cen-
tre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial (CI-
DEM), corresponent al 2009 i al 2010 (tram. 256-
00020/10)

Proposta de resolució

1. Aprova l’informe de fiscalització 27/2013, sobre el 
Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial 



17 de març de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 281

3.10.60. TRAMITACIONS EN CURS 84

(CIDEM), corresponent al 2009 i al 2010 (tram. 256-
00020/10)

2. Insta el Govern de la Generalitat a seguir les reco-
manacions realitzades per la Sindicatura de Comptes i 
recollides a l’informe esmentat.

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2014

Maurici Lucena i Betriu Jordi Terrades i Santacreu
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 164.5 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent proposta de 
resolució subsegüent al debat del procediment relatiu 
a l’informe de fiscalització presentat per la Sindicatura 
de Comptes: 

– Informe de fiscalització 25/2013, sobre la Biblio-
teca de Catalunya, corresponent al 2011 (tram. 256-
00019/10)

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya: 

1. Aprova l’informe de fiscalització 25/2013, sobre la 
Biblioteca de Catalunya, corresponent al 2011 (tram. 
256-00019/10)

2. Insta el Govern de la Generalitat a seguir les reco-
manacions realitzades per la Sindicatura de Comptes i 
recollides a l’informe esmentat.

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2014

Maurici Lucena i Betriu Jordi Terrades i Santacreu
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes

Albert Rivera Díaz, president, José Manuel Villegas 
Pérez, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
d’acord amb el que estableix l’article 164.5 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent proposta de 
resolució, subsegüent al debat del procediment relatiu 
a l’Informe de fiscalització 25/2013, sobre la Biblio-
teca de Catalunya, corresponent al 2011 (tram. 256-
00019/10).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis-
calització 25/2013, sobre la Biblioteca de Catalunya, 

corresponent al 2011 (tram. 256-00019/10) i insta el 
Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2014

Albert Rivera Díaz José Manuel Villegas Pérez
President del GP de C’s Diputat del GP de C’s 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes

Albert Rivera Díaz, president, José Manuel Villegas 
Pérez, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
d’acord amb el que estableix l’article 164.5 del Re-
glament del Parlament, presenten la següent propos-
ta de resolució subsegüent al debat del procediment 
relatiu a l’Informe de fiscalització 27/2013, sobre el 
Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial 
(CIDEM), corresponent al 2009 i al 2010 (Tram. 256-
00020/10)

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 27/2013, sobre el Centre d’Innovació i Desen-
volupament Empresarial (CIDEM), corresponent al 
2009 i al 2010 (Tram. 256-00020/10) i insta el Govern 
a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2014

Albert Rivera Díaz José Manuel Villegas Pérez
President del GP de C’s Diputat del GP de C’s 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes

Albert Rivera Díaz, president, José Manuel Villegas 
Pérez, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
d’acord amb el que estableix l’article 164.5 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent proposta de 
resolució, subsegüent al debat del procediment relatiu 
a l’Informe de fiscalització 29/2013, sobre les empre-
ses públiques, consorcis, fundacions i entitats autòno-
mes no administratives de la Generalitat de Catalunya, 
anàlisi dels comptes corresponent al 2010 (tram. 256-
00022/10).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 29/2013, sobre les empreses públiques, con-
sorcis, fundacions i entitats autònomes no adminis-
tratives de la Generalitat de Catalunya, anàlisi dels 
comptes corresponent al 2010 (tram. 256-00022/10).

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2014

Albert Rivera Díaz José Manuel Villegas Pérez
President del GP de C’s Diputat del GP de C’s
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A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes

Albert Rivera Díaz, president, José Manuel Villegas 
Pérez, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
d’acord amb el que estableix l’article 164.5 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent proposta de 
resolució, subsegüent al debat del procediment relatiu 
a l’Informe de fiscalització 31/2013, sobre el Consell 
de Garanties Estatutàries, corresponent al 2012 (tram. 
256-00024/10).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 31/2013, sobre el Consell de Garanties Esta-
tutàries, corresponent al 2012 (tram. 256-00024/10).

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2014

Albert Rivera Díaz José Manuel Villegas Pérez
President del GP de C’s Diputat del GP de C’s 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 164.5 del Reglament del Parlament, presen-
ta la següent proposta de resolució subsegüent al de-
bat del procediment relatiu a l’informe de fiscalització 
presentat per la Sindicatura de Comptes: 

– Informe de fiscalització 25/2013, sobre la Biblio-
teca de Catalunya, corresponent al 2011 (tram. 256-
00019/10)

– Informe de fiscalització 27/2013, sobre el Cen-
tre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial (CI-
DEM), corresponent al 2009 i al 2010 (tram. 256-
00020/10)

Proposta de resolució

– El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fis-
calització 25/2013, sobre la Biblioteca de Catalunya, 
corresponent al 2011 (tram. 256-00019/10) i insta a se-
guir les recomanacions de la Sindicatura.

– El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis-
calització 27/2013, sobre el Centre d’Innovació i Des-
envolupament Empresarial (CIDEM), corresponent al 
2009 i al 2010 (tram. 256-00020/10) i insta a seguir les 
recomanacions de la Sindicatura.

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes

Dolors Camats i Luis, portaveu, David Companyon i 
Costa, diputat, Marta Ribas Frías, diputada del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 164.5 del Reglament del Parlament, pre-
senten la següent proposta de resolució, subsegüent al 
debat del procediment relatiu a l’Informe de fiscalitza-
ció 25/2013, sobre la Biblioteca de Catalunya, corres-
ponent al 2011 (tram. 256-00019/10).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis-
calització 25/2013, sobre la Biblioteca de Catalunya, 
corresponent al 2011 (tram. 256-00019/10) i insta el 
Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2014

Dolors Camats i Luis, portaveu; David Companyon i 
Costa, Marta Ribas Frías, diputats, del GP d’ICV-EUiA

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes

Dolors Camats i Luis, portaveu, David Companyon i 
Costa, diputat, Marta Ribas Frías, diputada del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 164.5 del Reglament del Parlament, pre-
senten la següent proposta de resolució, subsegüent al 
debat del procediment relatiu a l’Informe de fiscalitza-
ció 27/2013, sobre el Centre d’Innovació i Desenvolu-
pament Empresarial (CIDEM), corresponent al 2009 i 
al 2010 (tram. 256-00020/10).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 27/2013, corresponent al 2009 i al 2010 (tram. 
256-00020/10) sobre el Centre d’Innovació i Desenvo-
lupament Empresarial (CIDEM), integrat actualment 
a ACCIO, adscrita al Departament d’Empresa i Ocu-
pació de la Generalitat de Catalunya i insta el Govern 
a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2014

Dolors Camats i Luis, portaveu; David Companyon i 
Costa, Marta Ribas Frías, diputats, del GP d’ICV-EUiA
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A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes

Dolors Camats i Luis, portaveu, David Companyon i 
Costa, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 164.5 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent proposta de resolució, 
subsegüent al debat del procediment relatiu a l’Infor-
me de fiscalització 29/2013, sobre les empreses públi-
ques, consorcis, fundacions i entitats autònomes no ad-
ministratives de la Generalitat de Catalunya, anàlisi dels 
comptes corresponent al 2010 (tram. 256-00022/10).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fisca-
lització 29/2013, sobre les empreses públiques, con-
sorcis, fundacions i entitats autònomes no adminis-
tratives de la Generalitat de Catalunya, anàlisi dels 
comptes corresponent al 2010 (Tram. 256-00022/10) 
i insta el Govern a prendre en consideració i fer les ac-
cions oportunes en relació a les conclusions següents: 

a) L’aplicació de diferents plans de comptabilitat per 
part de les entitats del sector públic no administratiu, 
fa que s’apliquin criteris diferents en el reconeixement 
dels recursos públics que gestionen i dificulti l’anàlisi 
dels resultats agregats.

b) La normativa catalana no regula l’elaboració d’uns 
comptes consolidats que recullin tota l’activitat econò-
mica financera del sector públic de la Generalitat de 
Catalunya

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2014

Dolors Camats i Luis David Companyon i Costa
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes

Dolors Camats i Luis, portaveu, David Companyon i 
Costa, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 164.5 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent proposta de resolució, 
subsegüent al debat del procediment relatiu a l’Informe 
de fiscalització 31/2013, sobre el Consell de Garanties 
Estatutàries, corresponent al 2012 (tram. 256-00024/10).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 31/2013, sobre el Consell de Garanties Esta-
tutàries, corresponent al 2012 (tram. 256-00024/10).

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2014

Dolors Camats i Luis David Companyon i Costa
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, José Antonio 
Coto Roquet, diputat del Grup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 164.5 del Reglament del Parlament, presenten 
la següent proposta de resolució, subsegüent al debat 
del procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
25/2013, sobre la Biblioteca de Catalunya, correspo-
nent al 2011 (tram. 256-00019/10).

Propostes de resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis-
calització 25/2013, sobre la Biblioteca de Catalunya, 
corresponent al 2011 (tram. 256-00019/10) i insta el 
Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

2. El Parlament de Catalunya constata la mala gestió 
portada a terme per part del Govern de la Generalitat 
de Catalunya en relació a la Biblioteca de Catalunya 
durant l’any 2011.

3. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a establir i publicar els preus de totes les ac-
tivitats i serveis que presti la Biblioteca de Catalunya 
en un termini de quinze dies des d’aprovada aquesta 
proposta de resolució.

4. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a limitar l’externalització de serveis tenint en 
compte la quantitat i qualitat de la plantilla que con-
forma la Biblioteca de Catalunya.

5. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a que, en un termini de 3 anys, estiguin tots 
els documents bibliogràfics catalogats i a catalogar 
tots els documents bibliogràfics que arribin anualment 
a la Biblioteca de Catalunya.

6. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a fer un inventari de l’actiu a llarg termini de 
la Biblioteca de Catalunya per tal que el Balanç de Si-
tuació així com el compte de pèrdues i guanys reflec-
teixin la imatge fidel de la Biblioteca de Catalunya a 
nivell comptable.

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2014

Josep Enric Millo i Rocher José Antonio Coto Roquet
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC 
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A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, José Antonio 
Coto Roquet, diputat del Grup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 164.5 del Reglament del Parlament, presenten 
la següent proposta de resolució, subsegüent al debat 
del procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
27/2013, sobre el Centre d’Innovació i Desenvolupa-
ment Empresarial (CIDEM), corresponent al 2009 i al 
2010 (tram. 256-00020/10).

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis-
calització 27/2013, sobre el Centre d’Innovació i Des-
envolupament Empresarial (CIDEM), corresponent al 
2009 i al 2010 (tram. 256-00020/10) i insta el Govern 
a seguir les recomanacions del dit informe.

2. El Parlament de Catalunya de Catalunya reprova la 
gestió efectuada pel President del Comitè Executiu i el 
Consell de Govern del Centre d’Innovació i Desenvo-
lupament Empresarial (CIDEM), H. Sr. Josep Huguet 
durant els anys 2009 i 2010 degut a: 

a) Que durant els exercicis 2009 i 2010 no es va con-
vocar cap reunió del Consell de Govern del CIDEM ni 
del Consell Assessor.

b) Que durant l’exercici 2009, el CIDEM no va retre 
els comptes d’acord amb els terminis establerts per la 
Llei de Finances Públiques de Catalunya.

c) Que durant l’exercici 2010, el CIDEM no va comp-
tabilitzar dues ajuts de 60.000 euros rebudes per l’Ins-
titut Català de Finances.

d) Que durant els exercicis 2009 i 2010, hi va haver 
una equivocada classificació de les despeses d’explo-
tació tal i com constata l’informa efectuat per la Sindi-
catura de Comptes.

e) Que a l’any 2008, es va atorgar un complement de 
20.000 euros lligat a la posada en marxa d’una nova 
organització a un alt directiu del CIDEM sense ni tan 
sols rebre les autoritzacions pertinents per part del De-
partament del que depenia el CIDEM.

f) La contractació de personal mitjançant una Empre-
sa de Treball Temporal durant l’any 2009 i 2010 sense 
que es complís el que estableix la llei per portar a ter-
me la contractació mitjançant ETT d’acord amb el que 
afirma l’informe efectuat per la Sindicatura de Comp-
tes.

g) Que durant l’any 2009 i 2010, no es va complir amb 
els principi de correlació d’ingressos i despeses.

h) Que no hi havia un control de la despesa de les ofi-
cines de Nova York i Tokio.

i) Que es van produir contractes sense plecs, sense 
publicitat, sense justificació i sense comunicació dels 
contractes davant el registre corresponents.

j) Que es van aprovar despeses en posterioritat a ha-
ver-se efectuat sense la corresponent aprovació per 
part del Comitè Executiu del CIDEM.

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2014

Josep Enric Millo i Rocher José Antonio Coto Roquet

Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, José Antonio 
Coto Roquet, diputat del Grup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 164.5 del Reglament del Parlament, presenten 
la següent proposta de resolució, subsegüent al debat 
del procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
29/2013, sobre les empreses públiques, consorcis, fun-
dacions i entitats autònomes no administratives de la 
Generalitat de Catalunya, anàlisi dels comptes corres-
ponent al 2010 (tram. 256-00022/10).

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya a prendre en consideració les 
conclusions de l’l’Informe de fiscalització 29/2013, 
sobre les empreses públiques, consorcis, fundacions i 
entitats autònomes no administratives de la Generali-
tat de Catalunya, anàlisi dels comptes corresponent a 
l’exercici 2010 (tram. 256-00022/10).

2. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya a elaborar els comptes consoli-
dats que recullin tota l’activitat econòmica financera 
del sector públic de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2014

Josep Enric Millo i Rocher José Antonio Coto Roquet

Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, José Antonio 
Coto Roquet, diputat del Grup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 164.5 del Reglament del Parlament, presenten 
la següent proposta de resolució, subsegüent al debat 
del procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
31/2013, sobre el Consell de Garanties Estatutàries, 
corresponent al 2012 (tram. 256-00024/10).
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Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 31/2013, sobre el Consell de Garanties Esta-
tutàries, corresponent al 2012 (tram. 256-00024/10) i 
insta el Govern a seguir les recomanacions del dit in-
forme.

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2014

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

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Alba Vergés i Bosch, 
diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 164.5 del Reglament del Parlament, presenten 
la següent proposta de resolució, subsegüent al debat 
del procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
25/2013, sobre la Biblioteca de Catalunya, correspo-
nent al 2011 (tram. 256-00019/10).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis-
calització 25/2013, sobre la Biblioteca de Catalunya, 
corresponent al 2011 (tram. 256-00019/10) i insta el 
Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2014

Marta Rovira i Vergés Alba Vergés i Bosch
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Alba Vergés i Bosch, 
diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 164.5 del Reglament del Parlament, presenten 
la següent proposta de resolució, subsegüent al debat 
del procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
27/2013, sobre el Centre d’Innovació i Desenvolupa-
ment Empresarial (CIDEM), corresponent al 2009 i al 
2010 (tram. 256-00020/10).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 27/2013, sobre el Centre d’Innovació i Desen-
volupament Empresarial (CIDEM), corresponent al 
2009 i al 2010 (tram. 256-00020/10) i insta el Govern 
a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2014

Marta Rovira i Vergés Alba Vergés i Bosch
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Alba Vergés i Bosch, 
diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 164.5 del Reglament del Parlament, presenten 
la següent proposta de resolució, subsegüent al debat 
del procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
29/2013, sobre les empreses públiques, consorcis, fun-
dacions i entitats autònomes no administratives de la 
Generalitat de Catalunya, anàlisi dels comptes corres-
ponent al 2010 (tram. 256-00022/10).

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis-
calització 29/2013, sobre les empreses públiques, con-
sorcis, fundacions i entitats autònomes no adminis-
tratives de la Generalitat de Catalunya, anàlisi dels 
comptes corresponent al 2010 (tram. 256-00022/10).

2. El Parlament de Catalunya insta al govern de Cata-
lunya a presentar abans de finalitzar la legislatura la 
modificació del la Llei de Finances Públiques de Cata-
lunya per a que els comptes consolidats incloguin totes 
les entitats del sector públic incloses en la Llei de pres-
supostos de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2014

Marta Rovira i Vergés Alba Vergés i Bosch
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Alba Vergés i Bosch, 
diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 164.5 del Reglament del Parlament, presenten 
la següent proposta de resolució, subsegüent al debat 
del procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
31/2013, sobre el Consell de Garanties Estatutàries, 
corresponent al 2012 (tram. 256-00024/10).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 31/2013, sobre el Consell de Garanties Esta-
tutàries, corresponent al 2012 (tram. 256-00024/10) i 
l’insta a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2014

Marta Rovira i Vergés Alba Vergés i Bosch
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC
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3.10.75. PROCEDIMENTS D’ACTUACIÓ DAVANT 
EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Procediment per a la interposició d’un re-
curs d’inconstitucionalitat contra la Llei de 
l’Estat 27/2013, del 27 de desembre, de ra-
cionalització i sostenibilitat de l’Administra-
ció local
Tram. 212-00004/10, 212-00007/10

Rectificació del text presentat (BOPC 274)
Reg. 57663 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 11.03.2014

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, comunica a 
la Mesa del Parlament que ha advertit l’errada següent 
en la sol·licitud de convocatòria de Ple per interposar 
un recurs d’inconstitucionalitat contra la llei 27/2013, 
de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat 
de l’Administració local (tram. 212-00004/10 i 212-
00007/10), presentada 3 de març de 2014 i amb núme-
ro de registre 57446.

On hi diu: 

«– Els apartats dos i set de l’article primer, que modifi-
quen i afegeixen, respectivament, l’article 3.2 LRBRL 
i l’article 24 bis LRBRL; i les disposicions transitòries 
quarta i cinquena, de la Llei 27/2013, de 27 de desem-
bre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administra-
ció local, vulneren l’article 86.7 EAC i les competènci-
es de la Generalitat previstes a l’article 160.1.b EAC, i 
no troben empara en l’article 149.1.18 CE.

– L’apartat cinc de l’article primer de la Llei 27/2013, 
de 27 de desembre, que modifica l’article 13.5 LR-
BRL, vulnera les competències de la Generalitat pre-
vistes als articles 151.b i 160.1.a EAC, i no troba em-
para en l’article 149.1.18 CE.»

Hi ha de dir: 

«– Els apartats dos i set de l’article primer, que modifi-
quen i afegeixen, respectivament, l’article 3.2 LRBRL 
i l’article 24 bis LRBRL; i les disposicions transitòries 
quarta i cinquena, de la Llei 27/2013, de 27 de desem-
bre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administra-
ció local, vulneren l’article 86.7 EAC i les competènci-
es de la Generalitat previstes a l’article 160.1.b EAC, i 
no troben empara en l’article 149.1.18 CE.

– L’apartat tres de l’article primer, que dóna nova re-
dacció a l’article 7 de la LRBRL podria afectar el con-
tingut essencial de l’autonomia local garantida per la 
Constitució i l’EAC i vulnerar l’article 160.1.b EAC.

– L’apartat cinc de l’article primer de la Llei 27/2013, 
de 27 de desembre, que modifica l’article 13.5 LR-

BRL, vulnera les competències de la Generalitat pre-
vistes als articles 151.b i 160.1.a EAC, i no troba em-
para en l’article 149.1.18 CE.»

Palau del Parlament, 4 de març de 2014

Marta Rovira i Vergés
Portaveu del GP d’ERC

Propostes de resolució presentades pels grups 
parlamentaris
Reg. 57792; 58385 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 11.03.2014

Proposta de resolució presentada pel Grup Parlamentari 
Socialista i pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa,  (reg. 57792)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, Portaveu del Grup Parla-
mentari Socialista, Dolors Camats i Luis, Portaveu del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds– 
Esquerra Unida i Alternativa, Núria Parlon Gil, dipu-
tada del Grup Parlamentari Socialista i Marta Ribas 
Frías, diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds– Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb l’article 61.e de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya, l’article 32.2 de la Llei orgànica 2/1979, de 
3 d’octubre, del Tribunal Constitucional, l’article 30.2 
de la Llei 2/2009, de 12 de febrer, del Consell de Ga-
ranties Estatutàries i l’article 155 del Reglament del 
Parlament de Catalunya, sol·liciten la convocatòria del 
Ple del Parlament de Catalunya per tal d’interposar un 
recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei 27/2013, de 
27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’administració local (BOE núm. 312, de 30 de desem-
bre de 2013), d’acord amb el Dictamen núm. 8 de 27 
de febrer de 2014 del Consell de Garanties Estatutàri-
es, a les conclusions del qual s’aprecien motius d’in-
constitucionalitat, per la seva presumpta afectació de 
l’autogovern de Catalunya en els articles següents: 

– Els apartats dos i set de l’article primer, que modifi-
quen i afegeixen, respectivament, l’article 3.2 LRBRL 
i l’article 24 bis LRBRL; i les disposicions transitòries 
quarta i cinquena, de la Llei 27/2013, de 27 de desem-
bre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administra-
ció local, per vulnerar l’article 86.7 EAC i les com-
petències de la Generalitat previstes a l’article 160.1.b 
EAC, i no trobar empara en l’article 149.1.18 CE.

– L’apartat cinc de l’article primer de la Llei 27/2013, 
de 27 de desembre, que modifica l’article 13.5 LR-
BRL, per vulnerar les competències de la Generalitat 
previstes als articles 151.b i 160.1.a EAC, i no trobar 
empara en l’article 149.1.18 CE.

– Els apartats vuit i deu de l’article primer, que mo-
difiquen l’article 25.1 i .2 LRBRL, i les lletres c, e, f, 
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i h de l’article 27.3 LRBRL, respectivament; la dispo-
sició addicional onzena i les disposicions transitòries 
primera, segona i tercera de la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, per vulnerar les competències de la Gene-
ralitat previstes als articles 160.1.b, 162 i 166 EAC, i 
no trobar empara en l’article 149.1.18 CE, com també 
vulnerar l’autonomia local garantida pels articles 140 
CE i 84.2 i 86.3 EAC.

– L’apartat nou de l’article primer de la Llei 27/2013, de 
27 de desembre, en la modificació que fa del paràgraf 
segon de l’article 26.2 LRBRL, per vulnerar les com-
petències de la Generalitat previstes a l’article 160.1.a 
EAC, i no trobar empara en l’article 149.1.18 CE.

– Els apartats nou i tretze de l’article primer de la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, en la modificació que fan 
del paràgraf tercer de l’article 26.2 LRBRL i del parà-
graf segon de la lletra a de l’article 36.2 LRBRL, res-
pectivament, per vulnerar l’autonomia local garantida 
pels articles 140 CE i 84.1 i 86.3 EAC.

– L’apartat setze de l’article primer de la Llei 27/2013, 
de 27 de desembre, en la modificació que fa del primer 
incís de l’apartat 3 de l’article 57 LRBRL, «La consti-
tución [...] recursos económicos», per vulnerar l’auto-
nomia local garantida pels articles 140 CE i 87.2 EAC 
i l’article 10.1 de la Carta Europea d’Autonomia Local.

– L’apartat disset de l’article primer de la Llei 27/2013, 
de 27 de desembre, que afegeix l’article 57 bis LR-
BRL, per vulnerar l’autonomia financera de la Gene-
ralitat prevista als articles 156 CE i els articles 201.2 
i 202.2 i .3 EAC, com també l’article 157.3 CE; així 
mateix, l’apartat 1 de la disposició addicional novena 
de l’esmentada Llei 27/2013, per vulnerar l’autonomia 
financera de la Generalitat prevista als articles 156 CE 
i els articles 201.2 i 202.2 i .3 EAC.

– Els apartats divuit, dinou i vint-i-vuit de l’article pri-
mer de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, que afe-
geixen l’apartat 1 i el primer paràgraf de l’apartat 2 
de l’article 75 bis; els apartats 1 i 2 de l’article 75 ter, 
i l’article 104 bis LRBRL, per vulnerar les competèn-
cies de la Generalitat previstes a l’article 160.2 EAC, i 
no trobar empara en l’article 149.1.18 CE.

– L’apartat trenta de l’article primer de la Llei 27/2013, 
de 27 de desembre, que afegeix els apartats 2 i 3 de l’ar-
ticle 116 bis LRBRL, per vulnerar l’article 135.5 CE.

– L’apartat trenta-sis de l’article primer de la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, que modifica els parà-
grafs segon i tercer de l’apartat 2; l’incís «o bien ser 
disueltos, en ambos casos,» del primer paràgraf de 
l’apartat 4; i l’incís «la disolución» del darrer paràgraf 
d’aquest mateix apartat, de la disposició addicional 
novena LRBRL, per vulnerar les competències de la 
Generalitat previstes a l’article 160.1.c EAC, i no tro-
bar empara en l’article 149.1.18 CE.

– La disposició addicional quinzena de la Llei 27/2013, 
de 27 de desembre, per vulnerar l’autonomia local ga-

rantida pels articles 140 CE i 84.2 i 86.3 EAC, i no tro-
bar empara en l’article 149.1.18 CE.

– La disposició addicional dissetena de la Llei 27/2013, 
de 27 de desembre, en la remissió que fa a la lletra c de 
l’article 84.1 LRBRL, per vulnerar l’article 161.1 EAC, 
i no trobar empara en l’article 149.1.18 CE.

– La disposició transitòria onzena de la Llei 27/2013, 
de 27 de desembre, per vulnerar les competències de 
la Generalitat previstes a l’article 160.1.a EAC, i no 
trobar empara en l’article 149.1.18 CE.

Palau del Parlament, 4 de març de 2014

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Núria Parlon Gil, 
diputada, del GP SOC del GP SOC; Dolors Camats i 
Luis, portaveu, Marta Ribas Frías, diputada, del GP 
ICV-EUiA

Proposta de resolució presentada per més d’una cin-
quena part dels diputats, del Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 58385)

A la Mesa del Parlament

Els diputats i diputades sotasignats, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, que representen una 
cinquena part dels diputats del Parlament de Catalu-
nya, d’acord amb l’article 61.e de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya, l’article 32.2 de la Llei orgànica 2/1979, 
de 3 d’octubre, del Tribunal Constitucional, l’article 
30.2 de la Llei 2/2009, de 12 de febrer, del Consell 
de Garanties Estatutàries i l’article 155 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, sol·liciten la convocatòria 
del Ple del Parlament de Catalunya per tal d’interposar 
un recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei 27/2013, 
de 27 de desembre, de racionalizació i sostenibilitat 
de l’Administració Local (BOE núm. 312 de 30 de 
desembre de 2013), d’acord amb el Dictamen núm. 
8/2014 de 27 de febrer de 2014 del Consell de Garan-
ties Estatutàries, a les conclusions del qual s’apreci-
en motius d’inconstitucionalitat, per la seva presump-
ta afectació de l’autogovern de Catalunya, vulneració 
de les competències de la Generalitat, la Constitució i 
l’Estatut en els articles: 

– Els apartats dos i set de l’article primer, que modifi-
quen i afegeixen, respectivament, l’article 3.2 de la LR-
BRL i l’article 24 bis de la LRBRL; i les disposicions 
transitòries quarta i cinquena, de la Llei 27/2013, de 27 
de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Ad-
ministració local, vulneren l’article 86.7 EAC i les com-
petències de la Generalitat previstes a l’article 160.1.b 
EAC, i no troben empara en l’article 149.1.18 CE.

– L’apartat cinc de l’article primer de la Llei 27/2013, 
de 27 de desembre, que modifica l’article 13.5 de la 
LRBRL, vulnera les competències de la Generalitat 
previstes als articles 151.b i 160.1.a EAC, i no troba 
empara en l’article 149.1.18 CE.
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– Els apartats vuit i deu de l’article primer, que modi-
fiquen l’article 25.1 i .2 de la LRBRL, i les lletres c, e, 
f, i h de l’article 27.3 de la LRBRL, respectivament; la 
disposició addicional onzena i les disposicions transi-
tòries primera, segona i tercera de la Llei 27/2013, de 
27 de desembre, vulneren les competències de la Ge-
neralitat previstes als articles 160.1.b, 162 i 166 EAC, i 
no troben empara en l’article 149.1.18 CE, com també 
vulneren l’autonomia local garantida pels articles 140 
CE i 84.2 i 86.3 EAC.

– L’apartat nou de l’article primer de la Llei 27/2013, de 
27 de desembre, en la modificació que fa del paràgraf 
segon de l’article 26.2 de la LRBRL, vulnera les com-
petències de la Generalitat previstes a l’article 160.1.a 
EAC, i no troba empara en l’article 149.1.18 CE.

– Els apartats nou i tretze de l’article primer de la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, en la modificació que fan 
del paràgraf tercer de l’article 26.2 de la LRBRL i del 
paràgraf segon de la lletra a de l’article 36.2 de la LR-
BRL, respectivament, vulneren l’autonomia local ga-
rantida pels articles 140 CE i 84.1 i 86.3 EAC.

– L’apartat setze de l’article primer de la Llei 27/2013, 
de 27 de desembre, en la modificació que fa del primer 
incís de l’apartat 3 de l’article 57 de la LRBRL, «La 
constitución [...] recursos económicos», vulnera l’auto-
nomia local garantida pels articles 140 CE i 87.2 EAC 
i l’article 10.1 de la Carta Europea d’Autonomia Local.

