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1.

TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.10.

RESOLUCIONS

1.20.

Núm. 308

INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Govern sobre la política industrial
Tram. 300-00161/10

Resolució 647/X del Parlament de Catalunya, sobre les necessitats específiques dels
infants afectats per les malalties que La Marató de TV3 vol combatre en cada edició

Substanciació

Sessió núm. 31, tinguda el 24.04.2014, DSPC-P 58.

Tram. 250-00884/10

Adopció
Comissió de Control de l’Actuació de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
Sessió núm. 15, 11.04.2014, DSPC-C 398

Comissió de Control de l’Actuació de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
La Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals, en la sessió tinguda
l’11 d’abril de 2014, ha debatut el text de la Proposta de
resolució sobre la reserva de fons de La Marató per a
projectes de medicina preventiva en la població infantil (tram. 250-00884/10), presentada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i les esmenes
presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 57462).
Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament,
ha adoptat la següent
Resolució
El Parlament de Catalunya recomana a la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals i a la Fundació La
Marató de TV3 que compleixin la Resolució 515/VIII
del Parlament, per la qual es recomanava a la Corporació que fes les gestions necessàries per tal que en cada
edició de La Marató de TV3 es tinguessin en compte
especialment les necessitats específiques dels infants
afectats per les malalties que es volen combatre, tant
pel que fa a la sensibilització social com als projectes
de recerca subvencionats.
Palau del Parlament, 11 d’abril de 2014
La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Núria Ventura Brusca
Antoni Balasch i Parisi

Interpel·lació al Govern sobre l’economia social i solidària
Tram. 300-00162/10

Substanciació

Sessió núm. 31, tinguda el 24.04.2014, DSPC-P 58.

Interpel·lació al Govern sobre les persones
en situació de dependència
Tram. 300-00163/10

Substanciació

Sessió núm. 31, tinguda el 24.04.2014, DSPC-P 58.

Interpel·lació al Govern sobre la reorientació
i l’impuls de la cooperació catalana
Tram. 300-00164/10

Substanciació

Sessió núm. 31, tinguda el 24.04.2014, DSPC-P 58.

Interpel·lació al Govern sobre l’aplicació de
la Llei de barris
Tram. 300-00165/10

Substanciació

Sessió núm. 31, tinguda el 24.04.2014, DSPC-P 58.

1.10.

Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació
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Interpel·lació al Govern sobre les competències de la Generalitat en matèria de relacions internacionals

2.

TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG,
RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT

Tram. 300-00166/10

2.10.

PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN
AMB L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

2.10.75.

PROCEDIMENTS D’ACTUACIÓ DAVANT
EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Substanciació

Sessió núm. 31, tinguda el 24.04.2014, DSPC-P 58.

Interpel·lació al Govern sobre el nou model
d’ordre públic
Tram. 300-00167/10

Substanciació

Sessió núm. 31, tinguda el 24.04.2014, DSPC-P 58.

Procediment per a la interposició d’un recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei de
l’Estat 23/2013, del 23 de desembre, reguladora del factor de sostenibilitat i l’índex de
revaloració del sistema de pensions de la
Seguretat Social
Tram. 212-00006/10

Caducitat del procediment parlamentari

1.40.

1.40.03.

ACORDS AMB RELACIÓ A LES
INSTITUCIONS DE LA UNIÓ EUROPEA
CONEIXEMENTS DE LES PROPOSTES

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu als equips
de protecció individual
Tram. 295-00155/10

Secretaria General
Atès que ha transcorregut el termini a què es refereix
l’article 30.2 de la Llei 2/2009, del 12 de febrer, del
Consell de Garanties Estatutàries, sense que cap dels
legitimats hagi comunicat a la presidenta del Parlament la pretensió d’interposar el recurs d’inconstitucionalitat, es fa avinent que aquest procediment parlamentari ha caducat.
Palau del Parlament, 24 d’abril de 2014
Imma Folchi i Bonafonte
Secretària general

Coneixement de la proposta

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

Procediment per a la interposició d’un recurs
d’inconstitucionalitat contra la Llei de l’Estat
22/2013, del 23 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2014
Tram. 212-00008/10

Caducitat del procediment parlamentari

Secretaria General
Atès que ha transcorregut el termini a què es refereix
l’article 30.2 de la Llei 2/2009, del 12 de febrer, del
Consell de Garanties Estatutàries, sense que cap dels
legitimats hagi comunicat a la presidenta del Parlament la pretensió d’interposar el recurs d’inconstitucionalitat, es fa avinent que aquest procediment parlamentari ha caducat.
Palau del Parlament, 24 d’abril de 2014
Imma Folchi i Bonafonte
Secretària general

1.40.03.

Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment
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3.

TRAMITACIONS EN CURS

3.01.

PROJECTES I PROPOSICIONS DE LLEI
I ALTRES PROPOSTES DE NORMA

3.01.01.

PROJECTES DE LLEI

Núm. 308

Projecte de llei de creació de l’impost sobre les emissions contaminants d’òxids de
nitrogen a l’atmosfera que produeix l’aviació
comercial, de l’impost sobre la producció termonuclear d’energia elèctrica per la seva incidència en el medi ambient i de l’impost sobre
l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera
Tram. 200-00016/10

Projecte de llei del voluntariat

Pròrroga del termini per a proposar compareixences

Tram. 200-00013/10

Pròrroga del termini per a proposar compareixences

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 64143).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 05.05.2014; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 23.04.2014.

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 64143).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia
hàbil; última.
Finiment del termini: 28.04.2014; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 23.04.2014.

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
Tram. 200-00017/10

Debat de totalitat

Debat de totalitat

Ple del Parlament

Ple del Parlament

Sessió núm. 31, tinguda el 24.04.2014, DSPC-P 58.

Rebuig de les esmenes a la totalitat presentades pel Grup Parlamentari de Ciutadans i pel
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Rebutjades pel Ple del Parlament en la sessió núm. 31,
tinguda el 24.04.2014, DSPC-P 58.

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 04.02.2014.

Termini per a proposar compareixences

Sessió núm. 31, tinguda el 24.04.2014, DSPC-P 58.

Retirada de les esmenes a la totalitat presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa i pel
Grup Parlamentari Socialista

Retirades en el Ple del Parlament en la sessió núm. 31,
tinguda el 24.04.2014, DSPC-P 58.

Rebuig de les esmenes a la totalitat presentades pel Grup Parlamentari de Ciutadans i pel
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Rebutjades pel Ple del Parlament en la sessió núm. 31,
tinguda el 24.04.2014, DSPC-P 58.

Termini: 5 dies hàbils (del 29.04.2014 al 06.05.2014).
Finiment del termini: 07.05.2014; 09:30 h.

3.01.01.
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PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002,
del 24 de desembre
Tram. 202-00022/10

3.10.

PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN
AMB L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

3.10.25.

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Núm. 308

Proposta de resolució sobre la continuïtat
de l’Escola Mediterrània, de Viladecans
Tram. 250-00983/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 64144).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 28.04.2014; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 23.04.2014.

Esmenes presentades
Reg. 63536; 63574 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CEU, 23.04.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 63536)

1
Proposició de llei de modificació de la Llei
2/2012, de modificació de diverses lleis en
matèria audiovisual
Tram. 202-00037/10

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 31, tinguda el 24.04.2014, DSPC-P 58.

Del punt 1
«1. El Parlament de Catalunya valora positivament la
decisió presa pel Departament d’Ensenyament, basada en les necessitats d’escolarització de Viladecans,
d’oferir una línia de P3 a l’escola Mediterrània d’aquest municipi, així com a la resta de nivells educatius
el curs 2014-2015.»

2
Retirada de les esmenes a la totalitat presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i
Unió i pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya

Retirades en el Ple del Parlament en la sessió núm. 31,
tinguda el 24.04.2014, DSPC-P 58.

Rebuig de les esmenes a la totalitat presentades pel Grup Parlamentari de Ciutadans i pel
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

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

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

Del punt 2
«2. Que el Departament d’Ensenyament continuï definint amb la participació de l’ajuntament de Viladecans, tal i com estableix l’article 45 de la Llei d’Educació de Catalunya, un mapa educatiu basat en les
necessitats d’escolarització del territori.»

3

Esmena núm. 3
De modificació
GP de Convergència i Unió (3)

Del punt 3
Rebutjades pel Ple del Parlament en la sessió núm. 31,
tinguda el 24.04.2014, DSPC-P 58.

3.01.02.

«3. Valorar i temporitzar la necessitat de realitzar un
estudi per a aquesta actuació i conseqüentment la conveniència de l’acceptació de la cessió de sòl.»