– L’apartat disset de l’article primer de la Llei 27/2013, 
de 27 de desembre, que afegeix l’article 57 bis de la 
LRBRL, vulnera l’autonomia �financera de la Gene-
ralitat prevista als articles 156 CE i els articles 201.2 i 
202.2 i .3 EAC, com també l’article 157.3 CE; així ma-
teix, l’apartat 1 de la disposició addicional novena de 
l’esmentada Llei 27/2013, vulnera l’autonomia finan-
cera de la Generalitat prevista als articles 156 CE i els 
articles 201.2 i 202.2 i .3 EAC.

– Els apartats divuit, dinou i vint-i-vuit de l’article pri-
mer de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, que afe-
geixen l’apartat 1 i el primer paràgraf de l’apartat 2 
de l’article 75 bis; els apartats 1 i 2 de l’article 75 ter, i 
l’article 104 bis de la LRBRL, vulneren les competèn-
cies de la Generalitat previstes a l’article 160.2 EAC, i 
no troben empara en l’article 149.1.18 CE.

– L’apartat trenta de l’article primer de la Llei 27/2013, 
de 27 de desembre, que afegeix els apartats 2 i 3 de l’ar-
ticle 116 bis de la LRBRL, vulnera l’article 135.5 CE.

– L’apartat trenta-sis de l’article primer de la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, que modifica els parà-
grafs segon i tercer de l’apartat 2; l’incís «o bien ser 
disueltos, en ambos casos,» del primer paràgraf de 
l’apartat 4; i l’incís «la disolución» del darrer paràgraf 
d’aquest mateix apartat, de la disposició addicional 
novena de la LRBRL, vulnera les competències de la 
Generalitat previstes a l’article 160.1.c EAC, i no troba 
empara en l’article 149.1.18 CE.

– La disposició addicional quinzena de la Llei 27/2013, 
de 27 de desembre, vulnera l’autonomia local garanti-
da pels articles 140 CE i 84.2 i 86.3 EAC, i no troba 
empara en l’article 149.1.18 CE.

– La disposició addicional dissetena de la Llei 27/2013, 
de 27 de desembre, en la remissió que fa a la lletra c 
de l’article 84.1 de la LRBRL, vulnera l’article 161.1 
EAC, i no troba empara en l’article 149.1.18 CE.

– La disposició transitòria onzena de la Llei 27/2013, 
de 27 de desembre, vulnera les competències de la Ge-
neralitat previstes a l’article 160.1.a EAC, i no troba 
empara en l’article 149.1.18 CE.

– L’apartat tres de l’article primer de la Llei 27/2013, 
de 27 de desembre, que modifica la llei 7/1985 de les 
Bases del Règim Local en el seu article 7 sobre les 
competències de les Entitats Locals pròpies o atribuï-
des per delegació, vulnera l’autonomia local garantida 
per la CE i l’EAC, en quan als informes previs i vincu-
lants a què aquest fa referència.

– L’apartat cinc de l’article primer de la Llei 27/2013, 
de 27 de desembre, que modifica l’article 13.3 de la 
LRBRL, vulnera les competències de la Generali-
tat previstes a l’EAC, i no troba empara en l’article 
149.1.18 CE.

– L’apartat onze de l’article primer de la Llei 27/2013, 
de 27 de desembre, que suprimeix l’article 28 de la 
LRBRL, vulnera les competències de la Generalitat 
previstes a l’EAC, i no troba empara a la CE.

– L’apartat catorze de l’article primer de la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, que suprimeix l’article 45 
de la LRBRL, vulnera les competències de la Genera-
litat previstes a l’EAC, i no troba empara a la CE.

– L’apartat vint-i-cinc de de la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, que inclou un nou article 92 bis a la LR-
BRL, vulnera les competències de la Generalitat pre-
vistes a l’EAC, i no troba empara a la CE.

Palau del Parlament, 10 de març de 2014

Jordi Turull i Negre, portaveu; Antoni Balasch i Pari-
si, Joan Maria Sardà i Padrell, Maria Dolors Rovirola 
i Coromí, Xavier Dilmé i Vert, Cristina Bosch i Ar-
cau, Xavier Cima Ruiz, M. Victòria Forns i Fernán-
dez, Carles Pellicer i Punyed, Violant Cervera i Gòdia, 
Annabel Marcos i Vilar, Pere Regull i Riba, Maria 
Senserrich i Guitart, Benet Maimí i Pou, Marta Pascal 
i Capdevila, Elena Ribera i Garijo, Àngels Ponsa i Ro-
ca, David Bonvehí i Torras, Joan Recasens i Guinot, 
Begonya Montalban i Vilas, M. Glòria Renom i Vall-
bona, Mireia Canals i Botines, Xavier Crespo i Llobet, 
Meritxell Borràs i Solé, Joan Morell i Comas, Albert 
Batalla i Siscart, Montserrat Ribera i Puig, Ferran Fal-
có i Isern, diputats, del GP de CiU
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3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la situació de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals
Tram. 302-00128/10

Esmenes presentades

Reg. 58704; 58716; 58723; 58727; 58729; 

58731 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 12.03.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 58704)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Sergi Sabrià i Beni-
to, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 139 del Reglament del Parlament, presenten les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la situació de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals (tram. 302-00128/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

2. La retirada immediata del concurs d’externalització 
del servei de comercialització, promoció i intermedia-
ció en la venda d’espais publicitaris de televisió de la 
CCMA, SA mitjançant l’aplicació de la clàusula 11 del 
mateix, que permet renunciar a la celebració del con-
tracte i desistir del procediment d’adjudicació per ra-
ons d’interès públic degudament justificades a l’expe-
dient, i que resulten evidents en aquest cas.

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

3. Fomentar un pacte a partir de la tramitació en curs 
del Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis 
en matèria audiovisual i de publicitat institucional per 
a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector 
de la comunicació de manera que aquesta llei: 

a. Incorpori en la seva tramitació la col·laboració dels 
Consells Professionals i els Comitès d’Empresa.

b. Contempli principis de cogestió.

c. Garanteixi la pluralitat del CAC i la CCMA, de ma-
nera que es despartiditzin, restin sota control parla-
mentari i siguin òrgans independents regits per la pro-
fessionalitat dels seus membres.

d. Recuperi el paper de la CCMA com a tractor de fo-
ment i desenvolupament de la Indústria Audiovisual a 
Catalunya.

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou punt

4. Pel que fa a la situació actual dels mitjans audiovi-
sual de la CCMA: 

a. Garantir el diàleg permanent entre sindicats i direc-
ció que eviti el permanent clima de tensió dels nostres 
mitjans de comunicació públics.

b. Instar a la Direcció de la CCMA a explorar totes les 
vies possibles per solucionar la problemàtica econòmi-
ca de l’ens i garantir així la viabilitat de la Corporació 
a mitjà i llarg termini, cercant evitar que les decisions 
que es prenguin afectin al model singular que repre-
senta la televisió pública catalana, a la seva qualitat 
o a la cerca permanent del lideratge tant en televisió 
com en ràdio.

Palau del Parlament, 11 de març de 2014

Marta Rovira i Vergés Sergi Sabrià i Benito
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 58716)

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president, Jordi Cañas Pérez, di-
putat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situa-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als (tram. 302-00128/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP de Ciutadans

D’un nou punt

4. El Parlament de Catalunya constata la falta de plu-
ralitat, imparcialitat i neutralitat del Consell de l’Audi-
ovisual de Catalunya i de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals i, a tal efecte, insta el CAC i a la 
CCMA a respectar i fer complir els principis d’actua-
ció de la defensa de la llibertat d’expressió i d’informa-
ció, del pluralisme, de la neutralitat i l’honestedat in-
formatives, de la neutralitat i de la imparcialitat.
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2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP de Ciutadans

D’un nou punt

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a impulsar totes les mesures necessàries 
per tal d’equiparar els sous dels directius de tots els 
mitjans públics de Catalunya amb els sous dels Direc-
tors Generals de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 11 de març de 2014

Albert Rivera Díaz Jordi Cañas Pérez
President del GP de C’s Diputat del GP de C’s 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
58723)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Marta Ribas Frías, 
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 les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situa-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als (tram. 302-00128/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació i addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou apartat 2 c

2. Fomentar el diàleg i un pacte entre els grups del 
Parlament i la societat civil catalana perquè la CCMA 
sigui un espai de comunicació plural tant en els seus 
òrgans de direcció com en els seus continguts.

a) Fer-ho d’acord amb els treballadors: consells profes-
sionals i comitè d’empresa.

b) Fer-ho amb representants del sector privat. La CC-
MA té, entre les seves obligacions, fomentar la indús-
tria audiovisual.

c) Fer-ho amb representants de la societat civil cata-
lana. La CCMA té, entre les seves obligacions, el plu-
ralisme democràtic i l’accessibilitat de grups socials i 
territorials

2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou apartat 4

«4. Instar el Consell de Govern de la CCMA a respec-
tar i aplicar el resultat dels referèndums que la planti-
lla de Catalunya Ràdio i de TVC fan aquesta setmana 
respecte de la proposta de nou conveni que han fet la 
direcció de la Corporació.»

3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou apartat 5

«5. Instar el Consell de Govern de la CCMA a aturar 
de manera immediata el procés per a l’externalització 
de la Comercialització de la Publicitat de Televisió de 
Catalunya»

Palau del Parlament, 12 de març de 2014

Dolors Camats i Luis Marta Ribas Frías
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 58727)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la situació de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals (tram. 302-00128/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 2

«2. Fomentar el diàleg i un pacte entre els grups del 
Parlament perquè la CCMA es mantingui com un es-
pai de comunicació plural tant en els seus òrgans de 
direcció com en els seus continguts. Fer-ho escoltant 
i tenint en compte les opinions dels treballadors i tam-
bé les del sector de la comunicació en el seu conjunt.» 
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2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 3

«3. Seguir impulsant el Clúster de la Indústria Audio-
visual de Catalunya, que es va crear el passat mes de 
juny, per tal de continuar en la línia de fer de l’audio-
visual un dels sectors industrials i culturals estratègics 
dels país i motor de creixement econòmic, i garantir 
que la CCMA segueixi sent tractor de desenvolupa-
ment de la indústria audiovisual a Catalunya.»

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP de Convergència i Unió

D’un nou punt 4

«4. El Parlament requereix que s’asseguri que el con-
curs públic endegat per a l’externalització de la comer-
cialització de la publicitat: 

a) Garanteixi l’increment de recursos previstos de la 
publicitat.

b) Garanteixi els llocs de treball i les condicions labo-
rals, a més d’oferir als treballadors adscrits en aquest 
moment al departament de comercialització que siguin 
subrogats exclusivament de forma voluntària. Aquelles 
persones que desitgin continuar a la CCMA ho faran 
amb les mateixes condicions laborals que en l’actuali-
tat, d’acord amb la normativa vigent.

c) Que la CCMA disposi en tot moment del control de 
la gestió de la publicitat i els seus ingressos.»

Palau del Parlament, 11 de març de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Esmenes presentades pel Grup Mixt (reg. 58729)

A la Mesa del Parlament

David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenta les següents esmenes a la 
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la 
situació de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals (tram. 302-00128/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
Grup Mixt

Afegir punt 4

4. Garantir i assegurar la no externalització del depar-
tament comercial de TV3 a favor de cap grup comu-
nicatiu privat, de manera que es deixi sense efecte el 
concurs obert amb aquest objectiu el termini del qual 
va expirar el passat 10 de març.

2 Esmena núm. 2
D’addició
Grup Mixt

Afegir punt 5

5. Aturar el desmantellament dels mitjans de comuni-
cació públics la qual cosa implica no aplicar cap més 
retallada del pressupost de la CCMA i blindar el futur 
contracte programa perquè no inclogui l’externalitza-
ció de cap departament de TV3 i Catalunya Ràdio.

3 Esmena núm. 3
D’addició
Grup Mixt

Afegir punt 6

6. Prorrogar el conveni col·lectiu vigent actualment a 
la CCMA, impedir l’aplicació de l’article 41 de l’Esta-
tut dels treballadors i instar que es reprenguin les ne-
gociacions entre el comitè d’empresa i el comitè de di-
recció de TV3.

Palau del Parlament, 12 de març de 2014

David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 58731)

A la Mesa del Parlament

Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt, Pere Calbó 
i Roca, diputat del Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 139 del Reglament del Parlament, presenten les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la situació de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals (tram. 302-00128/10).
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1 Esmena núm. 1
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

De l’apartat 2

«2. Fomentar el diàleg i un pacte entre els Grups Par-
lamentaris per tal de garantir que la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) sigui un espai 
de comunicació plural tant en els òrgans de direcció 
com en els seus continguts.

La garantia de la pluralitat en els mitjans de la Cor-
poració ha de ser un valor tant de la Corporació com 
dels seus treballadors i dels seus representants: con-
sells professionals i comitè d’empresa.

En el foment de l’industria audiovisual per part de la 
Corporació és transmetrà el valor de la pluralitat a 
tots els operadors d’aquest sector.»

Palau del Parlament, 11 de març de 2014

Santi Rodríguez i Serra Pere Calbó i Roca
Portaveu adjunt GP del PPC Diputat GP del PPC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’increment de les tarifes del 
transport metropolità i el finançament del 
transport públic
Tram. 302-00129/10

Esmenes presentades
Reg. 58648; 58715; 58726 i 58801; 

58733 / Admissió a tràmit: Presidència 

i Mesa del Parlament, 12.03.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 58648)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre l’increment de les tarifes del transport metropo-
lità i el finançament del transport públic (tram. 302-
00129/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista

De modificació del punt sisè de la moció, nou text:

Sisè. Instar a l’Autoritat del Transport Metropolità, 
que prèviament a la implantació de la T-Mobilitat, faci 
una nova proposta tarifària amb un orientació social i 
de criteris relacionats amb la freqüència d’ús.

2 Esmena núm. 2
De supressió
GP Socialista

De supressió al punt desè

Desè. Tramitar la oportuna modificació dels pressu-
postos 2014, per transferència de crèdit de un mínim 
de 1 5 milions d’euros, per ampliar l’aportació de la 
Generalitat al finançament del sistema de transport 
públic metropolità, detraient dit import de les diver-
ses partides que estimi convenient, i indicativa-ment, 
detregui la totalitat o part de dita transferència de les 
partides destinades al pagament de cànons i compen-
sacions a empreses concessionàries d’autopistes i dels 
denominats com «peatges a l’ombra», prèvia re-negoci-
ació dels contractes i convenis corresponents.

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP Socialista

De modificació del punt onzè, nou text: 

Onzè. Instar el Govern de la Generalitat i al Govern de 
l’Estat a treballar conjuntament per redactar i aprovar 
una llei específica de finançament del transport públic 
que permeti disposar de recursos suficients per garan-
tir-ne l’adequat nivell.

Palau del Parlament, 10 de març de 2014

Maurici Lucena i Betriu Jordi Terrades i Santacreu
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 58715)

A la Mesa del Parlament

Carina Mejías Sánchez, portaveu del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre l’increment de les tarifes del 
transport metropolità i el finançament del transport 
públic (tram. 302-00129/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació 
GP de Ciutadans

Del punt 14

Catorzè. Fer les gestions necessàries per tal que no es 
considerin com a infraccions d’alteració del servei les 
actuacions dels ciutadans i ciutadanes que han parti-
cipat o participen en les mobilitzacions i concentraci-
ons de protesta en el marc de la campanya Stop puja-
des transport públic que estiguin emparades en el dret 
de manifestació i llibertat d’expressió.
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2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP de Ciutadans

D’un nou punt 

Quinzè. Revisar i renegociar totes les condicions dels 
contractes reguladors del sistema públic de transport 
a Catalunya, sota el criteri de l’interès públic i per afa-
vorir la mobilitat sostenible.

Palau del Parlament, 11 de març de 2014

Carina Mejías Sánchez
Portaveu del GP de C’s

Esmenes presentades pel Grup Mixt (reg. 58726 i 
58801)

A la Mesa del Parlament

David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenta les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre l’increment de les tarifes del transport metropo-
lità i el finançament del transport públic (tram. 302-
00129/10).

1 Esmena núm. 1
De supressió
Grup Mixt

Al punt segon

Segon. Que l’Honorable Conseller de Territori i Soste-
nibilitat, en la seva condició de president de l’Autoritat 
del Transport Metropolità convoqui el Consell d’Ad-
ministració de l’ATM i proposi la derogació de l’incre-
ment de les tarifes del transport públic metropolità per 
l’any 2014, a partir de l’1 d’abril de 2014, retornant a 
les tarifes del 2013, o bé apliqui com a màxim l’incre-
ment del 0’2% del cost de vida del 2013.

2 Esmena núm. 2
D’addició
Grup Mixt

Al punt tercer

Tercer. Proposar a les autoritats competents del Trans-
port metropolità del Camp de Tarragona, a l’Autoritat 
Territorial de la Mobilitat de Lleida i a l’Autoritat de 
la Territorial de la Mobilitat de Girona la derogació 
de l’increment de les tarifes del transport públic per 
l’any 2014, retorni a les tarifes del 2013, i així mateix 
retornin la validesa dels títols de transport multi-viatge 
durant tots els dies de l’any, en especial des del 21 de 
juny a l’11 de setembre de 2014 i entre les 23.00 h i les 
6.00 h durant tot l’any a totes les línies.

3 Esmena núm. 3
D’addició
Grup Mixt

Al punt sisè

Sisè. Presentar, dins el present exercici 2014, una o 
més propostes d’implantació el títol de transport inte-
grat T-Mobilitat, previ debat i concertació amb la Tau-
la Social del Transport públic, tot mantenint la gestió 
pública dels serveis d’expedició, validació i control de 
tots els títols de transport. Ampliar aquesta Taula So-
cial del Transport públic a la resta d’ATM de Catalu-
nya, als moviments socials implicats en la lluita con-
tra l’augment de les tarifes i la promoció del transport 
públic de totes les àrees integrades, així com a la resta 
de territoris catalans sense cobertura d’ens de coordi-
nació del transport públic. La T-Mobilitat serà de ges-
tió pública i s’haurà de plantejar com a sistema únic a 
tot Catalunya, integrant i homogeneïtzant a tot el pa-
ís l’estructura i tarificació de les targetes de transport, 
sistema de validació, sistema de distribució, venda i 
recàrrega, sistema de tractament de la informació, així 
com el sistema de distribució de la cambra de compen-
sació única.

4 Esmena núm. 4
D’addició
Grup Mixt

Al punt setè

Setè. Impulsar les mesures necessàries per fer més efi-
cient i més accessible socialment i territorialment el 
conjunt del sistema de transport públic urbà, metro-
polità i interurbà, incrementant, quan calgui, les fre-
qüències i fomenti la transferència de passatgers del 
automòbil privat als transport públic, i la intermodali-
tat entre autobusos, trens, metro i tramvia. En aquest 
sentit, es considera fonamental sotmetre a debat i con-
certació amb la Taula Social del Transport Públic el 
Pla de Transport de Viatgers de Catalunya, actual-
ment en fase de revisió i que ha de definir els serveis de 
transport públic a nivell estratègic.

5 Esmena núm. 5
D’addició
Grup Mixt

Al punt onzè

Onzè. Estudiar i presentar un informe, abans de fina-
litzar l’actual període de sessions, sobre la viabilitat 
d’establir noves vies de finançament creuat que cap-
tin fons de la mobilitat privada per afavorir sistemes 
alternatius de mobilitat, seguint l’exemple de Trans-
port for London o la Metropolitan Transit Authority. 
Els tributs de mobilitat que paguen els conductors han 
d’acabar finançant millores de mobilitat i no única-
ment anar a la caixa comuna: peatges, peatges a l’om-
bra, aparcaments, zones blaves, zones verdes, etcètera. 
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Així mateix, i a l’hora d’estudiar la viabilitat d’establir 
noves vies de finançament del transport públic, presen-
tar un informe sobre la possibilitat de finançar-lo ex-
clusivament mitjançant impostos i no via repagament.

Palau del Parlament, 12 de març de 2014

David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 58733)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre l’increment de les tarifes 
del transport metropolità i el finançament del trans-
port públic (tram. 302-00129/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 1

«1. Que la Taula Social del Transport Públic Metro-
polità creada per l’ATM, a instàncies del seu Consell 
d’Administració, participi de manera activa en el con-
sens sobre les polítiques públiques que portin a terme 
les administracions consorciades per a la millora del 
servei del transport públic i per l’assoliment d’un nou 
sistema de finançament. Que aquesta participació es 
materialitzi amb un diàleg continuat tant amb la direc-
ció de l’ATM com amb els representants de les admi-
nistracions en el seu Consell d’Administració.» 

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 2

«2. Que el Consell d’administració de l’ATM aprovi el 
Pla marc del programa de sanejament financer del sis-
tema de transport públic, i un pla d’impuls de la de-
manda, amb la finalitat d’aprofundir, revisar, millorar, 
ampliar, modificar el sistema tarifari i garantir el seu 
finançament, de manera que s’afavoreixi l’ús del trans-
port públic enfront del transport privat.»

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 3

«3. Que les autoritats competents de l’ATM del Camp 
de Tarragona convoquin els consells o les reunions ne-
cessàries per tal d’aprofundir, revisar, millorar, ampli-
ar, modificar el sistema tarifari i garantir el seu finan-
çament, de manera que s’afavoreixi l’ús del transport 
públic enfront del transport privat.»

4 Esmena núm. 4
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 4

«4. Estudiar les condicions d’accés a les bonificacions, 
i treballar conjuntament amb el Servei d’Ocupació de 
Catalunya i l’Autoritat del Transport Metropolità, per 
facilitar l’accés a la targeta bonificada per les perso-
nes en situació d’atur, amb l’objectiu que s’adapti més 
a les necessitats reals de desplaçament de les persones 
aturades que busquen feina i no disposen d’ingressos.»

5 Esmena núm. 5
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 5

«5. Estudiar la modificació de les prestacions dels tí-
tols de transport de l’ATM, amb un pla d’estímul de la 
demanda a presentar el 2014, amb l’objectiu, entre al-
tres d’afavorir els usuaris recurrents.»

6 Esmena núm. 6
D’addició
GP de Convergència i Unió

Del punt 8

«8. Posar en marxa de forma efectiva, dins de l’exerci-
ci 2014, els sistemes integrats de transport a les rodali-
es de les conurbacions de Camp de Tarragona - Reus - 
Cambrils, Lleida - Cervera - Balaguer, Girona - Blanes 
i avançar en la integració tarifària d’Osona, Anoia, 
Bages i Berguedà, en el marc de la disposició tramita-
da en la llei de mesures i en funció de les disponibili-
tats pressupostàries.»

7 Esmena núm. 7
De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 9

«9. Fer les gestions necessàries davant el Govern de 
l’Estat, per tal que es concreti i faci efectiva l’ampli-
ació de l’aportació de l’Estat al finançament del siste-
ma de transport públic metropolità, amb un mínim de 
10M€, dins del present exercici 2014.»
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8 Esmena núm. 8
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 13

«13. Demanar a l’ATM que negociï amb les entitats fi-
nanceres les condicions de l’endeutament del sistema 
de transport públic per tal de disminuir l’impacte en 
els costos que es repercuteixen en la tarifa del trans-
port públic metropolità.»

9 Esmena núm. 9
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 14

«14. Respectar en tot moment el dret de manifestació i 
expressió, com també els drets dels usuaris a la mobili-
tat. Així mateix, denunciar els actes de vandalisme res-
pecte els elements que conformen la infraestructura de 
transport públic, tal com trens, estacions, maquinari, 
així com altres comportaments incívics.»

Palau del Parlament, 11 de març de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’energia
Tram. 302-00130/10

Esmenes presentades
Reg. 58717; 58719; 58721; 58734 / Admissió a 

tràmit: Presidència del Parlament, 12.03.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 58717)

A la Mesa del Parlament

Inés Arrimadas García, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senta les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre l’energia (tram. 302-
00130/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP de Ciutadans

Al punt 1.a

1.a) Considerar l’accés a l’energia per a satisfer les ne-
cessitats bàsiques com un dret de tots els ciutadans i 
les ciutadanes

2 Esmena núm. 2
De modificació 
GP de Ciutadans

Del punt 1.c 

1.c) Aplicar els principis rectors continguts a l’Agenda 
2020 de la Unió Europea sobre les energies fòssils i les 
emissions contaminants

3 Esmena núm. 3
De modificació 
GP de Ciutadans

Del punt 1.d 

1.d) Encarregar un estudi tècnic, elaborat per experts 
en la matèria, sobre la vida útil de les centrals nuclears 
en 40 anys i redactar un pla de potenciació econòmica 
de les comarques on estan ubicades tal com va aprovat 
pel Parlament de Catalunya l’any 2011.

4 Esmena núm. 4
De modificació 
GP de Ciutadans

Del punt 1.k

1.k) Estudiar la possible implantació de mesures im-
positives de caràcter ambiental sobre les energies fòs-
sils i nuclear i presentar un informe sobre l’afectació 
d’aquesta energia en les empreses i els consumidors.

5 Esmena núm. 5
De supressió i addició 
GP de Ciutadans

Al punt 4

4. Exigir al Cooperar amb el Govern de l’Estat per tro-
bar una solució al problema dels purins retornant a la 
situació anteriors els ajuts a la generació elèctrica que 
es rebien fins ara

Palau del Parlament, 11 de març de 2014

Inés Arrimadas García
Portaveu adjunta del GP de C’s

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 58719)

A la Mesa del Parlament

Marc Sanglas i Alcantarilla, diputat, Marta Rovira i 
Vergés, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre l’energia (tram. 302-
00130/10).
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1 Esmena núm. 1
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 1.d 

d) Fixar la vida útil de les centrals nuclears en 40 anys 
fins al final de la vigència de l’actual permís d’explota-
ció i redactar un pla de potenciació econòmica de les 
comarques on estan ubicades tal com va aprovat pel 
Parlament de Catalunya l’any 2011.

2 Esmena núm. 2
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 2

2. Transformar l’ICAEN en una Agència d’Energia de 
Catalunya i incloure entre les seves tasques una anàlisi 
de com hauria d’operar un potencial futur mercat elèc-
tric a Catalunya alhora de fixar el preu de l’electricitat 

3 Esmena núm. 3
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 3

3. Donar suport a l’IREC (Institut de Recerca d’Ener-
gia de Catalunya) en totes les seves línies de recerca i 
en especial a la investigació en energia eòlica marina 
en aigües profundes.

Palau del Parlament, 10 de març de 2014

Marc Sanglas i Alcantarilla Marta Rovira i Vergés
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
58721)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Joan Herrera Torres, 
president 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 les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’energia 
(tram. 302-00130/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De modificació del punt 1.a

«1. Redactar un Pla Nacional de Transició Energètica 
amb el màxim consens polític, econòmic i social que 
tingui en compte les noves tendències de:

a) Considerar l’energia com un dret de tots els ciutadans 
i les ciutadanes

a) Considerar l’accés a l’energia com un dret de tots els 
ciutadans i les ciutadanes»

2 Esmena núm. 2
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De supressió i addició al punt 1.d

d) Fixar la vida útil de les centrals nuclears en 40 anys 
i redactar un pla de potenciació econòmica de les co-
marques on estan ubicades tal com va aprovat pel Par-
lament de Catalunya l’any 2011.

d) 1. Instar el Govern de l’estat a elaborar durant el 
2014 un calendari progressiu de tancament de les Cen-
trals Nuclears, per a les ubicades a Catalunya en ba-
se als terminis dels actuals permisos d’explotació què 
finalitzen el 2020 per a Vandellós 2, i el 2021 per a 
Ascó 1 i 2, preparant durant aquest temps un pla pont 
de tancament què inclourà un projecte de dinamització 
social i economia de les comarques afectades, tal com 
aprovar el Parlament de Catalunya l’any 2011.

d) 2. Instar el Govern de l’Estat a modificar els arti-
cles del Real Decreto 102/2014, de 21 de febrero, para 
la gestión responsable y segura del combustible nucle-
ar gastado y los residuos radiactivos que possibiliten 
allargar la vida útil de les Centrals Nuclears quan ja 
han expirat els permisos i s’ha superat el temps pel que 
van ser dissenyades.

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De modificació del punt 2.j

j) Establir mesures estructurals de solució a la pobresa 
energètica

«j) Establir mesures estructurals de solució a la po-
bresa energètica, substituint el decret que afecta a la 
pobresa energètica per un nou decret que faci que les 
companyies subministradores hagin de garantir un 
subministrament bàsic al conjunt de la ciutadania.
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Mentre aquestes mesures estructurals no estiguin apro-
vades el Govern establirà una partida que no permetrà 
que cap ciutadà o ciutadana no pugui accedir als sub-
ministraments bàsics.»

De forma immediata es definirà per part del Govern de 
la Generalitat el concepte de consumidor vulnerable 
tal com contemplen les Directives Europees.

4 Esmena núm. 4
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De supressió i addició en el punt 2

2. Transformar l’ICAEN en una Agència d’Energia de 
Catalunya.

«2.1. Crear una societat pública d’energia, en el ter-
mini de 6 mesos, amb capacitat d’oferir energia més 
accessible, impulsar projectes d’autoconsum i crear 
activitat entorn a les noves estratègies a favor de les 
energies renovables i un model de generació distri-bu-
ïda.

2.2. El Parlament de Catalunya manifesta la discon-
formitat amb la reducció de la partida pressupostària 
destinada a l’ICAEN per al proper exercici 2014.»

5 Esmena núm. 5
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De modificació del punt 4

«4. Exigir al Govern de l’Estat la solució al problema 
dels purins retornant a la situació anteriors els ajuts a 
la generació elèctrica que es rebien fins ara la deroga-
ció del DR que regula la producció elèctrica per do-
nar una solució immediata a les plantes de biogàs i co-
generació i elaborar amb urgència (en el termini d’un 
mes) i des de l’Institut Català de Finances, un Pla de 
Rescat per les empreses que veuen amenaçada la se-
va viabilitat com són la paperera Alier SA i les plantes 
de tractament de purins d’Alcarràs, Juneda (dues plan-
tes), Miralcamp, l’Esquirol-Santa Maria de Corcó i a 
les Masies de Voltregà».

6 Esmena núm. 6
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’addició d’un nou punt 5

«5. El Parlament insta el Govern de la Generalitat a:

a. A realitzar una auditoria energètica independent de 
la composició del dèficit tarifari revisant aquells con-
ceptes prescindibles en un mercat competitiu i basat en 
l’eficiència, la independència energètica i les energies 

netes, així com la metodologia de retribució de la pro-
ducció, transport i distribució.

b. Que presenti, en el termini de 6 mesos, el model 
energètic que voldríem per Catalunya, una proposta 
basada amb un model de generació distribuïda, auto-
suficient, lideratge públic, amb plans de renovables i 
els de estalvi i eficiència energètica, incrementant els 
objectius europeus (30+30+30) pel 2020, internalit-
zant costos per a totes les fonts d’energia, amb un mo-
del de generació distribuïda mitjançant un sistema de 
xarxes intel·ligents i un sistema públic de comptadors 
intel·ligents.

c. Que presenti una estratègia per recuperar els sobre-
costos elèctrics derivats d’una mala regulació, inclo-
ent els anomenats com a “beneficis caiguts del cel” 
així com la recuperació dels Costos de Transició a la 
Competència cobrats de més per elèctriques i xifrats en 
3.400 per la CNE.»

d. Que presenti una estratègia per establir una quitan-
ça pel deute contret pel dèficit tarifari.

7 Esmena núm. 7
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’addició d’un nou punt 6

«6. Reconduir o desestimar en cas de que no siguin 
adaptables, els diferents Plans Especials en tràmit 
de les Centrals de Biomassa projectades a Catalunya 
com són les de Sant Pere de Torelló (Osona), la Garri-
ga (Vallès Occidental), Ribera d’Urgellet (Alt Urgell), 
Puig-reig (Berguedà), Talavera (la Segarra), Tremp 
(Pallars Jussà), Albons (Baix Empordà), Santa Coloma 
de Farners (la Selva), Cassà de la Selva (el Gironès), 
Juneda (les Garrigues) o Palau d’Anglesola (Pla d’Ur-
gell). i que no s’adeqüen a la nova “Estratègia per pro-
moure l’aprofitament energètic de la biomassa forestal 
i agrícola” del Govern. Estratègia que prioritza l’apro-
fitament dels usos energètics de la biomassa atenent a 
criteris d’eficiència i diversificació i que aposta per no 
impulsar noves plantes de producció elèctrica. Les ma-
croplantes projectades anteriors a la publicació de la 
nova estratègia són incompatibles amb els criteris de 
sostenibilitat de la mateixa.»

8 Esmena núm. 8
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’addició d’un nou punt 7

«7. El Parlament de Catalunya insta el Govern a tras-
lladar al Govern de l’Estat que es realitzi:

La modificació en profunditat del funcionament del 
mercat elèctric, revisant el funcionament de les sub-
hastes d’energia, excloent les instal·lacions ja amortit-
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zades del pool, i garantint una retribució justa segons 
el cost de producció efectiu amb l’objectiu de reduir el 
dèficit tarifari, garantir un sistema transparent, equi-
tatiu i de foment de les energies netes.»

9 Esmena núm. 9
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’addició d’un nou punt 8

«8. El Parlament de Catalunya insta el Govern a tras-
lladar al Govern de l’Estat:

Que es realitzin totes les modificacions legals necessà-
ries per fomentar i desenvolupar l’autoconsum d’ener-
gia renovable amb balanç net. Es computaran els pe-
atges d’accés per a l’energia intercanviada a la xarxa, 
i no per a l’energia autoconsumida de manera instan-
tània.»

Palau del Parlament, 11 de març de 2014

Dolors Camats i Luis Joan Herrera Torres
Portaveu GP ICV-EUiA President GP ICV-EUiA

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 58734)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre l’energia (tram. 302-00130/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió

De l’enunciat del punt 1

«1. En l’elaboració del Pacte Nacional de Sobirania 
Energètica, encomanada per aquest Parlament, el go-
vern promourà l’anàlisi i la valoració de les noves ten-
dències de:»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió

De l’apartat d del punt 1

«d) Determinar la vida útil de les centrals nuclears 
d’acord amb els principis de seguretat i prevenció del 
risc i de compliment dels objectius de minimització de 
les emissions de diòxid de carboni i redactar un pla de 
potenciació econòmica de les comarques on estan ubi-
cades tal com va aprovat pel Parlament de Catalunya 
l’any 2011.»

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 2

«2. Transformar l’ICAEN en l’agència de foment de 
l’eficiència energètica de Catalunya.» 

4 Esmena núm. 4
De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 3

«3. Donar suport a l’IREC (Institut de Recerca d’Ener-
gia de Catalunya) en totes les seves línies de recerca i 
en especial al projecte ZEFIR d’investigació a l’energia 
eòlica marina en aigües profundes.»

Palau del Parlament, 11 de març de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la política energètica
Tram. 302-00131/10

Esmenes presentades
Reg. 58651; 58718; 58720; 58728 / Admissió a 

tràmit: Presidència del Parlament, 12.03.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 58651)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Xavier Saba-
té i Ibarz, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la política energètica (tram. 302-00131/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista

De modificació al punt 2

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a crear en el termini d’un mes una comissió 
d’experts en matèria energètica, que inclogui també 
representants del Govern i membres d’organitzacions 
socials, que estudiï els mecanismes legals dels quals 
disposa la Generalitat de Catalunya per tal de perme-
tre l’autoconsum sense peatges.

Fascicle tercer
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2 Esmena núm. 2
D’addició
GP Socialista

D’addició al final del punt 6

[...] l’actual permís d’explotació. Així mateix, a elabo-
rar plans de reactivació econòmica específics per a les 
comarques on estan situades les centrals nuclears per 
preveure el seu tancament.

Palau del Parlament, 10 de març de 2014

Maurici Lucena i Betriu Xavier Sabaté i Ibarz
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 58718)

A la Mesa del Parlament

Inés Arrimadas García, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senta les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre la política energètica 
(tram. 302-00131/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació 
GP de Ciutadans

Del punt 6

6. El Parlament de Catalunya insta el Govern de l’Es-
tat a adoptar totes les mesures necessàries per tal de 
garantir la seguretat de totes les instal·lacions d’ener-
gia nuclear i el manteniment dels llocs de treball rela-
cionats amb aquesta energia, així com encarregar un 
estudi tècnic, elaborat per experts en la matèria, sobre 
la vida útil de les centrals nuclears en 40 anys i redac-
tar un pla de potenciació econòmica de les comarques 
on estan ubicades, tal com va ser aprovat pel Parla-
ment de Catalunya l’any 2011. 

2 Esmena núm. 2
De modificació 
GP de Ciutadans

Del punt 7

7. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a revisar durant el primer semestre d’aquest 
any el Pla de l’energia i canvi climàtic de Catalunya 
2012-2020.

Palau del Parlament, 11 de març de 2014

Inés Arrimadas García
Portaveu adjunta del GP de C’s

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
58720)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Joan Herrera Torres, 
president 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 les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la políti-
ca energètica (tram. 302-00131/10).

1 Esmena núm. 1
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

En el punt 4

«4. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat: 

a) A convocar de manera imminent la Taula de la po-
bresa energètica de Catalunya, per tal d’avaluar i acor-
dar, amb la participació de tots els agents socials de 
Catalunya, quines mesures cal seguir prenent a curt ter-
mini, i quins fonaments cal establir per tal de construir 
un nou model de prestació dels serveis bàsics.

b) A presentar, abans de quatre mesos, un informe 
d’avaluació del Decret llei 6/2013, del 23 de desembre, 
pel qual es modifica la Llei 22/2010, del 20 de juliol, 
del codi de consum i, que analitzi la possibilitat d’am-
pliar el termini d’aplicabilitat del mateix a tot l’any, la 
població coberta, l’adequació dels tràmits i condonació 
del deute per aquelles persones que no arribin a l’1,5 de 
renda de suficiència de Catalunya.

a) Establir mesures estructurals de solució a la po-
bresa energètica, substituint el decret que afecta a la 
pobresa energètica per un nou decret que faci que les 
companyies subministradores hagin de garantir un 
subministrament bàsic al conjunt de la ciutadania.

b) Mentre aquestes mesures estructurals no estiguin 
aprovades el Govern establirà una partida que perme-
trà que cap ciutadà o ciutadana no pugui accedir als 
subministraments bàsics.

c) De forma immediata es definirà per part del Govern 
de la Generalitat el concepte de consumidor vulnera-
ble tal com contemplen les Directives Europees.

d) Convocar de manera imminent la Taula de la pobre-
sa energètica.» 
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2 Esmena núm. 2
De supressió i addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

En el punt 6

6. «El Parlament de Catalunya manifesta..[...]»

6.a) Instar el Govern de l’estat a elaborar durant el 
2014 un calendari progressiu de tancament de les Cen-
trals Nuclears, per a les ubicades a Catalunya en ba-
se als terminis dels actuals permisos d’explotació què 
finalitzen el 2020 per a Vandellós 2, i el 2021 per a 
Ascó 1 i 2, preparant durant aquest temps un pla pont 
de tancament què inclourà un projecte de dinamització 
social i economia de les comarques afectades, tal com 
aprovar el Parlament de Catalunya l’any 2011.

6.b) Instar el Govern de l’Estat a modificar els arti-
cles del Real Decreto 102/2014, de 21 de febrero, para 
la gestión responsable y segura del combustible nucle-
ar gastado y los residuos radiactivos que possibiliten 
allargar la vida útil de les Centrals Nuclears quan ja 
han expirat els permisos i s’ha superat el temps pel que 
van ser dissenyades.

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt 9.c

«9.c) Elaborar amb urgència (en el termini d’un mes) i 
des de l’Institut Català de Finances, un Pla de Rescat 
per les empreses que veuen amenaçada la seva viabili-
tat a conseqüència del Real Decreto que regula la pro-
ducció d’energia elèctrica com són la paperera Alier 
SA i les plantes de tractament de purins d’Alcarràs, Ju-
neda (dues plantes), Miralcamp, l’Esquirol-Santa Ma-
ria de Corcó i a les Masies de Voltregà.»

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt 10

«10. Reconduir o desestimar en cas de que no siguin 
adaptables, els diferents Plans Especials en tràmit 
de les Centrals de Biomassa projectades a Catalunya 
com són les de Sant Pere de Torelló (Osona), la Garri-
ga (Vallès Occidental), Ribera d’Urgellet (Alt Urgell), 
Puig-reig (Berguedà), Talavera (la Segarra), Tremp 
(Pallars Jussà), Albons (Baix Empordà), Santa Coloma 
de Farners (la Selva), Cassà de la Selva (el Gironès), 
Juneda (les Garrigues) o Palau d’Anglesola (Pla d’Ur-
gell). i que no s’adeqüen a la nova «Estratègia per pro-
moure l’aprofitament energètic de la biomassa forestal 
i agrícola» del Govern. Estratègia que prioritza l’apro-

fitament dels usos energètics de la biomassa atenent a 
criteris d’eficiència i diversificació i que aposta per no 
impulsar noves plantes de producció elèctrica. Les ma-
croplantes projectades anteriors a la publicació de la 
nova estratègia són incompatibles amb els criteris de 
sostenibilitat de la mateixa.» 

5 Esmena núm. 5
D’addició 

GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt 11

«11.1. Crear una societat pública d’energia, en el ter-
mini de 6 mesos, amb capacitat d’oferir energia més 
accessible, impulsar projectes d’autoconsum i crear 
activitat entorn a les noves estratègies a favor de les 
energies renovables i un model de generació distribu-
ïda.

11.2. El Parlament de Catalunya manifesta la discon-
formitat amb la reducció de la partida pressupostària 
destinada a l’ICAEN per al proper exercici 2014.»

6 Esmena núm. 6
D’addició 

GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt 12

«12. El Parlament insta el Govern de la Generalitat a: 

a) A realitzar una auditoria energètica independent de 
la composició del dèficit tarifari revisant aquells con-
ceptes prescindibles en un mercat competitiu i basat en 
l’eficiència, la independència energètica i les energies 
netes, així com la metodologia de retribució de la pro-
ducció, transport i distribució.

b) Que presenti, en el termini de 6 mesos, el model 
energètic que voldríem per Catalunya, una proposta 
basada amb un model de generació distribuïda, auto-
suficient, lideratge públic, amb plans de renovables i 
els de estalvi i eficiència energètica, incrementant els 
objectius europeus (30+30+30) pel 2020, internalit-
zant costos per a totes les fonts d’energia, amb un mo-
del de generació distribuïda mitjançant un sistema de 
xarxes intel·ligents i un sistema públic de comptadors 
intel·ligents.

c) Que presenti una estratègia per recuperar els so-
brecostos elèctrics derivats d’una mala regulació, in-
cloent els anomenats com a «beneficis caiguts del cel» 
així com la recuperació dels Costos de Transició a la 
Competència cobrats de més per elèctriques i xifrats en 
3.400 per la CNE.

d) Que presenti una estratègia per establir una quitan-
ça pel deute contret pel dèficit tarifari.»
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7 Esmena núm. 7
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt 13

«13. El Parlament de Catalunya insta el Govern a tras-
lladar al Govern de l’Estat: 

A que es realitzi la modificació en profunditat del funci-
onament del mercat elèctric, revisant el funcionament 
de les subhastes d’energia, excloent les instal·lacions 
ja amortitzades del pool, i garantint una retribució jus-
ta segons el cost de producció efectiu amb l’objectiu de 
reduir el dèficit tarifari, garantir un sistema transpa-
rent, equitatiu i de foment de les energies netes.»

Palau del Parlament, 11 de març de 2014

Dolors Camats i Luis Joan Herrera Torres
Portaveu GP ICV-EUiA President GP ICV-EUiA

Esmenes presentades pel Grup Mixt (reg. 58728)

A la Mesa del Parlament

David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenta les següents esmenes a la 
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la 
política energètica (tram. 302-00131/10).

1 Esmena núm. 1
De supressió
Grup Mixt

Al punt 2

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a crear en el termini d’un mes una comissió 
d’experts en matèria energètica, que inclogui també re-
presentants del Govern i membres d’organitzacions so-
cials, que estudiï els mecanismes legals dels quals dis-
posa la Generalitat de Catalunya per tal d’influir en la 
fixació del preu de l’energia, tal com la fixació del peat-
ge de suport en matèria d’autoconsum

2 Esmena núm. 2
De supressió i addició
Grup Mixt

Al punt 4.b

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat

b) A presentar, abans de quatre mesos, un informe 
d’avaluació del Decret llei 6/2013, del 23 de desembre, 
pel qual es modifica la Llei 22/2010, del 20 de juliol, 
del codi de consum i, que analitzi la possibilitat d’am-
pliar el termini d’aplicabilitat del mateix a tot l’any, la 

població coberta, l’adequació dels tràmits i condonació 
del deute per aquelles persones que no arribin a l’1,5 de 
renda de suficiència de Catalunya.

b) El Parlament de Catalunya insta el Govern adop-
tar les mesures legislatives pertinents perquè, durant 
l’hivern, les companyies energètiques tinguin prohibit 
tallar el subministrament dels serveis a aquelles per-
sones o unitats de convivència que no els puguin sufra-
gar, alhora que se’ls condona el deute acumulat durant 
aquell període. Alhora, s’insta el Govern a incloure a 
la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habi-
tatge, el dret a rebre gratuïtament un subministrament 
mínim d’energia elèctrica i aigua potable a les perso-
nes amb ingressos per sota de l’índex de renda de sufi-
ciència, perquè són dos serveis fonamentals per garan-
tir una vida digne.

3 Esmena núm. 3
De supressió i addició
Grup Mixt

Al punt 7

7. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a iniciar la revisió durant el primer semestre 
d’aquest any, el Pla de l’energia i canvi climàtic de Ca-
talunya 2012-2020 davant els canvis legislatius exis-
tents i els previstos en la reforma energètica en curs 
del Govern de l’Estat, que preveuen una desincentiva-
ció de les energies renovables, de les polítiques d’es-
talvi i eficiència energètica i de la cogeneració. Per 
aquests motius, aquesta revisió ha d’adaptar les previ-
sions numèriques del Pla actual i les estratègies d’ac-
tuació i ha de mantenir l’aposta decidida per les ener-
gies renovables, la generació distribuïda, l’autoconsum 
i l’estalvi i l’eficiència energètics per tal d’afavorir el 
canvi d’un sistema centralitzat de producció d’energia 
elèctrica vers un altre articulat a través de sistemes de 
generació descentralitzats que permetin un control de-
mocràtic i social amb l’objectiu d’aconseguir un model 
que possibiliti una completa sobirania energètica per 
tal d’afavorir que Catalunya pugui satisfer els objectius 
quantitatius i qualitatius de la Unió Europea pel que fa 
a disposar d’una energia segura, competitiva i sosteni-
ble. Així mateix, ha de donar suport a aquells que han 
fet inversions en l’àmbit de les energies fotovoltaiques 
i, especialment, ha de continuar amb la renegociació 
dels crèdits atorgats per l’Institut Català de Finances.

4 Esmena núm. 4
De supressió i addició
Grup Mixt

Al punt 8

8. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a promoure la suspensió del procediment d’au-
torització demanat per Red Eléctrica de España, als 
efectes de replantejar i tornar a estudiar els següents as-
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pectes en relació al ramal de la línia de molt alta tensió 
de Santa Coloma de Farners a Riudarenes:

a) Si en les actuals circumstàncies socioeconòmiques i, 
a mig termini, és imprescindible la línia de 400 kV o si 
és suficient la línia actual.

b) En cas que es consideri imprescindible el reforça-
ment de la línia per a atendre les necessitats de submi-
nistrament actuals, que s’estudiï la possibilitat de con-
versió de l’actual línia de 132 kV a 220 kV.

c) En cas que, malgrat l’anterior, es consideri impres-
cindible la instal·lació de la línia de 400 kV, que s’exe-
cuti de forma soterrada, la viabilitat tècnica de la qual 
està demostrada.

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

a) Fer les gestions necessàries davant el Govern de l’Es-
tat perquè se li atribueixi a les tecnologies de cogenera-
ció, com les plantes de tractament de purins, igual que 
les tecnologies renovables, uns paràmetres retributius 
que donin lloc a un marge operacional positiu que els 
permeti seguir funcionant i tenir l’oportunitat de pren-
dre mesures de gestió per adaptar els costos d’operació 
al nou marc.

b) Fer les gestions necessàries davant el Govern de l’Es-
tat perquè fins a la data d’entrada en vigor del RD que 
regula l’activitat de producció d’energia elèctrica a par-
tir de fonts d’energia renovables, cogeneració i residus, 
es retribueixi a les plantes de tractament de purins amb 
cogeneració associada i de producció biogàs amb di-
gestió anaeròbica de la mateixa manera que fins a la 
publicació del RDL 9/2013»

8. El Parlament de Catalunya manifesta el rebuig a la 
línia de Molt Alta Tensió (MAT) que discorre sobre els 
trams de Sentmenat a Bescanó; de Bescanó a Santa 
Llogaia; i de Santa Llogaia a Baixàs. Així mateix, mos-
tra el rebuig al subtram de Santa Coloma de Farners a 
Riudarenes, derivat del tram Bescanó-Santa Llogaia.

Palau del Parlament, 12 de març de 2014

David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les retallades en les polítiques de 
suport a la família
Tram. 302-00132/10

Esmenes presentades
Reg. 58650; 58714; 58732 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 12.03.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 58650)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Eva Granados 
Galiano, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les retallades en les polítiques de suport a la família 
(tram. 302-00132/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista

Modificació del punt 8. Nova redacció.

«8. Promoure ajuts per l’accés dels infants a les places 
de les escoles bressol garantint que no hi hagi exclusió 
econòmica de les famílies en situació de vulnerabili-
tat.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP Socialista

Addició d’un apartat c en el punt 13. Nova redacció.

«c) La creació de punts d’atenció i acompanyament a 
les dones que decideixen sotmetre’s a una interrupció 
voluntària de l’embaràs.»

Palau del Parlament, 11 de març de 2014

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

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
58714)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Laura Massana Mas, 
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 les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les re-
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tallades en les polítiques de suport a la família (tram. 
302-00132/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un apartat c al punt 13

c) Per als casos de dones que decideixin lliurament que 
no volen tirar endavant el seu embaràs: garantir l’ac-
cés universal i gratuït a la Interrupció Voluntària de 
l’Embaràs a qualsevol hospital públic català, i a una 
IVE farmacològica, dins les primeres vuit setmanes 
d’embaràs a tots els centres de salut, centres especialit-
zats i serveis d’ASSIR.

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un punt 14

14. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les 
gestions oportunes amb el Govern de l’Estat per a re-
vertir les retallades en polítiques de suport a la família 
i especialment a les famílies amb situacions especials 
així com a derogar la Reforma laboral i les retallades 
en la LAPAD.

Palau del Parlament, 11 de març de 2014

Dolors Camats i Luis Laura Massana Mas
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 58732)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre les retallades en les polítiques de 
suport a la família (tram. 302-00132/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 1

«1. Impulsar, tal i com està fent el govern, a través de 
la Secretaria de Família, les polítiques de suport i de 
protecció a les famílies i, l’actuació coordinada dels 
diferents departaments de l’Administració de la Gene-
ralitat de Catalunya i entitats vinculades en l’àmbit fa-

miliar per aconseguir la perspectiva de la família, com 
a base d’una societat forta.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 2

«2. Continuar desplegant durant l’any 2014, en el sí del 
govern i amb el lideratge del Departament de Benestar 
Social i Família, el Pla Integral de Suport a la Família 
2012-2016 on es recullen eixos, reptes, mesures i ac-
tuacions encaminades a acompanyar a les famílies en 
accions de sensibilització, lleure en família, ajuts eco-
nòmics, programes socioeducatius entre altres.»

3 Esmena núm. 3
De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 3

«3. Impulsar la renda familiar estandarditzada en fun-
ció de la composició de la unitat familiar, en l’accés a 
les prestacions econòmiques, ajuts o serveis, a fi de do-
nar un tracte més equitatiu als diferents tipus i situaci-
ons familiars.»

4 Esmena núm. 4
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 4

«4. Presentar l’avantprojecte de la nova llei de suport a 
les famílies que ampliï la legislació actual de la llei del 
2003 actualitzant les noves situacions atenent especi-
alment a les famílies en situació de vulnerabilitat, les 
famílies nombroses i monoparentals.» 

5 Esmena núm. 5
De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 5

«5. Presentar al Parlament de Catalunya, durant el pri-
mer semestre del 2014, el projecte de llei de mesures de 
protecció i suport de les famílies nombroses.» 

6 Esmena núm. 6
De supressió i addició
GP de Convergència i Unió

Del punt 6

«6. En relació a les prestacions socials i ajuts públics 
per atendre les càrregues familiars: 

a) Presentar, en el termini de tres mesos, un calendari 
de pagament dels ajuts a les famílies amb fills/es a càr-
rec de 0 a 3 anys i de 0 a 6 anys (en famílies nombroses 
i monoparentals) que van presentar la seva sol·licitud 
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abans de la retirada del ajut i encara estan pendents de 
rebre l’ajut corresponent.

b) Garantir en l’exercici 2014 les ajudes per fills/es a 
càrrec de 0 a 3 anys i de 0 a 6 anys (en famílies nom-
broses i monoparentals) amb ingressos inferiors a 
35.000 euros.

c) Garantir en aquest any 2014 les ajudes a les famílies 
per part, adopció, tutela o acolliment múltiple amb in-
gressos inferiors a 35.000 euros.

d) Mantenir tal i com el govern està fent en les convo-
catòries d’ajudes de 2014 que afectin a les famílies la 
mateixa dotació pressupostària que les de l’any 2012.

e) Presentar, en un termini de 3 mesos, un calendari 
de pagament, d’acord amb els ajuntaments, on es de-
talli quan i com rebran la dotació econòmica que els 
hi correspon pel que fa a les places públiques d’escoles 
bressol.» 

7 Esmena núm. 7
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 7

«7. Desenvolupar i implementar el projecte dels ser-
veis d’atenció a les famílies (saf) com a serveis d’in-
formació, d’atenció, de suport de caràcter preventiu i 
universal.» 

8 Esmena núm. 8
De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 8

«8. Impulsar i incentivar, juntament amb ajuntaments 
una prova pilot, pel proper curs escolar 2014-2015, de 
creació d’escoles bressol en zones on es concentrin em-
preses, bé sigui en polígons industrials o zones d’ofici-
na, amb l’objectiu de fer efectiva la conciliació familiar 
i laboral.» 

9 Esmena núm. 9
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 9

«9. Treballar en el Parlament de Catalunya, i en el 
marc de la futura comissió específica de transició cap 
a la reforma horària, una racionalització del temps 
que ens hauria de permetre uns horaris beneficiosos 
per a les institucions, les empreses i la ciutadania.»

10 Esmena núm. 10
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 10

«10. Treballar, des de la Secretaria de Família, un pro-
grama específic d’incentivació en les empreses que si-
guin responsables en l’àmbit familiar i que impulsin 
accions que fomentin el benestar de les persones treba-
lladores i de les seves famílies.» 

11 Esmena núm. 11

De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 11

«11. Continuar impulsant, en el marc del programa 
créixer en família, previst en el pla Integral de Suport a 
la Família, programes de Parentalitat Positiva que po-
tenciïn la transmissió de valors que ajudin a prevenir 
les conductes de risc.» 

12 Esmena núm. 12
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 13

«13. Desplegar el segon eix estratègic del Pla integral 
de suport a la família 2012-2016, el suport a la ma-
ternitat i acompanyament a la família en moments de 
canvi en el seu cicle vital. Aquest segon eix ha de pre-
veure com a mínim: 

a) Continuar donant suport i acompanyament a la ma-
ternitat a les dones en situacions de fragilitat social a 
través de subvencions específiques a les entitats que 
desenvolupen aquesta tasca.

b) Continuar treballant i donant informació a traves 
dels SIAD (Serveis i oficines d’informació i atenció a 
les dones) i de les Oficines d’Informació de l’Institut 
Català de les Dones, a les dones embarassades sobre 
tots els recursos existents tant d’àmbit públic com pri-
vat.» 

Palau del Parlament, 11 de març de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre els mitjans de comunicació
Tram. 302-00133/10

Esmenes presentades
Reg. 58722, 58730 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament i Mesa del Parlament, 12.03.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
58722)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Marta Ribas Frías, 
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 les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els mit-
jans de comunicació (tram. 302-00133/10).

1 Esmena núm. 1
De supressió i addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De l’apartat 4

4. El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la 
Generalitat suprimir todas las subvenciones que reci-
ben los medios de comunicación privados con el fin de 
garantizar la independencia y la objetividad informati-
va y destinar el importe de estas partidas presupuestari-
as al mantenimiento del sistema de prestación de servi-
cios sociales básicos.

«4. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat 

a) A reduir els recursos destinats a subvencions a mit-
jans de comunicació privats mentre la situació econò-
mica no permeti garantir una recuperació de la dota-
ció pressupostària mínima necessària per a mantenir 
el model d’èxit dels mitjans de la CCMA, i destinar 
l’import reduït d’aquestes partides pressupostàries a 
incrementar l’aportació del Govern als mitjans audio-
visuals públics de Catalunya

b) A establir criteris clars i transparents per a adju-
dicar aquestes subvencions i que es donin a conèixer, 
tant els imports com els criteris, al portal de la trans-
parència de la Generalitat».

2 Esmena núm. 2
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De l’apartat 6

6. El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la 
Generalitat retirar demandas o denuncias interpuestas 
contra aquellos profesionales de la comunicación por 
opiniones políticas emitidas en el ejercicio de su profe-
sión, por respeto a la libertad de opinión, de expresión y 
de información, tal y como manifiesta la Federación de 
Asociaciones de Periodistas de España.

«6. El Parlament condemna les expressions d’odi o 
menyspreu a Catalunya, que deformen la realitat de 
la convivència al nostre país, i que assimilen de for-
ma habitual a forces polítiques d’aquest Parlament a 
la ideologia nazi, emeses per mitjans de comunicació 
ubicats a Madrid entre els quals destaquen per la seva 
insistència i virulència les cadenes de televisió Intere-
conomia i 13TV.»

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou apartat 7

«7. El Parlament insta el Consell de Govern de la CC-
MA a respectar i aplicar el resultat dels referèndums 
que la plantilla de Catalunya Ràdio i de TVC fan 
aquesta setmana respecte de la proposta de nou conve-
ni que han fet la direcció de la Corporació.»

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou apartat 8

«8. El Parlament de Catalunya insta el Consell de Go-
vern de la CCMA a aturar de manera immediata el 
procés d’externalització de la Comercialització de la 
Publicitat de Televisió de Catalunya»

Palau del Parlament, 12 de març de 2014

Dolors Camats i Luis Marta Ribas Frías
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 58730)

A la Mesa del Parlament

Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenta les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els mit-
jans de comunicació (tram. 302-00133/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’un nou apartat 3 bis

«3 bis. El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno 
de la Generalitat a abstenerse de realizar o encargar 
estudios sobre las tendencias políticas o ideológicas 
de medios de comunicación, periodistas, articulistas o 
opinadores.» 