Tramitacions en curs

8

28 d’abril de 2014

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 63574)

1

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

Núm. 308

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 63575)

1

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

De refosa dels punts 1 i 3

De refosa dels punts 1 i 2

1. Continuar treballant en l’estudi de l’evolució de l’escola Mediterrània, incorporant com un dels elements
a plantejar en l`anàlisi, la possible conversió en institut escola per tal que es puguin gestionar els fluxos
demogràfics de la ciutat, tenint en compte els compromisos de cessió de sòl fets per l’Ajuntament i l’estudi de
les dificultats de finançament per a la consecució de les
propostes esmentades.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a tenir el compte, com preveu l’article 25.3
del decret pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i la provisió dels llocs de treball docents,
el criteri de prioritat d’aquells docents funcionaris de
carrera o en pràctiques i funcionaris interins docents
per als nomenaments en vacant de plantilla que acreditin la condició legal de discapacitat per tenir reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%
i una valoració del servei de prevenció corresponent
que proposi una adaptació del lloc de treball adequada a les seves característiques, a l’empara de l’article
25 de la Llei de riscos laborals i d’acord amb els principis continguts en el Reial decret de text refós de la
Llei general de drets de les persones amb discapacitat.

2

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

2. Treballar amb la comunitat educativa de Viladecans
i l’Ajuntament per establir un mapa escolar estable i
flexible alhora, que permeti treballar a tots els centres
educatius de la ciutat amb tantes certeses de futur com
l’evolució demogràfica ho permeti, i garantir l’educació de qualitat que es mereix Viladecans.

Proposta de resolució sobre el manteniment
de la prioritat de les persones amb un grau
de discapacitat reconegut en la borsa de
treball de personal docent
Tram. 250-00984/10

Reg. 63537; 63575 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CEU, 23.04.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 63537)

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

Esmenes presentades
Reg. 63017 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CTS, 22.04.2014

1

Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (1)

D’un nou apartat 3
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:

De tota la proposta
«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a garantir, tal i com es recull, en el decret de
provisió de llocs docents, accions positives vers el col·
lectiu de treballadors amb disminució reconeguda,
normativitzant la prioritat en la col·locació d’interins
amb discapacitat que tinguin informe d’adaptació del
lloc de treball expedit pel servei de prevenció de riscos
laborals del Departament d’Ensenyament.»

3.10.25.

Tram. 250-00986/10

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg.
63017)

Esmenes presentades

1

Proposta de resolució sobre el manteniment
dels cabals ambientals dels rius de les conques internes

«3. Aplicar l’article 26 del Pla Hidrològic Nacional en
relació al caràcter de limitació prèvia què tenen els cabals ambientals fixats als respectius Plans deixant així
sense efecte el suposat dret d’indemnització que tenen
els titulars de les concessions (de les hidroelèctriques o
dels regadius) atès que els cabals ambientals tenen la
consideració de limitació prèvia i caràcter preferent en
relació a la resta d’usos tal i com va recollir el dictamen del Consejo de Estado sobre la conca del Miño.»
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Esmena núm. 2
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (2)

és susceptible de ser catalogada com a Bé cultural
d’Interès Nacional.»

Proposta de resolució sobre la carretera
C-31 al pas pel Penedès

D’un nou apartat 4
«4. Sobre els Plans de gestió:

Tram. 250-00993/10

4.1. Aprovar durant aquest període de sessions els plans
de gestió dels espais fluvials què s’havien d’aprovar durant el 2010 i 2012 i que disposen dels estudis tècnics
o de base restant pendent iniciar només la tramitació
del Pla: Baix Llobregat Anoia, Tordera, Francolí, Ridaura i Calonge, Muga, Fluvia, Gaia, Foix i Besòs.
4.2. Reiniciar la tramitació del Pla del Baix Ter que
disposa de tota la documentació tècnica.
4.3. Reiniciar el període d’informació pública del Pla
del Tordera.»

3

Núm. 308

Esmena núm. 3
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (3)

D’un nou apartat 5
«5. Actualitzar i millorar en el pressupost 2014 la partida per a fer front a les millores en qualitat ambiental
del Pla de Gestió de l’aigua de Catalunya i del Programa de Mesures per al 2015, atès què el 22’5 % (78) de
les masses d’aigua de les conques internes no podran
assolir el bon estat previst al 2015.
5.1. Implementar les mesures necessàries per assolir
els cabals de manteniment que s’han de garantir el
2015 fixats en els plans de gestió de zones (Tordera,
Baix Ter i Daró, Baix Llobregat i Anoia).»