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’un nou apartat 7

«7. El Parlamento de Catalunya considera que la li-
bertad y la pluralidad informativa son, entre otros, va-
lores esenciales de una democracia, por lo que cual- 
quier limitación al acceso a la información que supon-
ga una disminución de la pluralidad informativa es un 
ataque al sistema democrático.» 

Palau del Parlament, 11 de març de 2014

Santi Rodríguez i Serra
Portaveu adjunt del GP del PPC

4. INFORMACIÓ

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACIONS 
DELS ÒRGANS DEL PARLAMENT

Declaració de la Junta de Portaveus del Par-
lament de Catalunya en commemoració del 
Dia Europeu en Record de les Víctimes del 
Terrorisme
Tram. 401-00012/10

Acord de la Junta
110.03.2014

Junta de Portaveus

El terrorisme és totalment contrari al sagrat valor de la 
llibertat i és un atac a la convivència democràtica in-
justificable, rebutjable i condemnable.

La nostra societat ha patit de forma dolorosa i inten-
sa la xacra cruel del terrorisme. Una xacra que no ha 
truncat la convivència gràcies a la solidesa del sistema 
democràtic, a la fortalesa de les conviccions democrà-
tiques del conjunt de la societat catalana i al mèrit de 
les víctimes, ciutadans que han sabut encarar amb dig-
nitat i confiança en l’estat de dret el dany irreparable 
que han patit.

Reconèixer el mèrit i la memòria d’aquests ciutadans, 
víctimes del terrorisme, és una exigència moral i un al-
legat a favor del respecte als valors i els drets humans, 
és un acte de dignitat que ens honora com a societat 
que proclama la justícia i la llibertat com a valors de-
mocràtics superiors en el seu ordenament jurídic.

El Parlament Europeu va acordar declarar l’11 de 
març Dia Europeu en Record de les Víctimes del Ter-
rorisme, per commemorar l’11 de març de 2004, quan 
la ciutat de Madrid va patir un sagnant atemptat terro-
rista que va causar centenars de víctimes.

El Parlament de Catalunya, pels motius exposats, i en 
commemoració del Dia Europeu en Record de les Víc-
times del Terrorisme, vol expressar de manera solem-
ne el rebuig i la condemna contundent de qualsevol 
acte de violència o coacció política, especialment els 
actes de terrorisme, i dels seus autors i col·laboradors.

El Parlament de Catalunya reitera el seu reconeixe-
ment i el suport als professionals del servei públic de 
la justícia i als cossos i forces de seguretat en llur tasca 
professional i eficaç contra el terrorisme en el marc de 
la legalitat vigent.

El Parlament de Catalunya expressa la seva solidaritat 
amb tots els ciutadans que s’han vist coaccionats per 
la pressió i l’amenaça terroristes, i el respecte i la soli-
daritat amb les víctimes del terrorisme i llurs famílies, 
reconeixent-ne el dolor i el dret a la reparació, sense 
que això pugui mai dissipar el mal causat.
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El Parlament de Catalunya manifesta el convenciment 
que la pau, la democràcia i la justícia són el punt de 
sortida de tots els conflictes que pateix la societat ac-
tual.

Palau del Parlament, 11 de març de 2014

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS 
I DE MOCIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control del compliment de la Resolució 
348/X, per la qual s’aprova l’Informe de fis-
calització 6/2013, sobre Infraestructures 
Ferroviàries de Catalunya, corresponent al 
2009 i al 2010
Tram. 290-00303/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 57495 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.03.2014

A la Mesa del Parlament

Santi Vila i Vicente, Conseller de Territori i Sosteni-
bilitat de la Generalitat de Catalunya, a l’empara del 
que disposa l’article 94 del Reglament del Parlament 
de Catalunya,

Sol·licito: 

L’ampliació del termini per a la presentació de l’in-
forme de compliment de la resolució amb número de 
tramitació 290-00303/10, 348/X, per la qual s’aprova 
l’Informe de fiscalització 6/2013, sobre Infraestructu-
res Ferroviàries de Catalunya, corresponent al 2009 i 
al 2010, el control de compliment de la qual correspon 
a la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Barcelona, 4 de març de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Territori i 
Sostenibilitat (reg. 57495).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 26.03.2014 al 15.04.2014) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co-
missió corresponent, el qual finirà el 16.04.2014, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.03.2014.

Control del compliment de la Resolució 
366/X, sobre el garantiment del dret humà 
a l’aigua
Tram. 290-00321/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 57829 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 11.03.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat

Núm. resolució: 290-00321/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 366/X, 
sobre el garantiment del dret humà a l’aigua.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal 
de donar compliment a la Resolució 366/X, sobre el 
garantiment del dret humà a l’aigua (núm. tram. 290-
00321/10), us informo del següent:

El Govern de la Generalitat, a través de l’Agència Ca-
talana de l’Aigua (ACA), està d’acord en adherir-se a 
la iniciativa ciutadana europea sobre el dret humà a 
l’accés a l’aigua i al sanejament i està estudiant els me-
canismes per a fer-ne la difusió més efectiva, a través 
dels seus canals habituals (web, notes de premsa i xar-
xes socials), amb la finalitat que la ciutadania en sigui 
coneixedora.

L’ACA té, entre les seves competències, garantir 
l’abastament i el sanejament a tota la població. En 
aquest sentit, en els darrers anys l’abastament s’ha in-
crementat en un 30% a les conques internes i, pel que 
fa al sanejament, més del 95,5% de la ciutadania es 
troba coberta. Des de mitjans de 2013, l’ACA ha inici-
at la revisió de la seva planificació hidrològica, per de-
terminar les actuacions a seguir encaminades a reduir 
el dèficit hídric a les conques internes i incrementar el 
percentatge de població amb accés al sanejament.

Barcelona, 6 de març de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Control del compliment de la Resolució 
367/X, sobre el desenvolupament del Pla di-
rector urbanístic del Logis Penedès
Tram. 290-00322/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 57830 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 11.03.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat

Núm. Resolució: 290-00322/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 367/X, 
sobre el desenvolupament del Pla director urbanístic 
del Logis Penedès.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 367/X, sobre el des-
envolupament del Pla director urbanístic del Logis Pe-
nedès (núm. tram. 290-00322/10), us informo del se-
güent:

La Direcció General d’Ordenació del Territori i Ur-
banisme està treballant per consensuar amb els ajun-
taments afectats el document d’objectius i propòsits 
generals del Pla director urbanístic Logis Intermodal 
Penedès.

Com a mecanismes de promoció i foment durant el 
2013 s’han realitzat les següents accions:

1. El desenvolupament un estudi jurídic per definir di-
ferents estructures o mecanismes de desenvolupament 
del LOGIS sobre la base de models Patronat públic-
privat o d’altres que permetin compatibilitzar la capta-
ció d’inversors privats i la presència pública necessària 
per a garantir el compliment dels requeriments terri-
torials de tot tipus (ambientals, urbanístics, etc.) que 
justifica l’interès general del projecte.

2. La presentació del PDU del LOGIS als principals 
operadors immologístics nacionals i estrangers, a mo-
de de diàleg competitiu, per conèixer l’interès i possi-
bles calendaris d’implicació d’aquests operadors.

3. La preparació de documents i materials necessaris 
per a la presentació del projecte en fòrums internaci-
onals especialitzats com SIL, MIPIM (fira immobili-
ària a Cannes), i a la reunió dels líders logístics euro-
peus que es realitzarà la segona quinzena de juny a 
Barcelona.

Per últim, aquest Departament ha mantingut reunions 
tècniques amb el Ministeri de Foment per demanar la 
connectivitat viària i ferroviària prevista per a la ter-
minal Intermodal del Logis Penedès.

Concretament, pel que fa a la compatibilitat ferrovià-
ria, del projecte d’implantació del tercer fil entre Tar-

ragona i Barcelona, actualment en fase d’obres adjudi-
cades, amb la terminal del Logis Intermodal Penedès, 
el Departament de Territori i Sostenibilitat va lliurar el 
desembre passat un document al Ministeri de Foment 
amb les consideracions necessàries per garantir aques-
ta compatibilitat.

Barcelona, 6 de març de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 
370/X, sobre la modificació de la composi-
ció de la comissió de seguiment de la línia 
ferroviària entre Lleida i la Pobla de Segur
Tram. 290-00325/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 57831 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 11.03.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat

Núm. resolució: 290-00325/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 370/X, 
sobre la modificació de la composició de la comissió 
de seguiment de la línia ferroviària entre Lleida i la 
Pobla de Segur.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 370/X, sobre la mo-
dificació de la composició de la comissió de seguiment 
de la línia ferroviària entre Lleida i la Pobla de Segur 
(núm. tram. 290-00325/10), us informo del següent:

S’ha incorporat un representant de l’Ajuntament de 
Tremp a la Comissió de Seguiment de la línia ferrovi-
ària Lleida - La Pobla, que ja ha assistit a les darreres 
reunions de la Comissió.

També s’han iniciat les gestions per tal d’incorporar a 
la propera reunió de la Comissió a dos representants 
proposats per les organitzacions sindicals més repre-
sentatives del territori i dos representants de les orga-
nitzacions empresarials de l’àmbit del turisme de les 
Terres de Lleida.

Barcelona, 6 de març de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Control del compliment de la Resolució 
371/X, sobre la senyalització complementà-
ria de la connexió de l’eix Diagonal amb els 
accessos als ports i els aeroports
Tram. 290-00326/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 57832 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 11.03.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat

Núm. resolució: 290-00326/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 371/X, 
sobre la senyalització complementària de la connexió 
de l’eix Diagonal amb els accessos als ports i els ae-
roports.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 371/X, sobre la se-
nyalització complementària de la connexió de l’eix Di-
agonal amb els accessos als ports i els aeroports (núm. 
tram. 290-00326/10), us informo del següent:

S’ha analitzat la possibilitat de la senyalització dels 
accessos als ports i aeroports de l’Eix Diagonal i s’ha 
arribat a la conclusió que, d’acord amb l’actual Pla 
Director de Senyalització de Carreteres, no s’escau 
aquest tipus d’indicadors.

Tot i l’anterior, actualment està en fase d’inici la re-
dacció d’un Pla Director de Senyalització de les prin-
cipals àrees econòmiques a la xarxa de carreteres de 
Catalunya, que donarà una visió de conjunt i treballa-
rà aquest cas concret de ports i aeroports. Un cop en-
llestit el nou Pla Director, al llarg de l’any vinent, es 
disposarà dels criteris adequats per poder establir la 
senyalització addicional que s’escaigui.

Barcelona, 6 de març de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 
372/X, sobre el soterrament de les vies de 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya al 
pas pels barris de Gràcia i Can Feu, de Sa-
badell
Tram. 290-00327/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 57833 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 11.03.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat

Núm. resolució: 290-00327/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 372/X, 
sobre el soterrament de les vies de Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya al pas pels barris de Gràcia i 
Can Feu, de Sabadell.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 372/X, sobre el so-
terrament de les vies de Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya al pas pels barris de Gràcia i Can Feu, de 
Sabadell (núm. tram. 290-00327/10), us informo del 
següent:

El 14 de juny de 2012, aquest Departament, l’Ajun-
tament de Sabadell, Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya (FGC) i lnfraestructures de la Generalitat 
de Catalunya, SAU, van signar un conveni per a la in-
tegració urbana de la línia d’FGC als barris de Gràcia 
i Can Feu de Sabadell.

Aquest conveni posa de manifest la voluntat d’aquest 
Departament, compartida per l’Ajuntament de Saba-
dell, de cobrir les vies d’FGC fins al Passeig de Can 
Feu, alhora que reflecteix el criteri de la Generalitat 
amb relació al caràcter de l’actuació i el seu finança-
ment.

En aquest sentit, l’actuació sol·licitada té un caràcter 
exclusiu de millora urbanística i per tant, tal i com es-
tableix el conveni, ha de ser sufragada per les plusvà-
lues urbanístiques que se’n derivin d’una modificació 
del Pla general de Sabadell.

D’altra banda, el conveni estableix l’aportació al finan-
çament per part de la Generalitat de l’estalvi derivat de 
la no execució de les urbanitzacions de la Plaça Major 
i la Plaça Espanya, previstes inicialment en les obres 
de perllongament dels FGC a Sabadell actualment en 
curs, que són assumides per l’Ajuntament.

L’Ajuntament de Sabadell ha manifestat la voluntat 
d’extingir el conveni signat, i d’elaborar un nou con-
veni per a l’execució del soterrament dels FGC al seu 
pas pels barris de Gràcia i Can Feu. Es preveu dur a 
terme en els propers mesos l’elaboració d’aquest nou 



17 de març de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 281

4.50.01. INFORMACIó 113

conveni, que mantindrà el criteri del finançament de 
l’actuació mitjançant les esmentades plusvàlues urba-
nístiques, de manera coordinada entre ambdues admi-
nistracions.

Barcelona, 6 de març de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 
373/X, sobre el millorament d’un pont de la 
carretera BV-2249 entre Sant Llorenç d’Hor-
tons i Gelida
Tram. 290-00328/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 57834 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 11.03.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat

Núm. resolució: 290-00328/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 373/X, 
sobre el millorament d’un pont de la carretera BV-
2249 entre Sant Llorenç d’Hortons i Gelida.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal 
de donar compliment a la Resolució 373/X, sobre el 
millorament d’un pont de la carretera BV-2249 en-
tre Sant Llorenç d’Hortons i Gelida (núm. tram. 290-
00328/10), us informo del següent:

El Director General d’Infraestructures i Mobilitat Ter-
restre s’ha adreçat, mitjançant escrit oficial, a la Dipu-
tació de Barcelona per tal què procedeixi, si s’escau, 
a l’anàlisi i possible millorament del pont que hi ha 
al punt quilomètric 2,3 entre Sant Llorenç d’Hortons 
i Gelida.

Barcelona, 6 de març de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 
374/X, sobre la neteja del Parc Natural dels 
Ports
Tram. 290-00329/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 57861 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.03.2014

A la Mesa del Parlament

Josep Maria Pelegrí i Aixut, conseller d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la 
Generalitat de Catalunya, a l’empara del que disposa 
l’article 94 del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito: 

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació 
de l’informe de compliment de la resolució amb núme-
ro de tramitació 290-00329/10, sobre la neteja del Parc 
Natural dels Ports, el control de compliment de la qual 
correspon a la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Barcelona, 6 de març de 2014

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (reg. 
57861).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 02.04.2014 al 24.04.2014) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co-
missió corresponent, el qual finirà el 25.04.2014, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.03.2014.
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Control del compliment de la Resolució 
375/X, sobre la prohibició del pas de cami-
ons i vehicles de gran tonatge per la carre-
tera N-II, sobre inversions que n’eliminin els 
punts de més accidentalitat i sobre la trans-
parència en la informació relativa a inversió i 
gestió de fons públics
Tram. 290-00330/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 57835 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 11.03.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat

Núm. resolució: 290-00330/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 375/X, 
sobre la prohibició del pas de camions i vehicles de 
gran tonatge per la carretera N-II, sobre inversions que 
n’eliminin els punts de més accidentalitat i sobre la 
transparència en la informació relativa a inversió i ges-
tió de fons públics.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 375/X, sobre la pro-
hibició del pas de camions i vehicles de gran tonatge 
per la carretera N-II, sobre inversions que n’eliminin 
els punts de més accidentalitat i sobre la transparèn-
cia en la informació relativa a inversió i gestió de fons 
públics (núm. tram. 290-00330/10), us informo del se-
güent:

D’acord amb el conveni vigent, la prohibició del pas 
de vehicles pesants per la carretera N-II en el tram que 
va des de Vidreres a La Jonquera es prorrogarà anual-
ment fins a la finalització, per part del Ministeri de Fo-
ment, de les obres corresponents al desdoblament de la 
calçada de l’N-II en el tram Girona frontera francesa.

Pel que fa a la resta d’apartats, s’ha instat el Ministeri 
de Foment per tal que compleixi amb el seu compro-
mís. En aquest sentit, cal tenir en compte que durant el 
mes de gener passat, el Ministeri de Foment ja ha ini-
ciat la licitació de les obres de reordenació d’accessos 
a Tordera i de formació dels nous enllaços a Pontós i 
Garrigàs.

Barcelona, 6 de març de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 
376/X, sobre l’ampliació de la freqüència del 
pas de trens a Viladecans
Tram. 290-00331/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 

Reg. 57836 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 11.03.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat

Núm. resolució: 290-00331/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 376/X, 
sobre l’ampliació de la freqüència del pas de trens a 
Viladecans.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 376/X, sobre l’am-
pliació de la freqüència del pas de trens a Viladecans 
(núm. tram. 290-00331/10), us informo del següent:

La Direcció General de Transports i Mobilitat s’ha 
adreçat a l’Ajuntament de Viladecans per a valorar la 
viabilitat i conveniència de poder ampliar la freqüèn-
cia dels serveis ferroviaris a aquest municipi.

Barcelona, 6 de març de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 
377/X, sobre la connexió del col·lector de Pi 
a l’estació depuradora d’aigües residuals de 
Bellver de Cerdanya
Tram. 290-00332/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 

Reg. 57837 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 11.03.2014

A la Mesa de la Comissió Territori i 
Sostenibilitat

Núm. resolució: 290-00332/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 377/X, 
sobre la connexió del col·lector de Pi a l’estació depu-
radora d’aigües residuals de Bellver de Cerdanya.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 377/X, sobre la con-
nexió del col·lector de Pi a l’estació depuradora d’ai-
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gües residuals de Bellver de Cerdanya (núm. tram. 
290-00332/10), us informo del següent:

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha fet totes les 
gestions necessàries per poder posar en servei el col-
lector de Pi amb la depuradora de Bellver de Cerda-
nya. Aquesta actuació, executada per la societat estatal 
Acuamed i considerada obra d’interès general de l’Es-
tat, resta pendent que sigui traspassada a l’ACA en les 
degudes condicions de funcionament. A aquests efec-
tes s’ha redactat una proposta de conveni per a què el 
Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient 
cedeixi l’explotació del col·lector a la Generalitat.

Tan bon punt es faci efectiu aquest conveni i l’ACA es-
devingui l’administració responsable del col·lector, es 
cedirà la instal·lació al Consell Comarcal de la Cer-
danya.

Barcelona, 6 de març de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 
381/X, sobre la política laboral i retributiva 
amb relació al personal de l’Administració de 
la Generalitat
Tram. 290-00336/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 57992 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 11.03.2014

A la Mesa de la Comissió

Núm. resolució: 290-00336/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 381/X, 
sobre la política laboral i retributiva amb relació al 
personal de l’Administració de la Generalitat.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 381/X, sobre la po-
lítica laboral i retributiva amb relació al personal de 
l’Administració de la Generalitat (núm. tram. 290-
00336/10), us informo del següent:

En relació als dos primers apartats, cal recordar que el 
Govern de la Generalitat va aprovar l’Acord de 24 de 
desembre de 2002, sobre la implantació de la jornada 
i horari de dedicació especial al personal funcionari, 
en base a la necessitat de reconeixement de les respon-
sabilitats del personal que ocupava determinats llocs 
mitjançant l’establiment d’unes condicions específi-
ques de treball que possibilités una major flexibilitat 
i disponibilitat horària i la dedicació exclusiva al lloc 
públic. Aquestes especificitats, necessàries per aten-

dre les obligacions derivades de la prestació correcta 
dels serveis dels quals és responsable, implicaven una 
millora retributiva en forma de complement especí-
fic. A més, amb aquest complement també es retribuïa 
la permanent disponibilitat de l’expertesa tècnica de 
les persones que ocupaven aquests llocs de treball en 
qualsevol moment que fos requerida.

En l’actual context de crisi econòmica, el Govern va 
considerar la revisió del règim de jornada de dedicació 
especial, especificant en l’apartat 5 del Pla d’ocupació 
per a la racionalització de l’organització i l’optimitza-
ció del personal al servei de l’Administració de la Ge-
neralitat de Catalunya 2012-2014, aprovat per Acord 
de Govern de 27 de març de 2012, la previsió d’una 
reducció d’un 30%, en el nombre de llocs de treball 
de cap de servei i assimilats orgànicament, als quals 
se’ls pots assignar una jornada i horari de dedicació 
especial.

En compliment d’aquest Acord, els diferents departa-
ments de la Generalitat de Catalunya, ja fa temps que 
estan treballant per tal de fer efectiva aquesta mesura, 
analitzant i revisant, en cada cas, aquells llocs de tre-
ball que actualment tenen assignat un complement de 
dedicació especial, per tal de modificar el lloc, i su-
primir el complement, tenint en compte tant les càr-
regues de treball i les responsabilitats del lloc, com 
també la disponibilitat permanent en el lloc de treball, 
més enllà de l’horari laboral ordinari.

El resultat d’aquesta revisió és validat pel Govern, mit-
jançant la Comissió Tècnica de la Funció Pública, i es 
pot dir que en aquest moment gairebé s’ha assolit l’ob-
jectiu establert en el Pla d’ocupació.

No obstant això, la Secretaria d’Administració i Fun-
ció Pública, continuarà acompanyant els diferents de-
partaments de la Generalitat, en aquesta tasca de re-
visió per tal que aquesta mesura esdevingui un treball 
en continu, i es pugui avançar en l’objectiu de mante-
nir estrictament aquells llocs de treball que comportin 
tasques de gestió que no es puguin acomplir en jorna-
da ordinària.

Quant a l’apartat c), els criteris d’avaluació dels direc-
tius han d’ésser públics i el resultat de l’avaluació s’ha 
de publicar anualment en el Portal de la Transparència.

El Parlament va aprovar la Llei 2/2014, de 27 de ge-
ner, de mesures fiscals, administratives, financeres i 
del sector públic, que conté una previsió sobre el règim 
retributiu del personal directiu del sector públic, en la 
seva disposició addicional vint-i-unena.

D’acord amb aquesta disposició, el Govern ha de de-
terminar, mitjançant el decret corresponent, el règim 
retributiu del personal directiu dels ens, entitats i orga-
nismes del sector públic. A aquests efectes, el personal 
directiu s’ordena en grups, d’acord amb la classificació 
de l’entitat, l’ens i l’organisme en què presten servei, 
tenint en compte els criteris, no només de pressupost 
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i del nombre de treballadors, sinó també del volum 
d’activitat, de la competitivitat externa i de la necessi-
tat, o no, de finançament públic.

D’acord amb aquesta previsió de la llei, el Govern es-
tà treballant en la definició de les diferents tipologies 
d’entitats, ens i organismes, d’acord amb els criteris fi-
xats, i a partir d’aquí, determinar el règim retributiu 
del seu personal directiu.

Pel que fa als apartats d) i e), l’article 9.1 de la Llei 
13/2005, de 27 de desembre, del règim d’incompati-
bilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat, de-
termina que l’exercici de les funcions d’un alt càrrec 
és compatible amb les activitats públiques següents: a) 
l’exercici dels càrrecs que li corresponguin institucio-
nalment o per als quals és designat per la seva condi-
ció; b) la representació de l’Administració de la Gene-
ralitat en els òrgans col·legiats; c) la representació de 
l’Administració de la Generalitat en els consells d’ad-
ministració o els òrgans de govern d’organismes o em-
preses amb capital públic o d’entitats o organismes de 
dret públic; d) el compliment de missions temporals de 
representació en organitzacions o conferències nacio-
nals i internacionals, i e) la participació en els òrgans 
de direcció o de govern d’empreses o entitats privades 
en representació de les administracions públiques.

Així mateix, l’article 9.2 de la Llei 13/2005, de 27 de 
desembre, determina que un alt càrrec no pot pertà-
nyer a més de dos consells d’administració o òrgans 
de govern, llevat que una norma ho estableixi per raó 
del càrrec, i que, si hi concorren raons justificatives, el 
Govern, per mitjà d’una resolució motivada, pot auto-
ritzar, de manera excepcional, que un alt càrrec perta-
nyi a més de dos consells d’administració d’organis-
mes o òrgans de govern d’empreses o entitats.

Pel que fa a les retribucions màximes que es poden 
percebre, l’article 9.3 de la Llei 13/2005, de 27 de de-
sembre, determina que l’import total dels drets d’assis-
tència a les reunions d’òrgans col·legiats i de consells 
d’administració o òrgans de govern no pot ésser supe-
rior en termes anuals al 30% de les retribucions brutes 
que corresponen al lloc de treball principal.

La percepció d’assistències s’ha d’ajustar al que pre-
veu l’Acord del Govern de data 1 de juny de 2010, pel 
qual es complementen els Acords del Govern de dates 
21 de gener de 1994 i de 6 de març de 2001, sobre els 
drets de naturalesa econòmica per a la concurrència 
a òrgans col·legiats o a consells d’administració de la 
Generalitat i de les entitats del seu sector públic i es 
redueix el seu import.

El Govern vetlla per l’estricte compliment de la Llei 
13/2005, tant pel que fa la limitació de pertànyer a més 
de dos consells d’administració o òrgans de govern, o 
en cas contrari, quedin suficientment justificades les 
raons d’interès públic que motiven l’excepció de la 
norma, així com pel que fa a la limitació de l’import 
dels drets d’assistència.

Finalment, quant a l’apartat f), el Govern ha impul-
sat la implantació d’un seguit de mesures de flexibili-
tat horària i de conciliació de la vida laboral i famili-
ar d’aplicació al personal del seu àmbit competencial 
(personal funcionari i interí d’administració i tècnic i 
personal laboral).

L’absència d’acord amb els representants sindicals en 
el marc de la Mesa General de Negociació dels em-
pleats Públics de l’Administració de la Generalitat im-
plica que algunes de les mesures no puguin aplicar-se 
amb data d’entrada en vigor a 1 de gener de 2014 com 
havia proposat l’Administració. Concretament, la 
manca d’acord impedeix l’aplicació immediata de les 
mesures de flexibilització de la jornada i de flexibilitat 
horària recuperable i les referides a les tardes anteriors 
a les festes locals i de Reis a les vacances.

Les mesures aprovades, i que ja són vigents a 1 de ge-
ner de 2014, són:

1. Compensació d’un dia festiu de l’any 2014 que coin-
cideix amb dissabte. Es podrà gaudir d’un dia de per-
mís retribuït i no recuperable l’autorització del qual 
estarà subjecte a les necessitats del servei en atenció 
a què el dia 1 de novembre de 2014 coincideix en dis-
sabte.

2. Modificació de la durada mínima de la llicència per 
assumptes propis sense retribució. La durada mínima 
de la llicència per assumptes propis sense retribució 
s’estableix en un dia (fins ara la durada mínima era de 
10 dies). Els dies de llicència es gaudeixen de manera 
consecutiva.

3. Interpretació del permís per tenir cura de fill me-
nor amb càncer o altra malaltia greu. En el supòsit de 
fills menors amb càncer o altre malaltia greu, tindrà 
la consideració d’ingrés hospitalari la continuació del 
tractament o la cura del menor després de l’alta hospi-
talària en els casos de malaltia greu diferent de càncer.

D’altra banda, en el marc del procés de reforma de 
l’Administració que el Govern portarà a terme dins del 
seu Pla d’Actuació 2014, mitjançant la modificació de 
l’actual Decret 56/2012, de 29 de maig, sobre jornada i 
horaris, mesures següents:

1. Mesures de flexibilització de la jornada. La part de 
la jornada diària de 2 hores i 30 minuts a què fa refe-
rència l’article 8.2 del Decret 56/2012, de 29 de maig, 
sobre jornada i horaris del personal funcionari al ser-
vei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, 
podrà ser objecte de recuperació en còmput setmanal 
amb els límits establerts a l’article 8 d’aquest Decret.

S’amplien els supòsits de flexibilitat horària establerts 
a l’article 8.6 i 11.4 del Decret 56/2012, de 29 de maig, 
en els següents casos:

a) Fins a trenta minuts després de l’inici de l’horari de 
permanència obligada, per als empleats que tinguin al 
seu càrrec un familiar, fins al primer grau de consan-
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guinitat o afinitat, amb discapacitat legalment recone-
guda.

b) Fins a una hora diària després de l’inici de l’horari 
de permanència obligada, per als empleats que tinguin 
la condició legal de discapacitat.

2. Implantació de la flexibilitat horària recuperable. 
S’estableixen 25 hores anuals de flexibilitat horària re-
cuperable per assumptes personals sense justificació i 
supeditades a les necessitats dels servei. Aquestes ho-
res es gaudiran amb els mateixos criteris que el per-
mís per assumptes personals i s’hauran de recuperar, 
d’acord amb les necessitats dels serveis, dins els qua-
tre mesos següents al seu gaudiment i, com a màxim, 
fins el 15 de gener de l’any següent.

3. Modificació de la recuperació de les tardes anteriors 
a les dues festes locals i a la festivitat de Reis. Les tar-
des no recuperables anteriors a les dues festes locals i 
a la festivitat de Reis poden gaudir-se durant tot l’any 
d’acord amb les equivalències de l’article 15 del De-
cret 56/2012, de 29 de maig, sobre jornada i horaris 
del personal funcionari al servei de l’Administració de 
la Generalitat de Catalunya i amb els mateixos criteris 
de gaudiment que el permís per assumptes personals.

4. Ampliació dels dies de vacances que poden gau-
dir-se aïlladament. Per al personal de l’àmbit d’aplica-
ció del capítol sobre vacances del Decret 56/2012, de 
29 de maig, s’amplien, a set dies, els dies de vacances 
que podran gaudir-se de manera independent i aïllada 
durant tot l’any natural, sempre d’acord amb les neces-
sitats dels serveis.

5. El Govern, té previst modificar el Decret de jornada 
i horaris, amb la incorporació d’aquestes 4 mesures, 
per tal que pugui entrar el vigor abans del 30 d’abril 
de 2014.

Barcelona, 5 de març de 2014

Joana Ortega i Alemany
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

Control del compliment de la Resolució 
382/X, sobre el sector agroalimentari a les 
Terres de Lleida
Tram. 290-00337/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 57862 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.03.2014

A la Mesa del Parlament

Josep Maria Pelegrí i Aixut, conseller d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la 
Generalitat de Catalunya, a l’empara del que disposa 
l’article 94 del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito: 

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació 
de l’informe de compliment de la resolució amb núme-
ro de tramitació 290-00337/10, sobre el sector agroa-
limentari a les Terres de Lleida, el control de compli-
ment de la qual correspon a la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Barcelona, 6 de març de 2014

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural 

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (reg. 
57862).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 02.04.2014 al 24.04.2014) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co-
missió corresponent, el qual finirà el 25.04.2014, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.03.2014.

4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció 4/X, so-
bre la política sanitària a curt i mitjà termini
Tram. 390-00004/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 57497 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 11.03.2014

A la Mesa de la Comissió

Núm. moció: 390-00004/10

Sobre: Control compliment de la Moció 4/X, sobre la 
política sanitària a curt i mitjà termini

D’acord amb el que disposa l’article 140.3 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
compliment a la Moció 4/X, sobre la política sanitària 
a curt i mitjà termini (núm. de tram. 390-00004/10), 
us informo del següent:

Pel que fa a la universalitat de l’atenció sanitària, el 
Reial decret llei 16/2012 va fer un pas enrere en la 
consolidació d’un sistema nacional de salut (SNS) de 
cobertura pública universal i vinculava el dret a l’as-
sistència a criteris de Seguretat Social, afectant a la 
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cobertura de determinats col·lectius, com els immi-
grants sense papers. Davant d’això, el Govern de la 
Generalitat va presentar un recurs d’inconstituciona-
litat i va aprovar la Instrucció 10/2012, que habilita els 
mecanismes necessaris per tal de garantir l’assistència 
sanitària de cobertura pública del CatSalut als ciuta-
dans estrangers empadronats a Catalunya que no tenen 
la condició d’assegurats o beneficiaris del SNS.

Quant a l’accessibilitat al sistema sanitari, cal assenya-
lar que aquesta està garantida i són explícits els temps 
de garantia vinculats als contractes de compra de ser-
veis. En aquesta línia es pot consultar l’informe de 
compliment de la Moció 83/IX.

D’altra banda, l’escenari pressupostari contempla l’as-
signació als equips d’atenció primària d’un pressupost 
per a les proves complementàries que es determinin 
com a necessàries. Cada equip gestiona aquest pressu-
post i vetlla per aconseguir el temps de resolució més 
òptim.

Pel que fa a les llistes d’espera corresponents als pro-
cediments quirúrgics garantits i a les proves diagnòs-
tiques estan publicades al web del CatSalut. S’hi pot 
trobar el tall de desembre de 2011, juny i desembre de 
2012 i juny 2013, aquests tres últims tant pel que fa a 
pacients intervinguts com a pacients pendents d’inter-
venció.

Aquesta informació es pot consultar de manera global 
o en relació amb cadascuna de les intervencions ga-
rantides o per prova diagnòstica, agrupats per regions 
sanitàries o bé per centres sanitaris.

A partir del tall de desembre de 2013 es publicarà 
també l’activitat quirúrgica garantida i les proves di-
agnòstiques de manera semestral i anual.

En relació al Pla interdepartamental de salut Públi-
ca (PINSAP), la Llei de Salut Pública de Catalunya 
(18/2009) va establir el seu desenvolupament de for-
ma coordinada amb el Pla de Salut, com a eina bà-
sica per a desenvolupar les accions de salut pública a 
Catalunya.

La Comissió Interdepartamental de Salut (CIS) es 
va constituir el 13 de maig de 2013 i s’ha encarregat 
d’elaborar el Pla. A la CIS hi ha representants de tots 
els Departaments del Govern, i està liderada des de 
Salut Pública del Departament de Salut. Hi participa 
també el Servei Català de la Salut i la Direcció Gene-
ral de Planificació i Recerca. A més el Departament 
de Salut va conformar un grup de treball de suport a 
l’elaboració del Pla.

La presentació pública del PINSAP va tenir lloc el 
passat 14 de febrer al palau de la Generalitat i la pre-
sentació al Parlament de Catalunya es preveu dur a 
terme en les properes setmanes en el decurs de la ses-
sió informativa del Conseller de Salut a la Comissió de

Salut per explicar el balanç i els resultats de l’atenció 
sanitària del 2013.

Quant a l’assignació pressupostària, el 27 d’agost de 
2013 el Govern de la Generalitat de Catalunya va 
aprovar el pressupost prorrogat 2013, coherent amb 
l’acompliment de l’objectiu de dèficit públic del 1,58% 
(vs 1,96% del 2012; 4,02% del 2011 i 4,57% del 2010). 
Es tracta d’un pressupost en què es prioritzaven les po-
lítiques socials., concretament el pes del pressupost de 
salut passa del 38% el 2012 al 40% el 2013, quan el 
2010 era del 36%.

Finalment assenyalar que el Govern continua treba-
llant de forma transversal per tal de potenciar el des-
envolupament de la salut com a motor econòmic.

Barcelona, 3 de març de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Control del compliment de la Moció 52/X, 
sobre la sostenibilitat del Sistema per a l’Au-
tonomia i Atenció a la Dependència

Tram. 390-00052/10

Informe relatiu al compliment de la Moció

Reg. 57487 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 11.03.2014

A la Mesa de la Comissió

Núm. moció: 390-00052/10

Sobre: Control compliment de la Moció 52/X, sobre la 
sostenibilitat del Sistema per a l’Autonomia i Atenció 
a la Dependència

Comissió Competent: Benestar, Família i Immigració

D’acord amb el que disposa l’article 140.3 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
compliment al punt 2 de la Moció 52/X, sobre la sos-
tenibilitat del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la 
Dependència (núm. de tram. 390-00052/10), us infor-
mo que l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials 
prioritza reconèixer aquelles obligacions econòmiques 
derivades de nous ingressos en els exercicis anteriors, 
prèvia realització dels corresponents ajustos correc-
tors en el conjunt de crèdits disponibles en el pressu-
post 2014.

D’altra banda, el Departament de Benestar Social i Fa-
mília, en coordinació amb el Departament d’Ensenya-
ment i amb representants del sector de discapacitats 
físics i intel·lectuals, ha elaborat un protocol de deri-
vació d’alumnes que finalitzen l’etapa educativa i que
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són susceptibles de derivació a recurs diürn de la Car-
tera de Serveis Socials.

Barcelona, 28 de febrer de 2014

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Cultura i Llengua amb el conseller de 
Cultura sobre l’Informe de política lingüística 
del 2012
Tram. 354-00240/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Xavier Sabaté i Ibarz, 
del Grup Parlamentari Socialista (reg. 53976).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Cultura i Llen-
gua, 12.03.2014.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Cultura i Llengua amb el conseller de 
Cultura sobre el nou pla de viabilitat per al 
Gran Teatre del Liceu
Tram. 354-00241/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Xavier Sabaté i Ibarz, 
del Grup Parlamentari Socialista (reg. 54277).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Cultura i Llen-
gua, 12.03.2014.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Cultura i Llengua amb el conseller de 
Cultura sobre el Portal de les Lletres Cata-
lanes
Tram. 354-00245/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari de 
Ciutadans (reg. 54592).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Cultura i Llen-
gua, 12.03.2014.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Salut amb el conseller de Salut sobre 
la situació dels serveis d’urgències dels hos-
pitals públics
Tram. 354-00252/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: José Manuel Ville-
gas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
55865).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Salut, 12.03.2014.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de la Infància amb la consellera de Ben-
estar Social i Família sobre els nens amb 
mancances alimentàries
Tram. 354-00254/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Laura Massana Mas, del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (reg. 56290).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a ses-
sió informativa: Mesa de la Comissió de la Infància, 
11.03.2014.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Salut amb el conseller de Salut sobre 
el Pla interdepartamental de salut pública
Tram. 354-00257/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Marta Ribas Frías, del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (reg. 56892).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Salut, 12.03.2014.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Salut amb el conseller de Salut sobre 
l’acord d’unificar els centres sanitaris de de-
pendència pública de Lleida
Tram. 354-00259/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 56992).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Salut, 12.03.2014.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Salut amb el conseller de Salut sobre 
la situació de les epidèmies del VIH i les al-
tres infeccions de transmissió sexual
Tram. 354-00261/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la 
Comissió de Salut, en la sessió núm. 14, tinguda el 
06.03.2014, DSPC-C 363.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Salut amb el conseller de Salut sobre 
l’incompliment del compromís del conseller 
de Salut davant el Ple de visitar l’Hospital de 
Viladecans (Baix Llobregat) i reunir-se amb 
els representants dels ajuntaments i dels 
treballadors
Tram. 354-00266/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Jaume Bosch i Mes-
tres, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 57755).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Salut, 12.03.2014.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so-
bre les activitats del col·lectiu Mossos per la 
Independència
Tram. 354-00267/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Matías Alonso Ruiz, del 
Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 58640).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a ses-
sió informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, 
12.03.2014.

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença de Laura Bor-
ràs, directora de la Institució de les Lletres 
Catalanes, davant la Comissió de Cultura i 
Llengua perquè informi sobre el Portal de les 
Lletres Catalanes
Tram. 356-00596/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 54593).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 12.03.2014.
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Sol·licitud de compareixença del president 
de la Junta de Personal de l’Hospital Uni-
versitari de Bellvitge, de l’Hospitalet de Llo-
bregat (Barcelonès), davant la Comissió de 
Salut perquè expliqui la situació dels serveis 
d’urgències de l’hospital
Tram. 356-00608/10

Sol·licitud

Sol·licitud: José Manuel Villegas Pérez, del Grup Par-
lamentari de Ciutadans (reg. 55866).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
12.03.2014.

Sol·licitud de compareixença de Manuel 
Piñar, president de la Federació d’Associa-
cions de Veïns de l’Hospitalet de Llobregat 
(Barcelonès), davant la Comissió de Salut 
perquè expliqui la situació dels serveis d’ur-
gències de l’Hospital Universitari de Bellvit-
ge
Tram. 356-00609/10

Sol·licitud

Sol·licitud: José Manuel Villegas Pérez, del Grup Par-
lamentari de Ciutadans (reg. 55866).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
12.03.2014.

Sol·licitud de compareixença de Cristina Ini-
esta Blasco, delegada de Salut de l’Ajunta-
ment de Barcelona, davant la Comissió de 
Salut perquè informi sobre l’atenció continu-
ada i les urgències a Barcelona
Tram. 356-00615/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari 
Socialista (reg. 56984).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
12.03.2014.

Sol·licitud de compareixença de Jaume Es-
tany Ricart, gerent de l’àmbit Barcelona Ciu-
tat de la regió sanitària de Barcelona, davant 
la Comissió de Salut, perquè informi sobre 
l’atenció continuada i les urgències a Barce-
lona
Tram. 356-00616/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari 
Socialista (reg. 56985).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
12.03.2014.

Sol·licitud de compareixença de Climent Gi-
né, professor de la Universitat Ramon Llull, 
davant la Comissió d’Ensenyament i Univer-
sitats perquè informi sobre l’escola inclusiva
Tram. 356-00619/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Ramona Barrufet i Santacana, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 57000).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 05.03.2014.

Sol·licitud de compareixença de Jordi Casa-
bona Barbarà, director científic del Centre 
d’Estudis Epidemiològics sobre les Infecci-
ons de Transmissió Sexual i Sida de Catalu-
nya, davant la Comissió de Salut perquè in-
formi sobre la situació de les epidèmies del 
VIH i les altres infeccions de transmissió se-
xual
Tram. 356-00626/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 14, tinguda el 
06.03.2014, DSPC-C 363.
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Sol·licitud de compareixença de Josep Ma-
llolas Masferrer, cap de l’Hospital de Dia del 
VIH/Sida de l’Hospital Clínic de Barcelona, 
davant la Comissió de Salut perquè informi 
sobre la situació de les epidèmies del VIH i 
les altres infeccions de transmissió sexual
Tram. 356-00627/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 14, tinguda el 
06.03.2014, DSPC-C 363.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del Grup de Treball sobre el VIH/Si-
da, de la Societat Catalana de Medicina Fa-
miliar i Comunitària, davant la Comissió de 
Salut perquè informi sobre les epidèmies del 
VIH i les infeccions de transmissió sexual
Tram. 356-00628/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 14, tinguda el 
06.03.2014, DSPC-C 363.

Sol·licitud de compareixença de Miguel Luis 
Acosta Martínez, director de la Fundació 
Acollida i Esperança i coordinador de la Co-
missió de VIH/Sida i Exclusió Social de la 
Federació d’Entitats Catalanes d’Acció Soci-
al, davant la Comissió de Salut perquè infor-
mi sobre les epidèmies del VIH i les infecci-
ons de transmissió sexual
Tram. 356-00629/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 14, tinguda el 
06.03.2014, DSPC-C 363.

Sol·licitud de compareixença d’Anna Rafel 
Campàs, coordinadora de l’Associació Anti-
sida de Lleida, davant la Comissió de Salut 
perquè informi sobre les epidèmies del VIH i 
les infeccions de transmissió sexual
Tram. 356-00630/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 14, tinguda el 
06.03.2014, DSPC-C 363.

Sol·licitud de compareixença de David Pa-
ricio Salas, director de l’entitat Sida-Studi, 
davant la Comissió de Salut perquè informi 
sobre les epidèmies del VIH i les infeccions 
de transmissió sexual
Tram. 356-00631/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 14, tinguda el 
06.03.2014, DSPC-C 363.

Sol·licitud de compareixença de Juan Se-
bastián Hernández Fernández, president del 
Grup de Treball sobre Tractaments del VIH, 
davant la Comissió de Salut perquè informi 
sobre les epidèmies del VIH i les infeccions 
de transmissió sexual
Tram. 356-00632/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 14, tinguda el 
06.03.2014, DSPC-C 363.

Sol·licitud de compareixença de Josep Coll, 
representant del Projecte dels Noms, da-
vant la Comissió de Salut perquè informi so-
bre les epidèmies del VIH i les infeccions de 
transmissió sexual
Tram. 356-00633/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 14, tinguda el 
06.03.2014, DSPC-C 363.
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Sol·licitud de compareixença d’Antoni Mateu 
i Serra, secretari de Salut Pública, davant la 
Comissió de Salut perquè informi sobre la 
regulació de les associacions de cànnabis 
de Catalunya
Tram. 356-00636/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Pere Vila i Fulcarà, del Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió, Alba Vergés i Bosch, del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Soci-
alista, Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamenta-
ri del Partit Popular de Catalunya, Marta Ribas Frías, 
del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, José Manuel Vi-
llegas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans, Isa-
bel Vallet Sànchez, del Grup Mixt (reg. 58639).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
12.03.2014.

Sol·licitud de compareixença de Joan Co-
lom i Farran, subdirector general de Drogo-
dependències, davant la Comissió de Salut 
perquè informi sobre la regulació de les as-
sociacions de cànnabis de Catalunya
Tram. 356-00637/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Pere Vila i Fulcarà, del Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió, Alba Vergés i Bosch, del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Soci-
alista, Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamenta-
ri del Partit Popular de Catalunya, Marta Ribas Frías, 
del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, José Manuel Vi-
llegas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans, Isa-
bel Vallet Sànchez, del Grup Mixt (reg. 58639).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
12.03.2014.

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES 
I COMPAREIXENCES DE 
MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió de Salut 
amb el conseller de Salut sobre la situació 
de les epidèmies del VIH i les altres infecci-
ons de transmissió sexual
Tram. 355-00121/10

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la 
Comissió de Salut, en la sessió núm. 14, tinguda el 
06.03.2014, DSPC-C 363.

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 14 de la Co-
missió de Salut, tinguda el 06.03.2014, DSPC-C 363.

4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE 
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença de Matilde Aragó, magistra-
da, amb relació a la Proposta per a presen-
tar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 
orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la 
Llei 50/1981, per la qual es regula l’estatut 
orgànic del ministeri fiscal
Tram. 353-00296/10

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 19 de la Comissió de Jus-
tícia i Drets Humans, tinguda el 06.03.2014, DSPC-C 
364.
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Compareixença d’una representació de la 
Fiscalia Superior de Catalunya amb relació 
a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de modificació de la Llei orgànica 6/1985, 
del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la 
qual es regula l’estatut orgànic del ministe-
ri fiscal
Tram. 353-00300/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 19 de la Comis-
sió de Justícia i Drets Humans, tinguda el 06.03.2014, 
DSPC-C 364.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació de Juristes en Defensa de la Llen-
gua Pròpia amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de modificació de la 
Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i de 
la Llei 50/1981, per la qual es regula l’estatut 
orgànic del ministeri fiscal
Tram. 353-00302/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 19 de la Comis-
sió de Justícia i Drets Humans, tinguda el 06.03.2014, 
DSPC-C 364.

Compareixença d’una representació de la 
sectorial dels treballadors de l’Administració 
de justícia de Comissions Obreres amb rela-
ció a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, 
del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la 
qual es regula l’estatut orgànic del ministe-
ri fiscal
Tram. 353-00304/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 19 de la Comis-
sió de Justícia i Drets Humans, tinguda el 06.03.2014, 
DSPC-C 364.

Compareixença d’una representació de la 
sectorial dels treballadors de l’Administra-
ció de justícia de la Unió General de Treba-
lladors amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 
orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la 
Llei 50/1981, per la qual es regula l’estatut 
orgànic del ministeri fiscal
Tram. 353-00305/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 19 de la Comis-
sió de Justícia i Drets Humans, tinguda el 06.03.2014, 
DSPC-C 364.

Compareixença d’una representació de la 
sectorial dels treballadors de l’Administració 
de justícia de la Central Sindical Indepen-
dent i de Funcionaris amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modi-
ficació de la Llei orgànica 6/1985, del poder 
judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual es re-
gula l’estatut orgànic del ministeri fiscal
Tram. 353-00306/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 19 de la Comis-
sió de Justícia i Drets Humans, tinguda el 06.03.2014, 
DSPC-C 364.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Progressista de Fiscals amb relació 
a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de modificació de la Llei orgànica 6/1985, 
del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la 
qual es regula l’estatut orgànic del ministe-
ri fiscal
Tram. 353-00309/10

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 19 de la Comissió de Jus-
tícia i Drets Humans, tinguda el 06.03.2014, DSPC-C 
364.
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Compareixença d’una representació de 
l’Observatori de la Llengua Catalana amb re-
lació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, 
del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la 
qual es regula l’estatut orgànic del ministe-
ri fiscal
Tram. 353-00310/10

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 19 de la Comissió de Jus-
tícia i Drets Humans, tinguda el 06.03.2014, DSPC-C 
364.

Compareixença d’una representació del Sin-
dicat de Secretaris Judicials amb relació a la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de la Llei orgànica 6/1985, del 
poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual 
es regula l’estatut orgànic del ministeri fiscal
Tram. 353-00311/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 19 de la Comis-
sió de Justícia i Drets Humans, tinguda el 06.03.2014, 
DSPC-C 364.

Compareixença d’una representació de la 
Plataforma per la Llengua amb relació a la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de la Llei orgànica 6/1985, del 
poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual 
es regula l’estatut orgànic del ministeri fiscal
Tram. 353-00312/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 19 de la Comis-
sió de Justícia i Drets Humans, tinguda el 06.03.2014, 
DSPC-C 364.

Compareixença de Lluís Jou i Mirabent, no-
tari i ex-director general de Política Lingüís-
tica, amb relació a la Proposta per a presen-
tar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 
orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la 
Llei 50/1981, per la qual es regula l’estatut 
orgànic del ministeri fiscal
Tram. 353-00316/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 19 de la Comis-
sió de Justícia i Drets Humans, tinguda el 06.03.2014, 
DSPC-C 364.

Compareixença d’Ester Franquesa i Bonet, 
directora general de Política Lingüística, 
amb relació a la Proposta per a presentar 
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Pro-
posició de llei de modificació de la Llei or-
gànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 
50/1981, per la qual es regula l’estatut orgà-
nic del ministeri fiscal
Tram. 353-00317/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 19 de la Comis-
sió de Justícia i Drets Humans, tinguda el 06.03.2014, 
DSPC-C 364.

Compareixença d’Antoni Milian, catedràtic 
de dret administratiu de la Universitat Au-
tònoma de Barcelona, amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modi-
ficació de la Llei orgànica 6/1985, del poder 
judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual es re-
gula l’estatut orgànic del ministeri fiscal
Tram. 353-00318/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 19 de la Comis-
sió de Justícia i Drets Humans, tinguda el 06.03.2014, 
DSPC-C 364.
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Compareixença de Paquita Sanvicén Torné, 
directora del Centre de Normalització Lin-
güística de Lleida, amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de modificació 
de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, 
i de la Llei 50/1981, per la qual es regula l’es-
tatut orgànic del ministeri fiscal
Tram. 353-00319/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 19 de la Comis-
sió de Justícia i Drets Humans, tinguda el 06.03.2014, 
DSPC-C 364.

Compareixença d’Isidor Garcia Sánchez, ex-
director general de Recursos de l’Adminis-
tració de Justícia, amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de modificació 
de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, 
i de la Llei 50/1981, per la qual es regula l’es-
tatut orgànic del ministeri fiscal
Tram. 353-00320/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 19 de la Comis-
sió de Justícia i Drets Humans, tinguda el 06.03.2014, 
DSPC-C 364.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Catalana de Municipis i Comarques 
amb relació al Projecte de llei de governs lo-
cals de Catalunya
Tram. 353-00322/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 27 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 06.03.2014, 
DSPC-C 362.

Compareixença de Jordi Xargay, president 
del Fòrum Comarcal de l’Associació Catala-
na de Municipis i Comarques, amb relació al 
Projecte de llei de governs locals de Cata-
lunya
Tram. 353-00323/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 27 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 06.03.2014, 
DSPC-C 362.

Compareixença d’una representació de la 
Federació de Municipis de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de governs locals 
de Catalunya
Tram. 353-00324/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 27 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 06.03.2014, 
DSPC-C 362.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació de Micropobles de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de governs locals 
de Catalunya
Tram. 353-00325/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 27 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 06.03.2014, 
DSPC-C 362.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació d’Entitats Locals Propietàries Fo-
restals amb relació al Projecte de llei de go-
verns locals de Catalunya
Tram. 353-00326/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 27 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 06.03.2014, 
DSPC-C 362.
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Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Espanyola de Municipis de Mun-
tanya amb relació al Projecte de llei de go-
verns locals de Catalunya
Tram. 353-00327/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 27 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 06.03.2014, 
DSPC-C 362.

Compareixença d’una representació de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona amb re-
lació al Projecte de llei de governs locals de 
Catalunya
Tram. 353-00328/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 27 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 06.03.2014, 
DSPC-C 362.

Compareixença d’una representació de la 
plataforma El Lluçanès És Comarca amb re-
lació al Projecte de llei de governs locals de 
Catalunya
Tram. 353-00329/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 28 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 07.03.2014, 
DSPC-C 366.

Compareixença d’una representació de 
l’Agrupació d’Entitats Municipals Descentra-
litzades de Catalunya amb relació al Projec-
te de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 353-00330/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 27 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 06.03.2014, 
DSPC-C 362.

Compareixença d’una representació de la 
Confederació d’Associacions Veïnals de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei de go-
verns locals de Catalunya
Tram. 353-00331/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 28 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 07.03.2014, 
DSPC-C 366.

Compareixença d’una representació del 
Consorci per a la Promoció dels Municipis 
del Moianès amb relació al Projecte de llei 
de governs locals de Catalunya
Tram. 353-00332/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 28 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 07.03.2014, 
DSPC-C 366.

Compareixença d’una representació de la 
Mancomunitat La Plana amb relació al Pro-
jecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 353-00333/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 28 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 07.03.2014, 
DSPC-C 366.

Compareixença del síndic d’Aran amb rela-
ció al Projecte de llei de governs locals de 
Catalunya
Tram. 353-00338/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 27 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 06.03.2014, 
DSPC-C 362.
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Compareixença d’una representació del 
Consell Comarcal del Baix Llobregat amb 
relació al Projecte de llei de governs locals 
de Catalunya
Tram. 353-00339/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 27 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 06.03.2014, 
DSPC-C 362.

Compareixença d’una representació del 
Consell Comarcal del Vallès Occidental amb 
relació al Projecte de llei de governs locals 
de Catalunya
Tram. 353-00340/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 27 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 06.03.2014, 
DSPC-C 362.

Compareixença d’una representació del 
Consell Comarcal del Maresme amb relació 
al Projecte de llei de governs locals de Ca-
talunya
Tram. 353-00341/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 27 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 06.03.2014, 
DSPC-C 362.

Compareixença d’una representació del 
Consell Comarcal del Barcelonès amb rela-
ció al Projecte de llei de governs locals de 
Catalunya
Tram. 353-00342/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 27 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 06.03.2014, 
DSPC-C 362.

Compareixença d’una representació dels 
grups municipals de Sant Julià de Ramis (Gi-
ronès) amb relació al Projecte de llei de go-
verns locals de Catalunya
Tram. 353-00343/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 28 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 07.03.2014, 
DSPC-C 366.

Compareixença d’una representació del Col-
legi de Secretaris, Interventors i Tresorers 
d’Administració Local amb relació al Projec-
te de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 353-00344/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 28 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 07.03.2014, 
DSPC-C 366.

Compareixença d’una representació de la 
Federació d’Associacions de Pares d’Alum-
nes de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de governs locals de Catalunya
Tram. 353-00345/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 28 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 07.03.2014, 
DSPC-C 366.

Compareixença de Núria Carrera Comes, 
presidenta del Col·legi Oficial de Diplomats 
en Treball Social i Assistents Socials de Ca-
talunya, amb relació al Projecte de llei de 
governs locals de Catalunya
Tram. 353-00346/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 28 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 07.03.2014, 
DSPC-C 366.
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Compareixença de Roser Bertran, repre-
sentant de l’Associació Catalana de Tècnics 
d’Educació d’Administració Local (Tekhne), 
amb relació al Projecte de llei de governs lo-
cals de Catalunya
Tram. 353-00347/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 28 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 07.03.2014, 
DSPC-C 366.

Compareixença d’una representació del 
Consell Comarcal de la Cerdanya amb rela-
ció al Projecte de llei de governs locals de 
Catalunya
Tram. 353-00363/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 27 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 06.03.2014, 
DSPC-C 362.

Compareixença d’una representació de la 
Federació Internacional d’Entitats Catalanes 
amb relació al Projecte de llei de l’acció ex-
terior de Catalunya
Tram. 353-00387/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 
25, tinguda el 19.02.2014, DSPC-C 338.

Compareixença d’una representació de la 
Federació d’Organitzacions Catalanes Inter-
nacionalment Reconegudes amb relació al 
Projecte de llei de l’acció exterior de Cata-
lunya
Tram. 353-00388/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 
25, tinguda el 19.02.2014, DSPC-C 338.

Compareixença d’una representació de la 
Taula per l’Acció Exterior amb relació al Pro-
jecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 353-00389/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 
25, tinguda el 19.02.2014, DSPC-C 338.

Compareixença de Carles A. Gasòliba i 
Böhm, president de la fundació Centre d’In-
formació i Documentació Internacionals a 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei de 
l’acció exterior de Catalunya
Tram. 353-00390/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 
25, tinguda el 19.02.2014, DSPC-C 338.

Compareixença de Jordi Bacaria, director 
president de la fundació Centre d’Informa-
ció i Documentació Internacionals a Barce-
lona i catedràtic d’economia aplicada de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, amb re-
lació al Projecte de llei de l’acció exterior de 
Catalunya
Tram. 353-00391/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 
25, tinguda el 19.02.2014, DSPC-C 338.

Compareixença de Senén Florensa i Palau, 
president executiu de l’Institut Europeu de la 
Mediterrània, amb relació al Projecte de llei 
de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 353-00392/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 
25, tinguda el 19.02.2014, DSPC-C 338.
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Compareixença d’Anna Terrón i Cusí, de 
l’Institut per a la Globalització, la Cultura i 
la Mobilitat de la Universitat de les Nacions 
Unides, amb relació al Projecte de llei de 
l’acció exterior de Catalunya
Tram. 353-00393/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 
25, tinguda el 19.02.2014, DSPC-C 338.

Compareixença de Xavier Pons Ràfols, cate-
dràtic de dret internacional públic de la Uni-
versitat de Barcelona, amb relació al Projec-
te de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 353-00394/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 
25, tinguda el 19.02.2014, DSPC-C 338.