Esmenes presentades
Reg. 63535 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CTS, 22.04.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 63535)

1

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

De tot el text
«1. Analitzar dins de la futura revisió del Pla d’Infraestructures del Transport de Catalunya la categoria funcional de la carretera C-31 al seu pas pel Baix Penedès i
el Garraf, d’acord amb l’establert a la Llei de carreteres.
2. Continuar amb el desenvolupament de les polítiques
tarifàries previstes d’homogeneïtzació dels peatges de
la C-32.
3. Incorporar als diferents plans territorials i sectorials que afectin al territori les conseqüències que es derivin del canvi de funcionalitat de la C-31, en cas que
així es dedueixi de la futura revisió del Pla d’Infraestructures del Transport de Catalunya.»

Proposta de resolució sobre la construcció
d’un centre d’educació secundària a Martorell
Proposta de resolució sobre la catalogació
de l’església de Santa Maria, de Llorenç de
Rocafort, com a bé cultural d’interès nacional
Tram. 250-00988/10

Reg. 63538 / Admissió a tràmit:

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 63538)

Reg. 63540 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CCL, 22.04.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 63540)

1

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

De tota la proposta

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a estudiar
si l’església de Santa Maria de Llorenç de Rocafort
3.10.25.

Esmenes presentades
Mesa de la CEU, 23.04.2014

Esmenes presentades

1

Tram. 250-00998/10

«El Parlament de Catalunya, valora positivament la decisió presa pel Departament d’Ensenyament conjuntament
amb l’Ajuntament de Martorell, d’ubicar la Secció d’Institut de Martorell a l’edifici de l’antiga escola Montserrat.»
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Proposta de resolució sobre la implantació
d’un model coeducatiu per a l’aprenentatge de valors i de rols de gènere basats en la
igualtat i el respecte

La lluita contra la violència masclista ha de passar per
la coeducació i la sensibilització, incidint amb especial atenció en l’educació des de les etapes inicials en
igualtat de sexes.

Tram. 250-01070/10

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

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Proposta de resolució

Reg. 63521 / Admissió a tràmit: Mesa

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

del Parlament, 22.04.2014

A la Mesa del Parlament
Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta, Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 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’Igualtat de les Persones.
Exposició de motius
El 2014 a Catalunya sis dones han mort víctimes de la
violència masclista, xifra que supera en 4 mesos el total de víctimes per violència de gènere de tot el 2013.
Les desigualtats de gènere i la violència masclista són
fenòmens molt presents a la nostra societat i ens allunyen de la igualtat de drets i d’oportunitats, de la llibertat de les persones a la seva opció sexual i es perd
el respecte entre les persones.
Des de la infància a homes i dones se’ls ensenya a
comportar-se de forma diferent, construint determinats rols, trets i actituds entorn les dones i homes, però aquesta correspondència de rols no sempre es justa
i igualitària. A l’establir un vincle entre sexe i gènere
estem establint la desigualtat entre dones i homes.
Els estereotips i els valors patriarcals segueixen existint a la nostra societat, i s’estan transmetent contínuament des de diferents esferes com l’educativa, la familiar i la laboral. Des de l’àmbit educatiu, s’ha de tenir
en compte que en els centres educatius nens, nenes i
adolescents pateixen desigualtats de gènere, i és que,
tot i les polítiques d’igualtat que s’estan desenvolupant
pel respecte i la convivència entre infants, la complexitat del tema i el poc temps que es dedica, fa que moltes actuacions que es fan als centres escolars siguin
molt puntuals. És necessari apostar per una coeducació real dels infants i adolescents des del principi de la
seva etapa escolar.
L’Observatori de la Violència Domèstica i de Gènere
adscrit al Consell General del Poder Judicial confirma que la violència masclista creix entre els menors,
de fet, el nombre de menors jutjats per violència masclista ha crescut un 5% al país. S’estan reproduint rols
masclistes entre els joves que es tradueixen en violència contra les dones amb les que es relacionen.
3.10.25.