Compareixença d’Eduard Sagarra, profes-
sor titular de dret internacional públic i re-
lacions internacionals de la Facultat de Dret 
de la Universitat de Barcelona, amb relació 
al Projecte de llei de l’acció exterior de Ca-
talunya
Tram. 353-00395/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 
25, tinguda el 19.02.2014, DSPC-C 338.

Compareixença de Jacint Jordana, director 
de l’Institut Barcelona d’Estudis Internacio-
nals, amb relació al Projecte de llei de l’acció 
exterior de Catalunya
Tram. 353-00396/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 
25, tinguda el 19.02.2014, DSPC-C 338.

Compareixença de Ferran Tarradellas, direc-
tor de la Representació de la Comissió Euro-
pea a Barcelona, amb relació al Projecte de 
llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 353-00397/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 
25, tinguda el 19.02.2014, DSPC-C 338.

Compareixença de Maria Àngels Prats Mo-
ra, jurista especialitzada en acció exterior, 
amb relació al Projecte de llei de l’acció ex-
terior de Catalunya
Tram. 353-00398/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 
25, tinguda el 19.02.2014, DSPC-C 338.

Compareixença de Victòria Abellán Honru-
bia, catedràtica de relacions internacionals 
de la Universitat de Barcelona, amb relació 
al Projecte de llei de l’acció exterior de Ca-
talunya
Tram. 353-00399/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 
25, tinguda el 19.02.2014, DSPC-C 338.

Compareixença de Manuel Vallbé, professor 
de dret internacional públic i relacions in-
ternacionals de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei de 
l’acció exterior de Catalunya
Tram. 353-00400/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 
25, tinguda el 19.02.2014, DSPC-C 338.
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Compareixença de Caterina Garcia Segura, 
catedràtica de relacions internacionals de 
la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al 
Projecte de llei de l’acció exterior de Cata-
lunya
Tram. 353-00401/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 
25, tinguda el 19.02.2014, DSPC-C 338.

Compareixença d’Àlex Calvo, professor de 
dret internacional de la European University, 
amb relació al Projecte de llei de l’acció ex-
terior de Catalunya
Tram. 353-00402/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 
25, tinguda el 19.02.2014, DSPC-C 338.

Compareixença de Manuel Manonelles, pro-
fessor de relacions internacionals de Blan-
querna - Universitat Ramon Llull, amb rela-
ció al Projecte de llei de l’acció exterior de 
Catalunya
Tram. 353-00403/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 
25, tinguda el 19.02.2014, DSPC-C 338.

Compareixença de Francesc Morata, cate-
dràtic de ciència política de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, amb relació al Pro-
jecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 353-00404/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 
25, tinguda el 19.02.2014, DSPC-C 338.

Compareixença de Carles Viver i Pi-Sunyer, 
director de l’Institut d’Estudis Autonòmics, 
amb relació al Projecte de llei de l’acció ex-
terior de Catalunya
Tram. 353-00405/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 
25, tinguda el 19.02.2014, DSPC-C 338.

Compareixença de Santiago Castellà i Surri-
bas, professor de dret de la Universitat Ro-
vira i Virgili, amb relació al Projecte de llei de 
l’acció exterior de Catalunya
Tram. 353-00406/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 
25, tinguda el 19.02.2014, DSPC-C 338.

Compareixença de Blanca Vilà Costa, pro-
fessora de dret de la Universitat Autònoma 
de Barcelona, amb relació al Projecte de llei 
de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 353-00407/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 
25, tinguda el 19.02.2014, DSPC-C 338.

Compareixença de Pere Vilanova, catedràtic 
de ciència política i de l’Administració de la 
Universitat de Barcelona, amb relació al Pro-
jecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 353-00408/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 
25, tinguda el 19.02.2014, DSPC-C 338.
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Compareixença d’Ana Mar Fernández Pasa-
rín, professora de ciència política i de l’Ad-
ministració de la Universitat de Barcelona, 
amb relació al Projecte de llei de l’acció ex-
terior de Catalunya
Tram. 353-00409/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 
25, tinguda el 19.02.2014, DSPC-C 338.

Compareixença d’una representació d’Am-
nistia Internacional amb relació al Projecte 
de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 353-00410/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 
25, tinguda el 19.02.2014, DSPC-C 338.

Compareixença d’una representació de la 
Federació Catalana d’ONG per al Desenvo-
lupament amb relació al Projecte de llei de 
l’acció exterior de Catalunya
Tram. 353-00411/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 
25, tinguda el 19.02.2014, DSPC-C 338.

Compareixença d’una representació d’Eco-
logistes en Acció amb relació al Projecte de 
llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 353-00412/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 
25, tinguda el 19.02.2014, DSPC-C 338.

Compareixença d’una representació de la 
Jove Cambra Internacional de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de l’acció ex-
terior de Catalunya
Tram. 353-00413/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 
25, tinguda el 19.02.2014, DSPC-C 338.

Compareixença d’una representació de la 
Plataforma Pro Seleccions Esportives Cata-
lanes amb relació al Projecte de llei de l’ac-
ció exterior de Catalunya
Tram. 353-00414/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 
25, tinguda el 19.02.2014, DSPC-C 338.

Compareixença d’una representació de l’As-
semblea Nacional Catalana amb relació al 
Projecte de llei de l’acció exterior de Cata-
lunya
Tram. 353-00415/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 
25, tinguda el 19.02.2014, DSPC-C 338.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Catalana de Municipis i Comarques 
amb relació al Projecte de llei de l’acció ex-
terior de Catalunya
Tram. 353-00416/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 
25, tinguda el 19.02.2014, DSPC-C 338.
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Compareixença d’una representació de la 
Federació de Municipis de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de l’acció exterior 
de Catalunya
Tram. 353-00417/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 
25, tinguda el 19.02.2014, DSPC-C 338.

Compareixença d’una representació de la 
Casa Àsia amb relació al Projecte de llei de 
l’acció exterior de Catalunya
Tram. 353-00418/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 
25, tinguda el 19.02.2014, DSPC-C 338.

Compareixença d’una representació de la 
fundació Casa Amèrica Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei de l’acció exterior de 
Catalunya
Tram. 353-00419/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 
25, tinguda el 19.02.2014, DSPC-C 338.

Compareixença de Narciso Pastor Sáenz, 
director de l’Escola Tècnica Superior d’En-
ginyeria Agrària de la Universitat de Lleida, 
i de Jordi Graell i Sarle, sotsdirector de Di-
vulgació i Transferència del mateix centre, 
davant la Comissió d’Ensenyament i Univer-
sitats per a explicar la projecció nacional i 
internacional dels treballs de l’Escola
Tram. 357-00416/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 19 de la Co-
missió d’Ensenyament i Universitats, tinguda el 
06.03.2014, DSPC-C 365.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació per a la Prevenció d’Accidents de 
Trànsit davant la Comissió d’Estudi de la Se-
guretat Viària perquè hi faci aportacions
Tram. 357-00561/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 5 de la Comissió 
d’Estudi de la Seguretat Viària, tinguda el 06.03.2014, 
DSPC-C 361.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació d’Ajuda i Orientació als Afectats 
per Accidents de Trànsit davant la Comissió 
d’Estudi de la Seguretat Viària perquè hi faci 
aportacions
Tram. 357-00562/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 5 de la Comissió 
d’Estudi de la Seguretat Viària, tinguda el 06.03.2014, 
DSPC-C 361.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Catalana de Traumatisme Cranio-
encefàlic i Dany Cerebral davant la Comissió 
d’Estudi de la Seguretat Viària perquè hi faci 
aportacions
Tram. 357-00563/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 5 de la Comissió 
d’Estudi de la Seguretat Viària, tinguda el 06.03.2014, 
DSPC-C 361.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació d’Infermeria Familiar i Comunitària 
de Catalunya davant la Comissió de la Infàn-
cia per a explicar la situació de la malnutri-
ció infantil
Tram. 357-00564/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 12 de la Comis-
sió de la Infància, tinguda el 11.03.2014, DSPC-C 367.
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Compareixença d’una representació de la 
Societat Catalana d’Infermeria Pediàtrica 
davant la Comissió de la Infància per a expli-
car la situació de la malnutrició infantil
Tram. 357-00565/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 12 de la Comis-
sió de la Infància, tinguda el 11.03.2014, DSPC-C 367.

Compareixença de Gregorio Garzón Claria-
na, catedràtic de dret internacional públic de 
la Universitat Autònoma de Barcelona i exju-
risconsult del Parlament Europeu, davant la 
Comissió d’Estudi del Dret a Decidir
Tram. 357-00582/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 11 de la Comis-
sió d’Estudi del Dret a Decidir, tinguda el 11.03.2014, 
DSPC-C 368.

Compareixença de Jordi Casabona Barbarà, 
director científic del Centre d’Estudis Epi-
demiològics sobre les Infeccions de Trans-
missió Sexual i Sida de Catalunya, davant la 
Comissió de Salut per a informar sobre la si-
tuació de les epidèmies del VIH i les altres 
infeccions de transmissió sexual
Tram. 357-00586/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 14, tinguda el 
06.03.2014, DSPC-C 363.

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 14 de la Comis-
sió de Salut, tinguda el 06.03.2014, DSPC-C 363.

Compareixença de Josep Mallolas Masfer-
rer, cap de l’Hospital de Dia del VIH/Sida de 
l’Hospital Clínic de Barcelona, davant la Co-
missió de Salut per a informar sobre la situ-
ació de les epidèmies del VIH i les altres in-
feccions de transmissió sexual
Tram. 357-00587/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 14, tinguda el 
06.03.2014, DSPC-C 363.

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 14 de la Comis-
sió de Salut, tinguda el 06.03.2014, DSPC-C 363.

Compareixença d’una representació del 
Grup de Treball sobre el VIH/Sida, de la So-
cietat Catalana de Medicina Familiar i Co-
munitària, davant la Comissió de Salut per 
a informar sobre les epidèmies del VIH i les 
infeccions de transmissió sexual
Tram. 357-00588/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 14, tinguda el 
06.03.2014, DSPC-C 363.

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 14 de la Comis-
sió de Salut, tinguda el 06.03.2014, DSPC-C 363.
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Compareixença de Miguel Luis Acosta Mar-
tínez, director de la Fundació Acollida i Es-
perança i coordinador de la Comissió de 
VIH/Sida i Exclusió Social de la Federació 
d’Entitats Catalanes d’Acció Social, davant 
la Comissió de Salut per a informar sobre les 
epidèmies del VIH i les infeccions de trans-
missió sexual
Tram. 357-00589/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 14, tinguda el 
06.03.2014, DSPC-C 363.

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 14 de la Comis-
sió de Salut, tinguda el 06.03.2014, DSPC-C 363.

Compareixença d’Anna Rafel Campàs, coor-
dinadora de l’Associació Antisida de Lleida, 
davant la Comissió de Salut per a informar 
sobre les epidèmies del VIH i les infeccions 
de transmissió sexual
Tram. 357-00590/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 14, tinguda el 
06.03.2014, DSPC-C 363.

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 14 de la Comis-
sió de Salut, tinguda el 06.03.2014, DSPC-C 363.

Compareixença de David Paricio Salas, di-
rector de l’entitat Sida-Studi, davant la Co-
missió de Salut per a informar sobre les 
epidèmies del VIH i les infeccions de trans-
missió sexual
Tram. 357-00591/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 14, tinguda el 
06.03.2014, DSPC-C 363.

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 14 de la Comis-
sió de Salut, tinguda el 06.03.2014, DSPC-C 363.

Compareixença de Juan Sebastián Hernán-
dez Fernández, president del Grup de Tre-
ball sobre Tractaments del VIH, davant la 
Comissió de Salut per a informar sobre les 
epidèmies del VIH i les infeccions de trans-
missió sexual
Tram. 357-00592/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 14, tinguda el 
06.03.2014, DSPC-C 363.

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 14 de la Comis-
sió de Salut, tinguda el 06.03.2014, DSPC-C 363.
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Compareixença de Josep Coll, representant 
del Projecte dels Noms, davant la Comissió 
de Salut per a informar sobre les epidèmies 
del VIH i les infeccions de transmissió sexual
Tram. 357-00593/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 14, tinguda el 
06.03.2014, DSPC-C 363.

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 14 de la Comis-
sió de Salut, tinguda el 06.03.2014, DSPC-C 363.

4.87. PROCEDIMENTS DAVANT EL 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

4.87.05. RECURSOS D’INCONSTITUCIONALITAT 
INTERPOSATS PEL PARLAMENT

Recurs d’inconstitucionalitat 1763/2004, in-
terposat pel Parlament contra la Llei de l’Es-
tat 56/2003, del 16 de desembre, d’ocupació
Tram. 380-00007/07

Sentència del Tribunal Constitucional
Reg. 56589 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 25.02.2014

Tribunal Constitucional

El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por 
don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel Presiden-
te, doña Adela Asua Batarrita, don Luis Ignacio Or-
tega Álvarez, doña Encarnación Roca Trías, don An-
drés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don 
Juan José González Rivas, don Santiago Martínez-Va-
res García, don Juan Antonio Xiol Ríos y don Enrique 
López López, Magistrados, ha pronunciado

En nombre del rey

la siguiente

Sentencia

En el recurso de inconstitucionalidad núm. 1763-2004, 
interpuesto por el Parlamento de Cataluña contra el 
artículo 3.1, párrafo segundo, en lo referente a la ex-
presión «fomento del empleo» en relación al apartado 
2 del mismo artículo; el artículo 3.3, párrafo segun-

do; el artículo 13 e), apartados 1 y 2 y la disposición 
adicional cuarta todos ellos de la Ley 56/2003, de 16 
de diciembre, de empleo. Ha intervenido y formulado 
alegaciones el Abogado del Estado. Ha sido Ponente el 
Magistrado don Santiago Martínez-Vares García, qui-
en expresa el parecer del Tribunal.

I. Antecedentes

1. Mediante escrito registrado en el Tribunal con fec-
ha 18 de marzo de 2004, el Letrado del Parlamento 
de Cataluña, obrando en nombre y representación de 
éste, interpuso recurso de inconstitucionalidad contra 
los artículos 3.1, párrafo segundo, en lo referente a la 
expresión «fomento del empleo» en relación al aparta-
do 2 del mismo artículo; 3.3, párrafo segundo; 13 e), 
apartados 1 y 2 y contra la disposición adicional cuar-
ta, todos ellos de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, 
de empleo. La fundamentación que sustenta la impug-
nación se resume a continuación.

a) La representación procesal del Parlamento de Ca-
taluña comienza su escrito examinando los ámbitos 
competenciales que corresponden al Estado y a la Ge-
neralitat de Cataluña, los traspasos de servicios reali-
zados y la normativa dictada por el Parlamento de Ca-
taluña en materia de políticas activas de empleo.

Señala la representación procesal del Parlamento de 
Cataluña que la Ley 56/2003, de empleo, no indica al 
amparo de qué título, de los cuatro que invoca, se dic-
tan los diferentes preceptos de la Ley –excepto por lo 
que respecta al artículo 13 e), que se afirma dictar en 
ejercicio del artículo 149.1.13 CE–.

Se refiere el escrito de recurso en primer lugar a la 
competencia del Estado sobre legislación laboral (art. 
149.1.7 CE) en la que, se afirma, debe incluirse única-
mente la regulación directa de la relación laboral a la 
que se refiere la Ley del estatuto de los trabajadores. 
Eso significa que el concepto de legislación laboral no 
incluye, de forma exclusiva, toda la política de empleo.

Reconoce la representación procesal del recurrente la 
competencia del Estado para regular ex art. 149.1.17 
CE aspectos relacionados con la Seguridad Social (po-
líticas pasivas de la política de empleo) tal y como ha-
ce la Ley 56/2003.

Señala la demanda que con fundamento en la compe-
tencia del Estado sobre bases y coordinación general 
de la actividad económica (art. 149.1.13 CE), se ha dic-
tado el artículo 13 e) para cohonestar la gestión por el 
Servicio Público de Empleo Estatal de ciertos progra-
mas en los cuales concurren determinadas circunstan-
cias.

Finalmente, recuerda que la propia Ley 56/2003 afir-
ma encontrar igualmente su habilitación en el art. 
149.1.1 CE.
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A continuación analiza el escrito del representante del 
Parlamento de Cataluña las competencias de la Comu-
nidad Autónoma en materia de fomento del empleo. 
De acuerdo con el artículo 11.2 del Estatuto de Auto-
nomía de Cataluña, la Generalitat tiene competencia 
para ejecutar las políticas de empleo estatales dicta-
das en ejercicio de la competencia del Estado sobre 
legislación laboral. De acuerdo con el artículo 12.1 del 
Estatuto de Autonomía de Cataluña, la Generalitat ti-
ene competencia sobre la planificación de la actividad 
económica en Cataluña «de acuerdo con las bases y la 
ordenación de la actividad económica general y la po-
lítica monetaria del Estado».

Afirma la representación procesal del Parlamento de 
Cataluña que, como se desprende de la distribución de 
competencias analizada, en materia de empleo habría 
una competencia concurrente: del Estado, cuyos pro-
gramas de ocupación debe ejecutar la Generalitat de 
Cataluña (sin competencias legislativas ni reglamenta-
rias, excepto las organizativas), y de la Generalitat de 
Cataluña, que puede establecer su propia política de 
empleo en la medida en que no se oponga o contradiga 
las políticas activas estatales.

En relación con estas políticas de empleo propias de la 
Generalitat de Cataluña, la competencia –a pesar de 
sus limitaciones– es, desde un punto de vista jurídico, 
más amplia, puesto que no está limitada a la función 
ejecutiva sino que comprende tanto la función legis-
lativa como la reglamentaria, sin poder incidir, claro 
está, en la legislación ni en la reglamentación laboral 
reservada al Estado por los arts. 1491.1.7 y 149.1.17 
CE. Las medidas, se afirma, que podrá adoptar la Ge-
neralitat serán, en general, mediante políticas de sub-
venciones o de fomento sin incidir nunca en el ámbito 
del contrato laboral o de las relaciones colectivas de 
trabajo.

Analiza a continuación la representación procesal del 
Parlamento de Cataluña tanto los reales decretos de 
traspasos como la normativa autonómica en materia 
de políticas activas de empleo, fundamentalmente la 
Ley 17/2002, de 5 de julio, de ordenación del siste-
ma de empleo y de creación del Servicio de empleo de 
Cataluña, Ley no impugnada ante el Tribunal Consti-
tucional.

De lo analizado, extrae la representación procesal del 
Parlamento de Cataluña que las competencias estata-
les y autonómicas sobre ocupación son concurrentes 
y/o compartidas y se han de articular en función de 
los principios de coordinación y complementariedad.

b) A continuación entra la demanda a argumentar las 
razones que justificarían la inconstitucionalidad de ca-
da uno de los preceptos impugnados.

En primer lugar, se impugnan determinados apartados 
del artículo 3. En lo que se refiere al apartado 1 del 
artículo 3 de la Ley 56/2003, la representación proce-
sal del Parlamento de Cataluña impugna la atribución 

que se hace al Gobierno del Estado de las diferentes 
medidas legales y reglamentarias en materia de «fo-
mento del empleo» porque esta competencia a nivel 
legislativo y reglamentario –siempre y cuando no sea a 
través de normas de carácter laboral– la puede ejercer 
también la Generalitat, por ejemplo regulando y otor-
gando subvenciones. Al circunscribir la posibilidad 
de dictar leyes y reglamentos en materia de «fomento 
del empleo» al Estado, con exclusión de las Comuni-
dades Autónomas, tal apartado sería inconstitucional. 
Para la representación procesal del Parlamento de Ca-
taluña no cabe interpretar que correspondan al Esta-
do las competencias legislativas y reglamentarias en 
el ámbito estatal, pues, cuando se ha querido que ello 
fuese así, se ha señalado explícitamente, como cuando 
se atribuyen al Estado las competencias legislativa y 
reglamentaria por lo que respecta a la formación pro-
fesional y continua «en el ámbito estatal».

Igualmente considera el escrito del recurrente que es 
inconstitucional lo que establece el segundo párrafo 
del artículo 3.3 de la Ley 56/2003 en la medida que 
determina que los programas de empleo autonómicos 
deberán establecerse «a través de los Planes naciona-
les de acción para el empleo» lo que significaría que, 
una vez aprobado el plan de empleo de Cataluña por 
el Gobierno de la Generalitat, sería necesario contar 
con la conformidad de un organismo estatal lo que se-
ría incompatible con la autonomía política. Sólo inter-
pretando que el plan nacional constituye un marco en 
relación al cual los programas de empleo autonómicos 
deben elaborarse y aprobarse sin contradecirlo podría 
admitirse la constitucionalidad de tal precepto.

c) Asimismo se impugnan los apartados 1 y 2 de la 
letra e) del artículo 13 de la Ley relativos a las compe-
tencias del Servicio Público de Empleo Estatal.

Señala la demanda, tras recordar que la disposición 
final primera de la Ley establece que tal precepto se 
dicta al amparo del art. 149.1.13 CE, que ello supo-
ne que la competencia ejecutiva consistente en gesti-
onar estos programas corresponda al Estado. Tal con-
secuencia sería inconstitucional por varios motivos. 
En primer lugar, por dejar al Estado la capacidad de 
decidir cuándo un programa exige una coordinación 
unificada lo que vulnera el art. 9.3 CE relativo a la se-
guridad jurídica. En segundo lugar, por vulnerar aque-
lla jurisprudencia constitucional que considera que el 
hecho de que el ejercicio de las competencias tenga 
una repercusión supraautonómica no determina que 
la titularidad de las mismas deba atribuirse al Esta-
do (STC 195/1996). En tercer lugar por impedir que 
las Comunidades Autónomas implicadas adopten de 
común acuerdo medidas de coordinación siendo des-
proporcionado que se haga una excepción al ejercicio 
normal de las competencias ejecutivas de las Comuni-
dades Autónomas. Y, en cuarto lugar, por considerar 
que por el simple hecho de que una acción tenga natu-
raleza económica no se debe insertar bajo el título es-
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tatal del art. 149.1.13 CE, recordándose la jurispruden-
cia constitucional relativa a la necesidad de evitar el 
vaciamiento de contenido de una materia o título com-
petencial más específico (por ejemplo STC 95/2002).

Este último argumento es el que se utiliza en el re-
curso para considerar inconstitucional el apartado 2 de 
la letra e) del artículo 13 de la Ley 56/2003 que atri-
buye al Servicio Público de Empleo Estatal la gestión 
de aquellos programas para la mejora de la ocupación 
de los demandantes de empleo que pueda realizarse en 
obras y servicios de interés general y social relativas a 
competencias exclusivas del Estado.

d) Por las mismas razones que se han indicado en re-
lación al apartado 1 de la letra e) del artículo 13 de la 
Ley 56/2003, se impugna la disposición adicional cu-
arta de la misma.

Señala la representación procesal del Parlamento de 
Cataluña que, a pesar de exigirse el acuerdo entre el 
Servicio Público de Empleo Estatal y las comunida-
des autónomas en las que vayan a ejecutarse los cita-
dos programas, lo cierto es que la disposición afirma 
la competencia de gestión del Estado sin que además 
se indique que dicha disposición adicional se dicte al 
amparo del art. 149.1.13 CE a pesar de la conexión de 
esta con el artículo 13 e).

2. Mediante providencia de 27 de abril de 2004, la 
Sección Segunda del Tribunal acordó admitir a trámi-
te el recurso de inconstitucionalidad promovido por el 
Parlamento de Cataluña contra los arts. 3.1, párrafo 
segundo, en lo referente a la expresión «fomento del 
empleo» en relación al apartado 2 del mismo artículo; 
3.3, párrafo segundo; 13 e) apartados 1 y 2; y disposi-
ción adicional cuarta de la Ley 56/2003, de 16 de di-
ciembre de empleo. Asimismo, acordó dar traslado de 
la demanda y documentos presentados, conforme al 
artículo 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitu-
cional (LOTC), al Congreso de los Diputados y al Se-
nado, así como al Gobierno, al objeto de que en el pla-
zo de quince días pudieran personarse en el proceso y 
formular alegaciones. Por último, se acordó publicar la 
incoación del proceso en el Boletín Oficial del Estado.

3. El día 7 de mayo de 2004, el Abogado del Estado, 
en la representación que legalmente ostenta, se dirige 
al Tribunal personándose en el proceso y solicita una 
prórroga de ocho días para formular sus alegaciones.

4. El día 11 de mayo de 2004, la Sección Segunda de 
este Tribunal acuerda incorporar a las actuaciones el 
escrito del Abogado del Estado de 30 de abril de 2002 
y concederle la prórroga solicitada para formular las 
alegaciones.

5. Con fecha 12 de mayo de 2004, se registra un escri-
to del Presidente del Senado comunicando al Tribunal 
el acuerdo de la Mesa de la Cámara de personarse en 
el proceso y ofreciendo su colaboración.

6. El día 14 de mayo de 2004, se registra en el Tribunal 
un escrito del Presidente del Congreso de los Diputa-
dos comunicando al Tribunal el acuerdo de la Mesa de 
la Cámara de no personarse en el proceso ni formular 
alegaciones y poniéndose a su disposición.

7. Con fecha 21 de mayo de 2004, se registra el escrito 
mediante el cual el Abogado del Estado formula sus 
alegaciones en el recurso de inconstitucionalidad nú-
mero 1763-2004, que resumidamente se exponen.

a) Comienza el escrito del Abogado del Estado deli-
mitando el objeto del recurso de inconstitucionalidad 
para, a continuación, referirse a los títulos competen-
ciales que sustentan la adopción de la Ley impugnada.

En esta segunda parte del escrito de alegaciones, el 
Abogado del Estado comienza recordando que los de-
cretos de traspaso de funciones y servicios «no atri-
buyen ni reconocen competencias» resultando, pues, 
la concreta articulación competencial de las normas 
constitucionales y estatutarias.

En opinión del Abogado del Estado, la Ley objeto de 
recurso no impediría el establecimiento por las Comu-
nidades Autónomas de sus propias políticas de empleo 
en la medida en que no resulten contrarias a las políti-
cas activas estatales.

Para el Abogado del Estado, no cabe dudar de la cor-
rección de los títulos competenciales invocados en la 
disposición final primera de la Ley impugnada, sin 
que ello suponga desconocer las competencias atri-
buidas por el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que 
atribuye a la Comunidad, por un lado, la ejecución de 
la legislación del Estado en materia laboral (art. 11.2 
del Estatuto de Autonomía de Cataluña: EAC) y, por 
otro, la competencia en materia de la planificación de 
la actividad económica en Cataluña de acuerdo con las 
bases y la ordenación de la actividad económica gene-
ral y la política monetaria del Estado y en los términos 
que disponen los artículos 38, 131 y los números 11 y 
13 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución 
[art. 12.1 a) EAC].

A continuación analiza cada uno de los títulos compe-
tenciales estatales que proporcionan al Estado funda-
mento para realizar la regulación contenida en la Ley 
56/2003 y la interpretación que de los mismos ha rea-
lizado la jurisprudencia constitucional.

En lo que se refiere a la competencia del Estado so-
bre legislación laboral (art. 149.1.7 CE), recuerda el 
Abogado del Estado que, de acuerdo con la doctrina 
del Tribunal Constitucional, la competencia estatal in-
cluye los reglamentos tradicionalmente llamados eje-
cutivos. En este ámbito material, la competencia de 
ejecución de la legislación laboral asumida por las Co-
munidades Autónomas se concreta en que estas no pu-
eden dictar más normas que los reglamentos propios 
de la potestad de autoorganización de los servicios pe-
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ro, en contrapartida, el sistema no admite la ejecución 
estatal.

No obstante, señala el Abogado del Estado que, con 
arreglo al inciso final del art. 11.2 EAC, el Estado 
se reserva todas las competencias cuando se trata de 
«fondos de ámbito nacional y de empleo, sin perjuicio 
de lo que establezcan las normas del Estado sobre es-
tas materias» lo que le lleva a destacar que, de acuerdo 
con la jurisprudencia constitucional (STC 249/1988), 
se consideró la reserva del artículo 11.2 EAC como 
«reserva de una competencia ejecutiva del Estado en 
relación con la política de empleo».

En lo que se refiere a la legislación básica y el régimen 
económico de la Seguridad Social (art. 149.1.17 CE), 
destaca el Abogado del Estado la distinción realizada 
por la jurisprudencia entre la competencia estatal ex-
clusiva sobre el régimen económico de la Seguridad 
Social y la competencia sobre legislación básica en 
materia de Seguridad Social.

Por lo que hace a la competencia del Estado sobre nor-
mas básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio 
de los derechos (art. 149.1.1 CE), recuerda igualmente 
el Abogado del Estado el carácter transversal que le 
ha dado la jurisprudencia constitucional y, tras recor-
dar la interpretación del precepto realizada en la STC 
61/1997, afirma que el precepto tendría una finalidad 
garantizadora de una homogeneidad social mínima. 
Para el Abogado del Estado la pertinencia de invocar 
el artículo 149.1.1 CE, cuando una mínima centrali-
zación ejecutiva es imprescindible en garantía de la 
igualdad de las posiciones jurídicas fundamentales de 
todos los españoles, es doctrina constitucional de hace 
más de un decenio (así las SSTC 64/1989, 189/1989, 
y 190/1989). En este sentido, recuerda, que el artícu-
lo 2 a) de la Ley 56/2003 establece como objetivo de 
la política de empleo garantizar la efectiva igualdad 
de oportunidades y la no discriminación, teniendo en 
cuenta lo previsto en el artículo 9.2 de la Constitución 
Española, en el acceso al empleo y en las acciones ori-
entadas a conseguirlo, así como la libre elección de 
profesión u oficio sin que pueda prevalecer discrimi-
nación alguna, en los términos establecidos en el ar-
tículo 17 del texto refundido de la Ley del estatuto de 
los trabajadores.