Núm. 308

1. Implantar un model d’ensenyament coeducatiu als
centres escolars perquè esdevinguin espais per l’aprenentatge de valors i rols basats en la igualtat i el respecte.
2. Dur a terme a tots els centres educatius un programa d’educació afectivo-sexual, que integri:
a. Formació dels docents per treballar als centres escolars els valors d’igualtat, els nous rols socials de gènere i d’orientació sexual i garanteixin la seva actuació
davant de casos d’assetjament per orientació sexual o
d’identitat de gènere.
b. Renovació del material didàctic per evitar que es reprodueixin els rols entre dones i homes que discriminin per raó de sexe.
c. Protocol de prevenció i detecció de casos de violència masclista entre els alumnes dels centres escolars.
3. Promoure models igualitaris a través de tots els mitjans de comunicació, garantint que en el contingut de
la seva programació es faci ús del llenguatge no sexista i es fomentin nou rols de gènere igualitaris.
Palau del Parlament, 9 d’abril de 2014
Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta, Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, del GP SOC

Proposta de resolució sobre l’elaboració del
Pla director d’urologia i andrologia de Catalunya
Tram. 250-01071/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 63522 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 22.04.2014

A la Mesa del Parlament
Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 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 de Salut.
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Exposició de motius
Les simptomatologies i patologies urològiques i andrològiques són molt freqüents, en especial, les infeccions del tracte urinari, la litiasi renal, la prostatitis
hipertròfica benigna, els tumors prostàtics, de bufeta
urinària i renals, les disfuncions sexuals masculines,
i altres menys freqüents, com les malformacions congènites.
El Pla estratègic d’ordenació de serveix a la salut sexual i reproductiva orienta les polítiques, incorpora alguns aspectes de les patologies urològiques i andrològiques encara que històricament amb poca visió de
gènere masculí.
Segons la distribució del Pressupost de Salut del 2014
per grans grups diagnòstics (CIM-9), les malalties de
l’aparell genito-urinari suposen el 9.86% de la despesa en atenció especialitzada, el 4.70% d’atenció primària, el 3.95% d’atenció farmacèutica, corresponent al
7.2% de la despesa total (és el sisè grup en despesa,
després de malaltia circulatòria, malaltia neurològica,
neoplàsia, trastorns mentals i malaltia respiratòria).
Les infeccions del tracte urinari són una de les patologies més freqüents en l’atenció primària. La disúria és
un dels motius de consulta habituals. La majoria de les
infeccions de tracte urinari es diagnostiquen i tracten
a l’atenció primària (cistitis, reinfeccions i pielonefritis
en persones sense factors de risc). Les infeccions urinàries són més freqüents entre les dones, encara que
a partir dels 60 anys, la incidència augmenta entre els
homes. La protocol·lització a través de guies clíniques
permet monitoritzar els resultats i la prevenció i seguiment de les resistències antibiòtiques i de la detecció
dels factors de risc, especialment en persones grans.
La hipertròfia benigna prostàtica (HBP) és una patologia molt prevalent en l’home adult. La prevenció, el
tractament simptomàtic, el diagnòstic precoç i la millora dels tractaments farmacològics i quirúrgics canvia l’evolució natural de l’HBP. La prevalença «histològica» s’inicia a partir dels 40 anys. Als 60 anys
afecta a més del 50% dels homes i a partir dels 85
anys, el 90%. Entorn del 25% dels homes de més de
60 anys tenen símptomes i més del 80% a partir dels 80
anys. L’edat, la dieta baixa en fitoestrògens vegetals i
el risc familiar són els principals factors de risc.
La litiasi renal és la tercera patologia urològica més
freqüent, després de les infeccions i la HBP. La prevalença és entorn del 4.2%, més freqüent en homes
(3:1, és a dir, 3 homes per cada dona) i entre els 30 i els
50 anys. Els càlculs d’oxalat o fosfat càlcic són entre el
65% i el 80% i la resta són d’àcid úric. El còlic nefrític
agut és l’expressió clínica ordinària, i habitualment és
diagnosticada i tractada a l’atenció primària i/o a urgències extrahospitalàries o hospitalàries. La majoria
poden resoldre’s a l’atenció primària o als CUAP i caldria derivar als hospitals únicament les litiasis renals
amb complicacions.
3.10.25.