En lo que se refiere a la competencia sobre ordenación 
general de la economía (art. 149.1.13 CE), recuerda el 
Abogado del Estado la doctrina constitucional recaída 
en torno a esta regla competencial y la aplica al supu-
esto de hecho planteado en el recurso, pues en su opi-
nión la atribución competencial que contiene la letra e) 
del artículo 13 para el Servicio público de empleo es-
tatal, por la relevancia económica que la gestión de los 
programas que se reserva, es conforme con el título 
competencial previsto en el art. 149.1.13 CE.

b) Una vez examinada la doctrina constitucional en re-
lación con los diferentes títulos competenciales del Es-

tado, el escrito del Abogado del Estado entra en el exa-
men de los concretos preceptos recurridos.

Comienza con la impugnación del artículo 3, aparta-
do 1, párrafo segundo, en lo referente a la expresión 
«fomento del empleo» en relación con el apartado 2. 
Para el Abogado del Estado, no cabe negar al Esta-
do la competencia para la regulación del fomento del 
empleo (arts. 149.1.7 CE sobre legislación laboral, o 
149.1.30 CE en su vertiente educativa). No obstante, 
señala que la pretensión de la Ley 56/2003 no es enco-
mendar al Estado el monopolio de la regulación en tal 
materia con exclusión de las competencias que corres-
ponden a las Comunidades Autónomas. Para el Abo-
gado del Estado, el representante del Parlamento de 
Cataluña, a través de la fragmentación del artículo 3 
de la Ley, aislando e interpretando literalmente una 
parte tan sólo de su contenido, llega a una interpreta-
ción incorrecta de la norma.

En opinión del Abogado del Estado, el adverbio 
«igualmente» con el que se inicia el párrafo impugna-
do (el segundo) conlleva una remisión a lo establecido 
en el párrafo primero anterior en el que expresamente 
se declara que «en el ámbito de la competencia esta-
tal corresponde al Gobierno», lo que debe entenderse 
que afecta también a la atribución realizada en el pár-
rafo segundo. No resultaría por tanto admisible que la 
competencia del Gobierno sobre la aprobación de los 
proyectos de normas con rango de ley y la elabora-
ción y aprobación de las disposiciones reglamentari-
as en relación con el fomento del empleo se refiriese 
también al ámbito autonómico como interpreta el re-
currente. Para el Abogado del Estado, la vinculación 
al ámbito de las competencias estatales de todos los 
supuestos que el párrafo cuestionado relaciona se refu-
erza a tenor del apartado 2 del artículo 3 que atribuye 
expresamente el fomento del empleo a las Comunida-
des Autónomas en su ámbito territorial.

El que la Ley 56/2003 encomiende al Gobierno la ela-
boración de normas en materia de fomento de empleo 
no merma la capacidad normativa de las Comunidades 
Autónomas para los programas de empleo estableci-
dos y financiados por las propias Comunidades por lo 
que no cabe acoger el motivo de inconstitucionalidad 
alegado.

En lo que se refiere al artículo 3, apartado 3, párra-
fo segundo, considera el Abogado del Estado que la 
expresión «a través de» debe ser interpretada a la luz 
de las previsiones normativas contenidas en la misma 
Ley 56/2003 que, por ejemplo, en su artículo 9 rela-
ciona como primera función del Sistema Nacional de 
Empleo el «aplicar la Estrategia de Empleo, en el mar-
co de sus competencias, a través de los planes nacio-
nales de acción para el empleo». Ello le lleva a consi-
derar que la única interpretación posible del artículo 
3.3, párrafo segundo, es aquella que entiende que los 
programas de empleo autonómicos deberán ser acor-
des con las obligaciones establecidas por la estrategia 
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europea de empleo, aplicada a través de los planes na-
cionales de acción para el empleo.

Analiza igualmente el escrito del Abogado del Estado 
la impugnación del artículo 13 e), núms. 1 y 2. En su 
opinión, los programas cuya gestión se atribuye a la 
competencia del Servicio Público de Empleo Estatal 
por el art. 13 e) núm. 1 resultan perfectamente defi-
nidos, la gestión estatal requiere que concurra la exi-
gencia de movilidad geográfica de los desempleados 
o trabajadores participantes en tales programas a otra 
Comunidad Autónoma distinta a la suya así como la 
necesidad de una coordinación unificada. Teniendo en 
cuenta que los efectos de tales programas exceden del 
ámbito de una Comunidad Autónoma, es obvio que la 
competencia para su gestión corresponda al Servicio 
Público de Empleo Estatal con base en la competen-
cia del art. 149.1.13 CE. Para el Abogado del Estado la 
gestión de tales programas demanda una coordinación 
unificada para garantizar una eficaz y eficiente conse-
cución de los objetivos definidos en las acciones a eje-
cutar, pues tal garantía no se produciría si se diera la 
concurrencia en la gestión de diversas administracio-
nes públicas que dificultaría la inserción laboral de los 
trabajadores participantes sin hacer distinción al lugar 
de su residencia en el territorio nacional.

En lo que se refiere al número 2 del art. 13 e) conside-
ra el Abogado del Estado que no resulta coherente que 
los proyectos que van a ser gestionados por Ministeri-
os u organismos de la Administración General del Es-
tado en temas de su exclusiva competencia tengan que 
ser solicitados, aprobados y financiados a través de las 
Comunidades Autónomas. Así la reserva de gestión 
operada por el precepto no trata de desplazar las com-
petencias autonómicas, pues su finalidad es la realiza-
ción de acciones en el ámbito laboral en relación con 
ámbitos funcionales de Instituciones del Estado lo que 
quedaría amparado por el art. 149.1.13 CE.

Finalmente en relación con la disposición adicional 
cuarta de la Ley 56/2003 considera el Abogado del 
Estado que resulta evidente que la ejecución estatal 
queda diferida a un acuerdo previo a alcanzar con las 
Comunidades Autónomas. La gestión centralizada se 
justificaría en el hecho de que en tales programas cola-
boran empresas cuyo ámbito de actuación es supraau-
tonómico y en muchos casos multinacional, de modo 
que, para el Abogado del Estado, la unidad del merca-
do de trabajo a nivel estatal quedaría dificultada si la 
gestión de tales programas se fraccionase.

Afirma el Abogado del Estado que, a pesar de que 
la disposición final primera sólo invoque el artícu-
lo 149.1.13 CE como título competencial que ampara 
lo dispuesto en el artículo 13 e) ello no impide que a 
su amparo se encuentre otros preceptos del texto legal 
impugnado como sería el caso de la disposición adici-
onal cuarta.

8. Por providencia de once de febrero de dos mil cator-
ce, se fijó para deliberación y fallo de esta Sentencia el 
día trece del mismo mes y año.

II. Fundamentos juridicos

1. El presente recurso de inconstitucionalidad, plan-
teado por el Parlamento de Cataluña, tiene por objeto 
la impugnación de los arts. 3.1, párrafo segundo, en lo 
referente a la expresión «fomento del empleo» en re-
lación al apartado 2 del mismo artículo; 3.3, párrafo 
segundo; 13. e), apartados 1 y 2 y la disposición adi-
cional cuarta, de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, 
de empleo.

La representación procesal del Parlamento de Cata-
luña considera que los preceptos impugnados vulne-
ran las competencias de la Comunidad Autónoma de 
Cataluña, en relación con la ejecución de la legislación 
del Estado en materia laboral [art. 11.2 del Estatuto de 
Autonomía de Cataluña (EAC) de 1979], así como su 
competencia en materia de planificación de la activi-
dad económica en Cataluña, de acuerdo con las bases 
y la ordenación de la actividad económica general y 
la política monetaria del Estado y en los términos que 
disponen los artículos 38, 131 y los números 11 y 13 
del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución [art. 
12.1 a) de ese mismo texto estatutario].

El Abogado del Estado, considera por el contrario, –en 
los términos que detalladamente se exponen en los an-
tecedentes–, que la norma impugnada ha sido dictada 
en el ámbito de las competencias que corresponden al 
Estado en materia de legislación laboral (art. 149.1.7 
CE); legislación básica y el régimen económico de la 
Seguridad Social (art. 149.1.17 CE), así como sobre 
normas básicas que garanticen la igualdad en el ejerci-
cio de los derechos (art. 149.1.1 CE).

2. Una vez expuestas sintéticamente las posiciones 
de las partes que se enfrentan en este proceso y con 
carácter previo al enjuiciamiento de fondo, resulta ne-
cesario determinar la vigencia de la controversia com-
petencial en los términos en que ha sido planteada, a 
la vista de las modificaciones operadas en la Ley que 
es objeto del presente recurso, y a la luz de lo que este 
Tribunal ha afirmado reiteradamente, en el sentido de 
que «la eventual apreciación de la pérdida de objeto 
del proceso dependerá de la incidencia real que sobre 
el mismo tenga la derogación, sustitución o modifica-
ción de la norma y no puede resolverse apriorística-
mente en función de criterios abstractos o genéricos, 
pues lo relevante no es tanto la expulsión de la concre-
ta norma impugnada del ordenamiento, cuanto deter-
minar si con esa expulsión ha cesado o no la contro-
versia competencial, toda vez que poner fin a la misma 
a la luz del orden constitucional de reparto de compe-
tencias es el fin último al que sirven tales procesos» 
[por todas, STC 149/2012, de 5 de julio, FJ 2 b)].
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La Ley 56/2003 ha sido objeto de varias modificaci-
ones puntuales, que no han afectado a los preceptos 
objeto del presente recurso, siendo sólo una de ellas, 
la efectuada por el Real Decreto-ley 3/2011, de 18 de 
febrero, de medidas urgentes para la mejora de la em-
pleabilidad y la reforma de las políticas activas de em-
pleo, la que viene a modificar la redacción de uno de 
los preceptos impugnados, el art. 13 e), apartados 1 y 
2 de la Ley 56/2003.

De conformidad con la modificación introducida, el 
contenido del apartado e) del art. 13 se ha traslada-
do al apartado h) del mismo precepto de la Ley y uno 
de los cambios apreciables consiste en una mera dife-
rencia terminológica, en virtud de la cual, la anteri-
or referencia a «programas» financiados con cargo a 
la reserva de crédito establecida en el presupuesto de 
gastos del Servicio Público de Empleo Estatal, se sus-
tituye ahora por una referencia a «acciones y medidas» 
financiadas con cargo a dicho presupuesto, mantenién-
dose en lo restante el contenido sustantivo de la ante-
rior regulación.

Por ello, y puesto que la normativa que sustituye a 
aquella frente a la que se trabó el conflicto viene a 
plantear idénticos problemas competenciales, en apli-
cación de la doctrina antes expuesta, ha de alcanzarse 
la conclusión de que, pese a su modificación, el recur-
so promovido mantiene vivo su objeto.

3. Antes de comenzar el examen de fondo y toda vez 
que las argumentaciones de las partes tienen como re-
ferencia inmediata las respectivas atribuciones com-
petenciales del Estado y de la Generalitat de Cataluña 
que se derivan de la Constitución y del Estatuto de Au-
tonomía para Cataluña de 1979, debemos señalar que 
en este momento se encuentra vigente la Ley Orgánica 
6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Au-
tonomía de Cataluña, a cuyas prescripciones, y no a 
las estatutarias vigentes en el momento de formalizar-
se el recurso, habremos de atenernos, de acuerdo con 
nuestra doctrina según la cual el control de las normas 
que incurren en un posible exceso competencial debe 
hacerse de acuerdo con las normas del bloque de la 
constitucionalidad vigentes en el momento de dictar 
Sentencia (STC 1/2011, de 14 de febrero, FJ 2, y doc-
trina allí citada).

4. Puesto que del examen de la demanda se deduce 
con claridad que nos encontramos ante un recurso de 
inconstitucionalidad de carácter competencial, debe-
mos comenzar por el examen de la distribución de 
competencias en materia de empleo que se deriva de lo 
dispuesto en la Constitución y en el Estatuto de Auto-
nomía de Cataluña.

Así, debemos destacar, en primer lugar, que el Esta-
do es titular de competencia exclusiva en materia de 
la «legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución 
por los órganos de las Comunidades Autónomas» (art. 
149.1.7 CE). El deslinde competencial en esta materia 

–como recuerda la STC 244/2012, de 18 de diciem-
bre, FJ 3– ha sido precisado por este Tribunal desde 
la STC 33/1981, de 5 de noviembre, FJ 2, señalando 
que la Constitución Española atribuye al Estado la or-
denación general de la materia laboral, sin que nin-
gún espacio de regulación externa les quede a las 
Comunidades Autónomas, las cuales únicamente pu-
eden disponer de una competencia de mera ejecución 
de la normación estatal, que incluye la emanación de 
reglamentos internos de organización de los servici-
os necesarios y de regulación de la propia competen-
cia funcional de ejecución y, en general, el desarrollo 
del conjunto de actuaciones preciso para la puesta en 
práctica de la normativa reguladora del conjunto del 
sistema de relaciones laborales, así como la potestad 
sancionadora en la materia.

No obstante lo anterior, este Tribunal ha diferenciado 
la materia laboral, cuya legislación reserva al Estado 
el art. 149.1.7 CE, de otras próximas. Así, de acuer-
do con la jurisprudencia constitucional, «el concep-
to de ‘legislación laboral’, cuyo primer término tiene 
considerable fuerza expansiva, no puede ser entendi-
do también como potencialmente ilimitado en función 
del segundo, cosa que inevitablemente sucedería si el 
adjetivo ‘laboral’se entendiera como indicativo de cu-
alquier referencia al mundo del trabajo. Es por ello for-
zoso dar a ese adjetivo un sentido concreto y restringi-
do, coincidente por lo demás con el uso habitual, como 
referido sólo al trabajo por cuenta ajena, entendiendo 
por consiguiente como legislación laboral aquella que 
regula directamente la relación laboral, es decir, para 
recoger los términos de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, 
la relación que media entre los trabajadores que pres-
ten servicios retribuidos por cuenta ajena y los empre-
sarios, en favor de los que y bajo la dirección de qui-
enes se prestan estos servicios, con las exclusiones y 
excepciones que en dicha Ley (art. 1.3) se indican.» 
(STC 35/1982, de 14 de junio, FJ 2).

Por otro lado, este Tribunal ha considerado que la mo-
vilización de recursos financieros destinados a regu-
lar el mercado laboral y el pleno empleo concierne a 
ámbitos que no se limitan a lo que se viene entendien-
do como régimen o materia laboral, aunque guarden 
conexión con ésta, sino que se trata «de medidas que 
inciden en el mercado de trabajo globalmente consi-
derado, dando cumplimiento a la directriz contenida 
en el art. 40.1 in fine CE, y que tienen tras de sí el res-
paldo competencial del art. 149.1.13 CE, que atribuye 
al Estado la competencia exclusiva sobre bases y co-
ordinación de la planificación general de la actividad 
económica» (STC 95/2002, de 25 de abril, FJ 11).

El Estado ostenta pues, al amparo de su competencia 
sobre las bases y coordinación de la planificación ge-
neral de la actividad económica (art. 149.1.13 CE), la 
facultad de adoptar medidas en materia de fomento 
del empleo que, en tanto no incidan en la regulación 
de la relación laboral, constituyen una materia distin-
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ta de la propiamente laboral a la que se refiere el art. 
149.1.7 CE.

La Generalitat de Cataluña ostenta competencia eje-
cutiva en materia de trabajo y relaciones laborales (art. 
170.1 EAC) con el alcance que a dicha competencia 
atribuimos en la STC 31/2010, de 28 de junio (en espe-
cial, FFJJ 61 y 106); y es titular, asimismo de la com-
petencia para la promoción de la actividad económi-
ca en Cataluña; la competencia compartida sobre la 
ordenación de la actividad económica en Cataluña y 
la competencia de desarrollo y gestión de la planifi-
cación general de la actividad económica (art. 152.1, 
2 y 4 EAC).

Los mencionados títulos competenciales habilitan a la 
Comunidad Autónoma para establecer y desarrollar su 
propia política de empleo en la medida en que no se 
oponga o contradiga las políticas estatales y, por supu-
esto, no incida en la legislación laboral que es compe-
tencia exclusiva del Estado en virtud del art. 149.1.7 CE.

Al hilo del examen de cada uno de los preceptos im-
pugnados deberemos aplicar el marco competencial 
referido en este fundamento jurídico.

5. Una vez enmarcada la cuestión competencial, debe-
mos comenzar por analizar la impugnación que reali-
za el Parlamento de Cataluña de los distintos precep-
tos de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de empleo.

Se impugna, en primer lugar, el artículo 3, apartado 
1, párrafo segundo, en lo referente a la expresión «fo-
mento del empleo», en relación con el apartado 2 del 
mismo artículo 3, cuyo tenor es el siguiente: 

«Artículo 3. Planificación y ejecución de la política de 
empleo

1. En el ámbito de competencia estatal corresponde al 
Gobierno, a través del Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales, en el marco de los acuerdos adoptados 
por la Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales, la 
coordinación de la política de empleo.

Igualmente, corresponde al Gobierno, a propuesta del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, y previo in-
forme de este ministerio a la Conferencia Sectorial de 
Asuntos Laborales, la aprobación de los proyectos de 
normas con rango de ley y la elaboración y aprobación 
de las disposiciones reglamentarias en relación con la 
intermediación y colocación en el mercado de trabajo, 
fomento de empleo, protección por desempleo, forma-
ción profesional ocupacional y continua en el ámbito 
estatal, así como el desarrollo de dicha ordenación, to-
do ello sin perjuicio de las competencias que en materia 
de extranjería corresponden al Ministerio del Interior.

En cualquier caso, corresponde al Gobierno, a través 
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, la ges-
tión y control de las prestaciones por desempleo.

2. De conformidad con la Constitución y sus Esta-
tutos de Autonomía, corresponde a las comunidades 

autónomas en su ámbito territorial el desarrollo de la 
política de empleo, el fomento del empleo y la ejecu-
ción de la legislación laboral y de los programas y me-
didas que les hayan sido transferidas.»

Para el representante procesal del Parlamento de Cata-
luña, el precepto impugnado viene a atribuir, en contra 
de lo establecido en la Constitución y en el Estatuto de 
Autonomía de Cataluña, la capacidad de dictar leyes 
y reglamentos en materia de «fomento del empleo» al 
Estado con exclusión de las Comunidades Autónomas.

Para el Abogado del Estado, sin embargo, la preten-
sión del precepto impugnado no es encomendar al 
Estado el monopolio de la regulación en tal materia 
con exclusión de las competencias que corresponden 
a las Comunidades Autónomas. En opinión del Abo-
gado del Estado, la competencia del Gobierno de la 
Nación sobre la aprobación de los proyectos de nor-
mas con rango de ley y la elaboración y aprobación 
de las disposiciones reglamentarias en relación con el 
fomento del empleo sólo se reconoce «en el ámbito de 
la competencia estatal» sin que pueda entenderse refe-
rida también al ámbito autonómico como interpreta el 
recurrente.

Debemos acoger en este punto, y de conformidad con 
lo señalado en el fundamento jurídico anterior, la ar-
gumentación del Abogado del Estado, en el sentido 
de que, cuando la Ley 56/2003 encomienda al Gobi-
erno la elaboración de normas en materia de fomento 
de empleo no está desposeyendo a las Comunidades 
Autónomas de su capacidad normativa para regular, 
financiar y desarrollar sus propios programas de em-
pleo en la medida en que no se opongan o contradigan 
las políticas activas estatales. Tal interpretación se ve 
confirmada con el reconocimiento que se realiza en 
el apartado 2 del propio artículo 3 de la Ley 56/2003 
de la competencia autonómica en materia de fomento 
del empleo en su ámbito territorial. Competencia au-
tonómica que, en todo caso, no depende para su re-
conocimiento de la referencia que se realiza en dicho 
precepto, sino que se deriva del propio Estatuto de 
Autonomía cuando reconoce a la Generalitat la com-
petencia para la promoción de la actividad económi-
ca en Cataluña; la competencia compartida sobre la 
ordenación de la actividad económica en Cataluña y 
la competencia de desarrollo y gestión de la planifi-
cación general de la actividad económica (art. 152.1, 
2 y 4 EAC).

La capacidad de aprobar proyectos de normas con ran-
go de ley y de elaborar y aprobar disposiciones regla-
mentarias en relación con el fomento del empleo que 
el precepto impugnado reconoce al Gobierno, se re-
mite, pues, al ámbito propio de la competencia estatal 
antes definida, sin poner en cuestión la competencia 
autonómica de elaborar y adoptar medidas sobre fo-
mento del empleo en su propio ámbito territorial en la 
medida en que no se opongan o contradigan las políti-
cas activas estatales.
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Procede, en consecuencia, desestimar la impugna-
ción formulada en relación con el artículo 3, apartado 
1, párrafo segundo, en lo referente a la expresión «fo-
mento del empleo», y, por idénticos motivos, la formu-
lada contra el apartado 2 del mismo artículo de la Ley 
56/2003.

6. Se impugna, a continuación, el segundo párrafo del 
artículo 3.3 de la Ley 56/2003, en donde se dispone: 

«3. Los Planes nacionales de acción para el empleo 
se elaborarán por el Gobierno, a través del Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales con la participación de 
las comunidades autónomas, y se definirán de acuerdo 
con la Estrategia Europea de Empleo, configurándose 
como un instrumento esencial de planificación de la 
política de empleo. Así mismo se contará con la parti-
cipación de las organizaciones empresariales y sindi-
cales más representativas. Las medidas contenidas en 
los Planes nacionales de acción para el empleo estarán 
coordinadas e integradas con el resto de políticas de 
origen estatal y de la Unión Europea y, especialmente, 
con las establecidas en los Planes de integración soci-
al, con las que deberán guardar la coherencia necesa-
ria para garantizar su máxima efectividad.

Las comunidades autónomas, en sus respectivos ám-
bitos territoriales, establecerán sus programas de em-
pleo, de acuerdo con las obligaciones establecidas por 
la Estrategia Europea de Empleo, a través de los Pla-
nes nacionales de acción para el empleo.»

A juicio del representante del Parlamento de Cata-
luña, lo señalado en este precepto implica que, una vez 
aprobado el plan de empleo de Cataluña por el Gobi-
erno de la Generalitat, sería necesario contar con la 
conformidad de un organismo estatal, previsión que 
resulta incompatible con la competencia reconocida a 
la Comunidad Autónoma.

Ahora bien, el propio recurrente afirma que, sólo inter-
pretando que el plan nacional constituye un marco en 
relación al cual los programas de empleo autonómicos 
deben elaborarse y aprobarse sin contradecirlo, podría 
admitirse la constitucionalidad del precepto, interpre-
tación que, asimismo, parece compartir el Abogado 
del Estado, quien entiende que el precepto se refiere a 
que los programas de empleo autonómicos deberán ser 
acordes con las obligaciones establecidas por la estra-
tegia europea de empleo, aplicada a través de los pla-
nes nacionales de acción para el empleo.

Este es, precisamente, el sentido que se deriva de la 
literalidad del precepto, que en ningún caso impone 
una exigencia expresa de conformidad de un organis-
mo estatal, por lo que, y sin necesidad de efectuar in-
terpretación alguna, ha de entenderse que el contenido 
del precepto no es otro que el que sugiere la demanda 
y acoge en su escrito el Abogado del Estado, lo que 
implica que, excluida la exigencia de conformidad ex-
presa, ello no impide, sin embargo, que los planes au-
tonómicos deban ser conformes con el plan nacional 

de acción para el empleo, a través del cual se asumen 
las obligaciones establecidas por la estrategia europea 
de empleo, pues la vinculación a las obligaciones eu-
ropeas en materia de empleo, que se recogen en el plan 
nacional de acción para el empleo, alcanza, asimismo, 
al contenido de los programas de empleo aprobados 
por las Comunidades Autónomas.

En virtud de lo razonado, debe desestimarse la impug-
nación del segundo párrafo del artículo 3.3 de la Ley 
56/2003.

7. Se impugnan, en tercer lugar, los apartados 1 y 2 de 
la letra e) del artículo 13 de la Ley, relativos a las com-
petencias del Servicio Público de Empleo Estatal, y 
cuyo tenor es el siguiente: 

«El Servicio Público de Empleo Estatal tendrá las si-
guientes competencias: 

[...]

e) Gestionar los programas financiados con cargo a 
la reserva de crédito establecida en su presupuesto de 
gastos. Estos programas serán: 

1. Programas cuya ejecución afecte a un ámbito geo-
gráfico superior al de una comunidad autónoma, cuan-
do éstos exijan la movilidad geográfica de los desem-
pleados o trabajadores participantes en los mismos a 
otra comunidad autónoma distinta a la suya y precisen 
de una coordinación unificada.

2. Programas para la mejora de la ocupación de los 
demandantes de empleo mediante la colaboración del 
Servicio Público de Empleo Estatal con órganos de la 
Administración General del Estado o sus organismos 
autónomos para la realización de acciones formativas 
y ejecución de obras y servicios de interés general y 
social relativas a competencias exclusivas del Estado.»

El Parlamento de Cataluña denuncia la invasión de las 
competencias autonómicas de ejecución al reservar a 
un órgano del Estado la gestión centralizada de deter-
minados programas para desempleados o trabajado-
res. Para el recurrente, la gestión centralizada de tales 
programas establecida en el precepto impugnado des-
conoce las competencias ejecutivas de la Generalitat, 
contempladas en el art. 152.2 y 4 EAC que atribuye a 
Cataluña tanto la competencia compartida sobre la or-
denación de la actividad económica en Cataluña como 
la competencia de desarrollo y gestión de la planifica-
ción general de la actividad económica.

Para el Abogado del Estado los efectos de tales progra-
mas exceden del ámbito de una Comunidad Autónoma 
y, por tanto, la competencia para su gestión correspon-
de al Servicio Público de Empleo Estatal con base en 
la competencia del art. 149.1.13 CE.

En el marco de la delimitación competencial antes ex-
puesta, cabe recordar que el Estado no puede ignorar 
que la competencia, tanto para la ejecución de la legis-
lación laboral (art. 149.1.7 CE), como para la ejecución 
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de las normas dictadas en virtud de la competencia es-
tatal sobre las bases y coordinación de la planificación 
general de la actividad económica (art. 149.1.13 CE) 
corresponde, en principio, a las Comunidades Autóno-
mas, sin que en el ejercicio de su competencia norma-
tiva pueda el Estado desapoderar a las mismas de las 
competencias estatutariamente asumidas, siendo ésta 
la perspectiva desde la que debe procederse al examen 
de los distintos preceptos que son objeto de la presente 
impugnación.

Así trabada la controversia, es de apreciar, que en 
la misma se plantean cuestiones relacionadas con la 
territorialidad de las competencias ejecutivas auto-
nómicas, así como con la correlativa utilización de 
la supraterritorialidad como criterio de atribución de 
competencias ejecutivas al Estado, por lo que, siguien-
do los postulados señalados en nuestra doctrina, «de-
be recordarse que el principio de territorialidad de las 
competencias autonómicas significa, en lo que aquí 
interesa, que esas competencias deben tener por ob-
jeto fenómenos, situaciones o relaciones radicadas en 
el territorio de la propia Comunidad Autónoma. Ello 
no implica necesariamente que cuando el fenómeno 
objeto de las competencias autonómicas se extiende a 
más de una Comunidad Autónoma, éstas pierdan en 
todo caso y de forma automática la competencia, y que 
la titularidad de la misma deba trasladarse necesaria-
mente al Estado; semejante traslado de la titularidad, 
que ha de ser excepcional, sólo puede producirse cuan-
do ‘no quepa establecer ningún punto de conexión que 
permita el ejercicio de las competencias autonómi-
cas o cuando además del carácter suprautonómico del 
fenómeno objeto de la competencia, no sea posible el 
fraccionamiento de la actividad pública ejercida so-
bre él y, aun en este caso, siempre que dicha actuación 
tampoco pueda ejercerse mediante mecanismos de co-
operación o de coordinación y, por ello, requiera un 
grado de homogeneidad que sólo pueda garantizar su 
atribución a un único titular, forzosamente el Estado, y 
cuando sea necesario recurrir a un ente supraordenado 
con capacidad de integrar intereses contrapuestos de 
sus componentes parciales, sin olvidar el peligro in-
minente de daños irreparables, que nos sitúa en el ter-
reno del estado de necesidad’(STC 102/1995, de 26 de 
junio, FJ 8 y STC 194/2004, de 4 de noviembre, FJ 7)» 
[STC 244/2012, de 18 de diciembre, FJ 7]. Habrá de 
ser pues, de conformidad con estos parámetros, como 
ha de procederse al examen pormenorizado de los pre-
ceptos impugnados.

a) El apartado 1 de la letra e) del art. 13, establece la 
gestión estatal de aquellos programas cuya ejecución 
afecte a un ámbito geográfico superior al de una Co-
munidad Autónoma y en los que concurra la exigen-
cia de movilidad geográfica de los desempleados o tra-
bajadores participantes a otra Comunidad Autónoma 
distinta a la suya, así como la necesidad de una coor-
dinación unificada.

Considera el recurrente que, en este supuesto, la re-
serva de la competencia ejecutiva al Estado vulnera 
la distribución de competencias y contradice la juris-
prudencia constitucional que considera que el hecho 
de que el ejercicio de las competencias tenga una re-
percusión supraautonómica no determina que la titu-
laridad de las mismas deba atribuirse al Estado (STC 
195/1996, de 28 de noviembre). Para el Abogado del 
Estado, por el contrario, los efectos de tales programas 
exceden del ámbito de una Comunidad Autónoma, y 
para poder garantizar la eficaz y eficiente consecución 
de los objetivos definidos en la acciones a ejecutar –
que se puede poner en riesgo por la concurrencia en la 
gestión de diversas Administraciones– la competencia 
para su gestión debe corresponder al Servicio Público 
de Empleo Estatal.

De acuerdo con la doctrina de este Tribunal ya repro-
ducida, si bien el desplazamiento de las competencias 
autonómicas y su asunción por el Estado en supues-
tos de supraterritorialidad no está constitucionalmente 
impedida, sí que reviste un carácter excepcional, pues 
la regla general, en el caso de competencias ejecuti-
vas será su asunción por las Comunidades Autónomas 
en los casos en los que, conforme a la delimitación de 
competencias en la materia de que se trate, éstas os-
tenten las competencias de dicha naturaleza. La con-
currencia de la excepcionalidad justificativa de la 
asunción de competencias ejecutivas por el Estado ha-
brá de ser valorada, por tanto, en relación a cada caso 
concreto, atendiendo tanto a los argumentos aportados 
para fundamentar dicha excepcionalidad en la asun-
ción de funciones ejecutivas (así, STC 194/2011, de 13 
de diciembre, FJ 6), como a que se establezca un cri-
terio de delimitación competencial congruente con el 
régimen jurídico de la materia de que se trate (en los 
mismos términos, STC 95/2013, de 23 de abril, FJ 9), 
lo que, en este caso, obliga a acudir a las disposiciones 
que reglamenten y desarrollen en el futuro los concre-
tos programas.

En efecto, la invasión denunciada por la parte recur-
rente no puede, en ningún caso, ser directamente atri-
buible al precepto legal impugnado que, precisamente, 
exige para que se pueda producir la gestión centraliza-
da la concurrencia de tres requisitos: en primer lugar, 
que afecte a un ámbito geográfico superior al de una 
Comunidad Autónoma; en segundo lugar, que exijan 
la movilidad geográfica de los desempleados o traba-
jadores participantes en los mismos a otra Comunidad 
Autónoma distinta a la suya y, finalmente, que preci-
sen de una coordinación unificada, entendiendo ésta 
como la necesidad de que esos programas deban ser 
gestionados por el Estado por encontrarnos en uno de 
los supuestos excepcionales que de acuerdo con nues-
tra doctrina permitirían la asunción de competencias 
ejecutivas por el Estado. La reserva de la función eje-
cutiva al Estado se prevé, por tanto, no con carácter 
general sino de modo puntual: únicamente cuando se 
demuestre la necesidad de una coordinación unifica-
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da. Necesidad que sólo se podrá apreciar si concurre 
o no a la luz de las disposiciones que reglamenten y 
desarrollen los concretos programas. Corresponderá, 
así, al Estado, al establecer las bases de aquellos fijar 
y justificar la necesidad de realizar una centralización 
de la gestión, por concurrir además del carácter supra-
autonómico del fenómeno objeto de la competencia, el 
que no sea posible el fraccionamiento de la actividad 
pública ejercida sobre él y requerirse un grado de ho-
mogeneidad que sólo puede garantizar su atribución a 
un único titular, el Estado.

Procede, por tanto, la desestimación de la impugna-
ción referida al apartado 1 de la letra e) del artículo 13 
de la Ley 56/2003.

b) El apartado 2 del art. 13 e) establece un segundo 
supuesto de gestión estatal, referido a aquellos pro-
gramas para la mejora de la ocupación de los deman-
dantes de empleo mediante la colaboración del Servi-
cio Público de Empleo Estatal con los órganos de la 
Administración General del Estado o sus organismos 
autónomos para la realización de acciones formativas 
y ejecución de obras y servicios de interés general y 
social relativas a competencias exclusivas del Estado.

El apartado impugnado condiciona la gestión centra-
lizada de los programas, a que los mismos se desar-
rollen en el ámbito del ejercicio de las competencias 
exclusivas del Estado; y a ello se une que, la finalidad 
de estos programas no es únicamente la formación o 
empleabilidad sino también simultáneamente la reali-
zación de actividades que contribuyan al ejercicio de 
las competencias exclusivas del Estado por medio de 
la ejecución de obras y servicios. No se trataría por 
tanto, sólo, del ejercicio de una competencia de eje-
cución en materia de formación, que correspondería, 
en principio a las Comunidades Autónomas, sino del 
ejercicio mismo de las competencias exclusivas del 
Estado a través de determinados programas de ámbito 
supraautonómico. Y es precisamente esa doble finali-
dad que cumplen estos programas, la que justifica ex-
cepcionalmente la gestión centralizada de los mismos.

Procede, por tanto, la desestimación de la impugna-
ción referida al apartado 2 de la letra e) del artículo 13 
de la Ley 56/2003.

8. Se impugna finalmente la disposición adicional cu-
arta según la cual: 

«Los programas financiados con cargo a la reserva de 
crédito establecida en su presupuesto de gastos, cuya 
ejecución afecte a un ámbito geográfico superior al de 
una comunidad autónoma sin que implique la movi-
lidad geográfica de los desempleados o trabajadores 
participantes en los mismos, podrán ser gestionados 
por el Servicio Público de Empleo Estatal cuando pre-
cisen una coordinación unificada y previo acuerdo en-
tre el Servicio Público de Empleo Estatal y las comu-
nidades autónomas en las que vayan a ejecutarse los 
citados programas.»

De acuerdo con el escrito del recurrente, se impugna 
este precepto por reservar al Estado, a pesar de exigir-
se el acuerdo entre el Servicio Público de Empleo Es-
tatal y las Comunidades Autónomas, la gestión de de-
terminados programas sin que además se indique que 
dicha disposición adicional se dicte al amparo del artí-
culo 149.1.13 CE a pesar de la conexión de esta con el 
artículo 13 e). Considera, por el contrario, el Abogado 
del Estado que el precepto no vulnera las competenci-
as autonómicas, en la medida en que, en todo caso, la 
ejecución estatal queda diferida a un acuerdo previo a 
alcanzar con las Comunidades Autónomas.

En el supuesto que se examina, se prevé la posibilidad 
de que puedan ser gestionados por el Servicio Público 
de Empleo Estatal determinados programas, exigién-
dose precisamente la existencia de un acuerdo previo 
con las Comunidades Autónomas en las que vayan a 
ejecutarse aquellos. Las circunstancias referidas de-
terminan que deba rechazarse la impugnación plan-
teada ya que al establecerse la gestión centralizada 
como mera posibilidad, la eventual vulneración com-
petencial sólo se produciría por parte de las disposi-
ciones que desarrollen los respectivos programas sin 
cumplir con los requisitos establecidos por la doctri-
na de este Tribunal. Asimismo y en la medida en que 
el precepto remite a la decisión de la propia Comuni-
dad Autónoma, la realización estos programas, viene 
a respetar el ejercicio por la misma de sus atribuciones 
y responsabilidades en la ejecución de los programas, 
por lo que no se invade su esfera de competencia. En 
definitiva, la disposición impugnada no resulta incons-
titucional al no imponer una limitación de las potesta-
des atribuidas constitucionalmente a las Comunidades 
Autónomas. Procede, por tanto, la desestimación de la 
impugnación de la disposición adicional cuarta de la 
Ley 56/2003.

Fallo

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constituci-
onal, por la autoridad que le confiere la constitución de 
la nación española,

Ha decidido

Desestimar el recurso de inconstitucionalidad interpu-
esto por el Parlamento de Cataluña contra determina-
dos preceptos de la Ley 56/2003, de empleo.

Publíquese esta Sentencia en el Boletín Oficial del Es-
tado.

Dada en Madrid, a trece de febrero de dos mil catorce.

Votos particulares 

Voto particular que formula el Magistrado don Luis Ig-
nacio Ortega Álvarez respecto de la Sentencia dictada 
en el recurso de inconstitucionalidad núm. 1763-2004.
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En el ejercicio de la facultad que me confiere el art. 
90.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y 
con el pleno respeto a la opinión de la mayoría del Tri-
bunal, expreso mi discrepancia con la Sentencia por 
las razones que expuse en su debate en el Pleno y que 
ahora reproduzco.

Mi discrepancia se refiere al fundamento jurídico 7 a) 
de la Sentencia de la mayoría en el que se examina la 
atribución al Servicio Público de Empleo Estatal de la 
competencia para «Gestionar los programas financia-
dos con cargo a la reserva de crédito establecida en su 
presupuesto de gastos cuya ejecución afecte a un ám-
bito geográfico superior al de una comunidad autóno-
ma, cuando éstos exijan la movilidad geográfica de los 
desempleados o trabajadores participantes en los mis-
mos a otra comunidad autónoma distinta a la suya y 
precisen de una coordinación unificada».

La Sentencia, tras recoger acertadamente la doctrina 
de este Tribunal acerca de la utilización de la supra-
territorialidad como criterio de atribución de compe-
tencias ejecutivas al Estado, desestima el recurso en 
este punto por entender que nos encontramos ante una 
impugnación preventiva. Considera, en síntesis, que la 
invasión denunciada por la parte recurrente no puede, 
en ningún caso, ser directamente atribuible al precep-
to legal impugnado sino que la conformidad de la re-
serva de la función ejecutiva al Estado ha de valorarse 
en relación a cada uno de los concretos programas en 
que se plasme y atendiendo a la consolidada doctrina 
constitucional en materia de subvenciones.

A mi juicio, a la vista del tenor literal del precepto y la 
alegación del recurrente, no creo que la impugnación 
pueda ser calificada de preventiva, en cuanto que lo 
que se cuestiona es, precisamente, la construcción le-
gal que implica la reserva de la competencia ejecutiva 
al Estado en los términos y casos que el precepto dis-
pone. Ciertamente es innovador que esta pretensión de 
configurar con carácter general un supuesto de gestión 
centralizada de ayudas en ámbitos, como el laboral, en 
el que la gestión es, por regla general, autonómica, no 
suponga vulneración de las competencias de las Co-
munidades Autónomas. Máxime cuando la doctrina 
constitucional en materia de subvenciones ha reiterado 
hasta la saciedad el carácter excepcional, y, por tanto, 
no generalizable, de la gestión estatal centralizada en 
estos casos. Para constatar la pretensión del legislador 
estatal y la falta de carácter preventivo o hipotético de 
la queja formulada basta con observar el tenor literal 
del precepto, inequívocamente atributivo de faculta-
des a favor de un órgano estatal («El Servicio Público 
de Empleo Estatal tendrá las siguientes competencias: 
[...] gestionar»).

Por otra parte la argumentación que la Sentencia em-
plea desfigura la previsión legal hasta convertirla en 
innecesaria, ya que, si para que el Estado pueda gesti-
onar, han de cumplirse los requisitos de nuestra doc-
trina, nada aporta el precepto, pues esa gestión será o 

no conforme con el orden competencial con indepen-
dencia de lo aquí regulado. En realidad, con esta for-
ma de razonar lo que se hace es invertir los términos 
del análisis para no tener que examinar el problema 
constitucional planteado. Así, se considera que ya se 
determinará en el futuro si la gestión centralizada está 
justificada, obviando que lo que hace el precepto es 
exactamente eso, construir con vocación de generali-
dad un supuesto de gestión centralizada de ayudas.

En otros términos, lo que para el legislador estatal ya 
está justificado, la gestión centralizada en los términos 
del precepto, la Sentencia entiende que ha de deter-
minarse caso a caso cuando sea aplicado. Creo que, 
frente a dicha forma de razonar, en coherencia con el 
carácter abstracto que es propio del juicio de consti-
tucionalidad lo que habría debido juzgarse era la pre-
tensión del Estado de configurar, con alcance general, 
una reserva de gestión de subvenciones en los casos en 
los que se den los requisitos que el propio precepto es-
tablece (afectación a un ámbito geográfico superior al 
de una Comunidad Autónoma, exigencia de movilidad 
geográfica de los desempleados o trabajadores partici-
pantes a otra Comunidad Autónoma distinta a la suya 
y necesidad de una coordinación unificada). Para eso, 
no es de utilidad decir, como viene a sugerir la Sen-
tencia, que el Estado va a gestionar cuando se den los 
requisitos que para ello exige la doctrina constituci-
onal. Esa afirmación de nada sirve para enjuiciar lo 
aquí discutido, ya que lo que configura el legislador 
estatal es un supuesto de gestión centralizada o, en 
otros términos, dicho legislador ya ha considerado que 
en los casos a los que se refiere el precepto se dan las 
condiciones exigidas por la doctrina constitucional pa-
ra la gestión centralizada de ayudas. Por tanto, lo que 
hubiera debido hacerse es comprobar si los requisitos 
o condiciones que la norma establece justifican la ges-
tión centralizada por un órgano estatal en los térmi-
nos de nuestra consolidada doctrina (por todas, STC 
13/1992, de 6 de febrero, FJ 8).

Descartado el carácter preventivo de la impugnación 
entiendo que el precepto, en la medida que establece 
la gestión centralizada de subvenciones en una mate-
ria en la que la Comunidad Autónoma ostenta, confor-
me al encuadramiento competencial del que parte la 
Sentencia, competencias ejecutivas, vulnera el orden 
de distribución de competencias, ya que las razones 
que el precepto aporta para justificar la centralización 
no pueden ser aceptadas como justificativas de la cen-
tralización pretendida.

Así, los dos primeros (ejecución que afecte a un ámbi-
to geográfico superior al de una Comunidad Autóno-
ma y que exija la movilidad geográfica de los desem-
pleados o trabajadores participantes en los mismos a 
otra comunidad autónoma distinta a la suya) se co-
nectan, mediata o inmediatamente, con la utilización 
de la supraterritorialidad como criterio atributivo de 
competencias al Estado, extremo reiteradamente ne-
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gado por la doctrina del Tribunal (STC 89/2012, de 7 
de mayo, y, específicamente en materia laboral, STC 
194/2011, de 13 de diciembre).

Por otro lado, en el examen del último (la necesidad 
de una coordinación unificada) se incurre en un error 
conceptual al identificar coordinación unificada con 
gestión, lo que hace, en primer lugar, que el precepto 
se vuelva tautológico pues, entendido en los términos 
de la Sentencia, se gestionará centralizadamente aque-
llo para lo que sea preciso una gestión centralizada. 
Además, y esto es más grave, se olvida que la coordi-
nación no implica, conforme a la doctrina constituci-
onal, la asunción de competencias ejecutivas, ya que 
supone todo lo contrario, el ejercicio de un poder de 
dirección sobre actividades realizadas por otros y no 
por el mismo ente que va a coordinar. La Sentencia 
desfigura así el concepto constitucional de coordina-
ción respecto al que la STC 111/2012, de 24 de mayo, 
FJ 8 b) recuerda que «la coordinación es una facul-
tad que guarda estrecha conexión con las competenci-
as normativas, de modo que el titular de estas últimas 
ostenta aquella facultad como complemento inherente 
(STC 194/2004, de 4 de noviembre, FJ 8), encontrán-
dose ínsita no sólo en toda competencia básica (STC 
81/2005, de 6 de abril, FJ 10), sino que la facultad de 
coordinación se conecta con las competencias norma-
tivas en general», así como que «conlleva un cierto po-
der de dirección, consecuencia de la posición de supe-
rioridad en que se encuentra el que coordina respecto 
del coordinado [SSTC 214/1989, de 21 de diciembre, 
FJ 20 f); y 118/1996, de 27 de junio, FJ 66]». Por aña-
didura también se olvida que, como señala la STC 
194/2004, de 4 de noviembre, FJ 13, «no es propio de 
la potestad coordinadora del Estado el establecimiento 
de unos mecanismos de coordinación que le otorgan 
competencias de gestión de las que carece, pues ya he-
mos dicho que la coordinación consiste en el estableci-
miento de sistemas y procedimientos que propicien la 
integración de las partes del conjunto, pero ello debe 
realizarse de modo que en dicha integración cada par-
te realice las funciones para las que está constitucio-
nalmente habilitado».

En suma, una vez examinado el precepto, entiendo 
que ninguna de las circunstancias a las que alude fun-
damenta la centralización de la gestión de las subven-
ciones. Por tanto, la conclusión no podía ser otra sino 
que con dicha centralización se vulneran las compe-
tencias autonómicas de ejecución en materia laboral, 

lo que hubiera determinado la estimación del recurso 
en este punto y la correspondiente declaración de in-
constitucionalidad y nulidad del apartado 1 de la letra 
e) del artículo 13 de la Ley 56/2003, de 16 de diciem-
bre, de empleo.

Y en ese sentido emito mi Voto particular.

Madrid, a trece de febrero de dos mil catorce.

4.95. ALTRES INFORMACIONS

Procediment per a elegir una membre del 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya
Tram. 285-00001/10

Acta de la presa de possessió del càrrec

Acta de la Presa de Possessió d’una Membre del 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya

Al Palau del Parlament, el dia 4 de març de 2014, a les 
dotze del migdia i set minuts, davant la presidenta del 
Parlament, Núria de Gispert i Català, i en presència 
de membres de la Mesa del Parlament, de portaveus i 
diputats dels grups parlamentaris, del secretari de Co-
municació del Govern, d’expresidents i membres del 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya i de la secretà-
ria general del Parlament, ha pres possessió del càrrec 
de membre del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
Yvonne Griley Martínez.

La secretària general del Parlament ha llegit la resolu-
ció del Ple del Parlament per la qual s’elegeix la nova 
membre del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, a 
la qual la presidenta del Parlament ha lliurat la cre-
dencial que n’acredita el nomenament. Tot seguit, el 
president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha 
adreçat unes paraules als assistents. La presidenta del 
Parlament ha clos l’acte desitjant a Yvonne Griley una 
tasca plena d’encerts al servei de Catalunya.

L’acte s’ha clos a un quart d’una del migdia i dos minuts.

Palau del Parlament, 4 de març de 2014

El secretari quart La presidenta del Parlament
David Companyon i Costa Núria de Gispert i Català
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	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre la situació dels serveis d’urgències dels hospitals públics
	Tram. 354-00252/10
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de la Infància amb la consellera de Benestar Social i Família sobre els nens amb mancances alimentàries
	Tram. 354-00254/10
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre el Pla interdepartamental de salut pública
	Tram. 354-00257/10
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre l’acord d’unificar els centres sanitaris de dependència pública de Lleida
	Tram. 354-00259/10
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre la situació de les epidèmies del VIH i les altres infeccions de transmissió sexual
	Tram. 354-00261/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre l’incompliment del compromís del conseller de Salut davant el Ple de visitar l’Hospital de Viladecans (Baix Llobregat) i reunir-se amb els representants dels ajuntam
	Tram. 354-00266/10
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre les activitats del col·lectiu Mossos per la Independència
	Tram. 354-00267/10
	Sol·licitud i tramitació


	4.53.05.	Sol·licituds de compareixença
	Sol·licitud de compareixença de Laura Borràs, directora de la Institució de les Lletres Catalanes, davant la Comissió de Cultura i Llengua perquè informi sobre el Portal de les Lletres Catalanes
	Tram. 356-00596/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del president de la Junta de Personal de l’Hospital Universitari de Bellvitge, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), davant la Comissió de Salut perquè expliqui la situació dels serveis d’urgències de l’hospital
	Tram. 356-00608/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Manuel Piñar, president de la Federació d’Associacions de Veïns de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), davant la Comissió de Salut perquè expliqui la situació dels serveis d’urgències de l’Hospital Universitari de Bellv
	Tram. 356-00609/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Cristina Iniesta Blasco, delegada de Salut de l’Ajuntament de Barcelona, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre l’atenció continuada i les urgències a Barcelona
	Tram. 356-00615/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Jaume Estany Ricart, gerent de l’àmbit Barcelona Ciutat de la regió sanitària de Barcelona, davant la Comissió de Salut, perquè informi sobre l’atenció continuada i les urgències a Barcelona
	Tram. 356-00616/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Climent Giné, professor de la Universitat Ramon Llull, davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats perquè informi sobre l’escola inclusiva
	Tram. 356-00619/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Jordi Casabona Barbarà, director científic del Centre d’Estudis Epidemiològics sobre les Infeccions de Transmissió Sexual i Sida de Catalunya, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de les epidèmies de
	Tram. 356-00626/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Josep Mallolas Masferrer, cap de l’Hospital de Dia del VIH/Sida de l’Hospital Clínic de Barcelona, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de les epidèmies del VIH i les altres infeccions de transmissió
	Tram. 356-00627/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació del Grup de Treball sobre el VIH/Sida, de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre les epidèmies del VIH i les infeccions de transmissió sexu
	Tram. 356-00628/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Miguel Luis Acosta Martínez, director de la Fundació Acollida i Esperança i coordinador de la Comissió de VIH/Sida i Exclusió Social de la Federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social, davant la Comissió de Salut perquè in
	Tram. 356-00629/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’Anna Rafel Campàs, coordinadora de l’Associació Antisida de Lleida, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre les epidèmies del VIH i les infeccions de transmissió sexual
	Tram. 356-00630/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de David Paricio Salas, director de l’entitat Sida-Studi, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre les epidèmies del VIH i les infeccions de transmissió sexual
	Tram. 356-00631/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Juan Sebastián Hernández Fernández, president del Grup de Treball sobre Tractaments del VIH, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre les epidèmies del VIH i les infeccions de transmissió sexual
	Tram. 356-00632/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Josep Coll, representant del Projecte dels Noms, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre les epidèmies del VIH i les infeccions de transmissió sexual
	Tram. 356-00633/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’Antoni Mateu i Serra, secretari de Salut Pública, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la regulació de les associacions de cànnabis de Catalunya
	Tram. 356-00636/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Joan Colom i Farran, subdirector general de Drogodependències, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la regulació de les associacions de cànnabis de Catalunya
	Tram. 356-00637/10
	Sol·licitud


	4.53.10.	Sessions informatives i compareixences de membres del Govern
	Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre la situació de les epidèmies del VIH i les altres infeccions de transmissió sexual
	Tram. 355-00121/10
	Acord de tenir la sessió informativa
	Substanciació


	4.53.15.	Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
	Compareixença de Matilde Aragó, magistrada, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual es regula l’es
	Tram. 353-00296/10
	Decaïment

	Compareixença d’una representació de la Fiscalia Superior de Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 50/1981,
	Tram. 353-00300/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de l’Associació de Juristes en Defensa de la Llengua Pròpia amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial
	Tram. 353-00302/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de la sectorial dels treballadors de l’Administració de justícia de Comissions Obreres amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica
	Tram. 353-00304/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de la sectorial dels treballadors de l’Administració de justícia de la Unió General de Treballadors amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la 
	Tram. 353-00305/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de la sectorial dels treballadors de l’Administració de justícia de la Central Sindical Independent i de Funcionaris amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de m
	Tram. 353-00306/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de l’Associació Progressista de Fiscals amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 50/19
	Tram. 353-00309/10
	Decaïment

	Compareixença d’una representació de l’Observatori de la Llengua Catalana amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 50/19
	Tram. 353-00310/10
	Decaïment

	Compareixença d’una representació del Sindicat de Secretaris Judicials amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 50/1981,
	Tram. 353-00311/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de la Plataforma per la Llengua amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per 
	Tram. 353-00312/10
	Substanciació

	Compareixença de Lluís Jou i Mirabent, notari i ex-director general de Política Lingüística, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial,
	Tram. 353-00316/10
	Substanciació

	Compareixença d’Ester Franquesa i Bonet, directora general de Política Lingüística, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la 
	Tram. 353-00317/10
	Substanciació

	Compareixença d’Antoni Milian, catedràtic de dret administratiu de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del pod
	Tram. 353-00318/10
	Substanciació

	Compareixença de Paquita Sanvicén Torné, directora del Centre de Normalització Lingüística de Lleida, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder 
	Tram. 353-00319/10
	Substanciació

	Compareixença d’Isidor Garcia Sánchez, ex-director general de Recursos de l’Administració de Justícia, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder
	Tram. 353-00320/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 353-00322/10
	Substanciació

	Compareixença de Jordi Xargay, president del Fòrum Comarcal de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 353-00323/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 353-00324/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de l’Associació de Micropobles de Catalunya amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 353-00325/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de l’Associació d’Entitats Locals Propietàries Forestals amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 353-00326/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de l’Associació Espanyola de Municipis de Muntanya amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 353-00327/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de l’Àrea Metropolitana de Barcelona amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 353-00328/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de la plataforma El Lluçanès És Comarca amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 353-00329/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de l’Agrupació d’Entitats Municipals Descentralitzades de Catalunya amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 353-00330/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 353-00331/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació del Consorci per a la Promoció dels Municipis del Moianès amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 353-00332/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de la Mancomunitat La Plana amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 353-00333/10
	Substanciació

	Compareixença del síndic d’Aran amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 353-00338/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació del Consell Comarcal del Baix Llobregat amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 353-00339/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació del Consell Comarcal del Vallès Occidental amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 353-00340/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació del Consell Comarcal del Maresme amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 353-00341/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació del Consell Comarcal del Barcelonès amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 353-00342/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació dels grups municipals de Sant Julià de Ramis (Gironès) amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 353-00343/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 353-00344/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions de Pares d’Alumnes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 353-00345/10
	Substanciació

	Compareixença de Núria Carrera Comes, presidenta del Col·legi Oficial de Diplomats en Treball Social i Assistents Socials de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 353-00346/10
	Substanciació

	Compareixença de Roser Bertran, representant de l’Associació Catalana de Tècnics d’Educació d’Administració Local (Tekhne), amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 353-00347/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació del Consell Comarcal de la Cerdanya amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 353-00363/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de la Federació Internacional d’Entitats Catalanes amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
	Tram. 353-00387/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Federació d’Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
	Tram. 353-00388/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Taula per l’Acció Exterior amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
	Tram. 353-00389/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Carles A. Gasòliba i Böhm, president de la fundació Centre d’Informació i Documentació Internacionals a Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
	Tram. 353-00390/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Jordi Bacaria, director president de la fundació Centre d’Informació i Documentació Internacionals a Barcelona i catedràtic d’economia aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior d
	Tram. 353-00391/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Senén Florensa i Palau, president executiu de l’Institut Europeu de la Mediterrània, amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
	Tram. 353-00392/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Anna Terrón i Cusí, de l’Institut per a la Globalització, la Cultura i la Mobilitat de la Universitat de les Nacions Unides, amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
	Tram. 353-00393/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Xavier Pons Ràfols, catedràtic de dret internacional públic de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
	Tram. 353-00394/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Eduard Sagarra, professor titular de dret internacional públic i relacions internacionals de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
	Tram. 353-00395/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Jacint Jordana, director de l’Institut Barcelona d’Estudis Internacionals, amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
	Tram. 353-00396/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Ferran Tarradellas, director de la Representació de la Comissió Europea a Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
	Tram. 353-00397/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Maria Àngels Prats Mora, jurista especialitzada en acció exterior, amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
	Tram. 353-00398/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Victòria Abellán Honrubia, catedràtica de relacions internacionals de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
	Tram. 353-00399/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Manuel Vallbé, professor de dret internacional públic i relacions internacionals de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
	Tram. 353-00400/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Caterina Garcia Segura, catedràtica de relacions internacionals de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
	Tram. 353-00401/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Àlex Calvo, professor de dret internacional de la European University, amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
	Tram. 353-00402/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Manuel Manonelles, professor de relacions internacionals de Blanquerna - Universitat Ramon Llull, amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
	Tram. 353-00403/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Francesc Morata, catedràtic de ciència política de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
	Tram. 353-00404/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Carles Viver i Pi-Sunyer, director de l’Institut d’Estudis Autonòmics, amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
	Tram. 353-00405/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Santiago Castellà i Surribas, professor de dret de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
	Tram. 353-00406/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Blanca Vilà Costa, professora de dret de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
	Tram. 353-00407/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Pere Vilanova, catedràtic de ciència política i de l’Administració de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
	Tram. 353-00408/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Ana Mar Fernández Pasarín, professora de ciència política i de l’Administració de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
	Tram. 353-00409/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació d’Amnistia Internacional amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
	Tram. 353-00410/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Federació Catalana d’ONG per al Desenvolupament amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
	Tram. 353-00411/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació d’Ecologistes en Acció amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
	Tram. 353-00412/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Jove Cambra Internacional de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
	Tram. 353-00413/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Plataforma Pro Seleccions Esportives Catalanes amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
	Tram. 353-00414/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Assemblea Nacional Catalana amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
	Tram. 353-00415/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
	Tram. 353-00416/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
	Tram. 353-00417/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Casa Àsia amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
	Tram. 353-00418/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la fundació Casa Amèrica Catalunya amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
	Tram. 353-00419/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Narciso Pastor Sáenz, director de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària de la Universitat de Lleida, i de Jordi Graell i Sarle, sotsdirector de Divulgació i Transferència del mateix centre, davant la Comissió d’Ensenyament i Univ
	Tram. 357-00416/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de l’Associació per a la Prevenció d’Accidents de Trànsit davant la Comissió d’Estudi de la Seguretat Viària perquè hi faci aportacions
	Tram. 357-00561/10
	Substanciació
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