Núm. 308

Els tumors urològics són altament prevalents, en especial el càncer de pròstata, seguit del de bufeta urinària
i el renal. El càncer de pròstata és el càncer amb major
incidència anual, uns 4.300 per any, sent el més freqüent dels càncers en homes (21.3%, segons dades publicades pel Departament de Salut). L’edat és el factor
de risc més important seguir del risc familiar. La probabilitat de tenir càncer de pròstata al llarg de la vida
dels homes és del 1/6 (el de pulmó o còlon-recte és del
1/8), en comparació amb l’1/9 de càncer de mama en
dones. La mortalitat és entorn el 8%, millorant any rere any; unes 803 persones per any.
El cribatge poblacional de càncer de pròstata amb determinació de l’antígen prostàtic específic (PSA) ha
estat discutit des dels seus inicis en diferents estudis
que han examinat la seva efectivitat en la reducció de
la mortalitat. La més recent de Cochrane (2013) o US
Preventive Services Task Force (2012) no recomanen
screening de cribatge poblacional amb PSA.
El tumor de bufeta urinària mostra a Catalunya una
incidència de 2.238 tumors per any (11.2% dels tumors
dels homes) i 420 (3.1% dels tumors en dones). La probabilitat de tenir un càncer de bufeta urinària al llarg
de la vida és del 1/10 en el cas dels homes i molt inferior en dones. A l’any moren 582 persones (un 5.9% de
les persones mortes amb càncer a Catalunya). El càncer de bufeta de l’orina està relacionat amb el tabac.
El tumor renal (hipernefroma) mostra una incidència
de 10 casos per cada 100.000 homes l’any. El 2010 van
morir a Catalunya 100 dones i 178 homes de càncer
renal.
L’andropausa o menopausa masculina, és el procés natural resultat de baixos nivells de testosterona, o pel
mal funcionament de los receptors de testosterona; la
prevalença de l’andropausa depèn de l’edat. Es calcula
que un 30% dels homes entre 60 i 70 anys tenen nivells de testosterona lliure en sang baixos. En els homes entre 70 i 80 anys aquest percentatge assoleix el
70% aproximadament. En el sistema sanitari públic la
prevenció, el diagnòstic i el seguiment de l’andropausa
natural o amb complicacions està poc estandarditzat,
molt menys que en el cas de la menopausa femenina.
La prevalença de la disfunció erèctil en homes de entre 25 i 70 anys és del 18,9%, si utilitzéssim l’instrument internacional Index of Erectile Function (IIEF)
i que esta prevalença i la gravetat de la malaltia augmenten amb l’edat. Estudis Internacionals en els que
ha participat Espanya corroboren que aquí la prevalença de disfuncions sexuals masculines estaria entorn
del 10%.
Donat l’increment de la demanda, especialment vinculat a l’augment de l’esperança de vida, la variabilitat
territorial, la falta de coordinació entre nivells assistencials, els retards diagnòstics i d’inici del tractament,
cal fer un circuit assistencial entre l’atenció primària i
l’hospitalària; del contrari, la pèrdua de qualitat de vi-
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da i les complicacions (retencions urinàries que requereixen sondatge uretral, infeccions urinàries, disfunció sexual) són freqüents i els retards dels tractament
encareixen l’assistència.
Davant, doncs, de l’alta incidència i prevalença i les
perspectives de creixement de la patologia urològica,
considerem necessària l’elaboració d’un Pla director.
La valoració dels Plans Directors i dels Plans d’ordenació de serveis assistencials han fet de la planificació
estratègica i operativa a Catalunya un instrument clau
per la millora de la prevenció, del diagnòstic precoç,
dels tractaments i de la recerca i la formació.
Com el Pla Director d’Oncologia va canviar el circuit
de diagnòstic ràpid del càncer a Catalunya, com el Pla
Director de Malalties Circulatòries va crear el Codi
Ictus i el Codi Infart, orientant les polítiques, accions
i avaluació de resultats, i com el Departament de Salut
recentment va fer el Model d’atenció en oftalmologia,
considerem que cal el mateix en les malalties urològiques.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista
presenta la següent:
Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Elaborar, durant l’any 2014, el Pla Director d’Urologia i Andrologia de Catalunya per impulsar amb evidència científica les accions de recerca i docència, prevenció, diagnòstic, tractaments i circuits assistencials
compartits d’atenció primària i hospitalària, per a garantir indicadors comuns de continuum entre nivells
assistencials, temps raonables i homogeneïtat en els
protocols clínics del model d’atenció en urologia.
2. Elaborar un mapa de circuits assistencials en patologia urològica i andrològica en cadascuna de les regions i sectors sanitaris i de Catalunya, a través de protocols per cada grup de patologies acordats entre els
diferents nivells assistencials.
Palau del Parlament, 9 d’abril de 2014
Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Núm. 308

Proposta de resolució sobre la retallada
en les nòmines del treballadors del Servei
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 250-01072/10

Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans
Reg. 63523 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 22.04.2014

A la Mesa del Parlament
Inés Arrimadas García, portaveu adjunta del Grup
Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenta la proposta de resolució següent per tal
que sigui substanciada davant la Comissió d’Empresa
i Ocupació.
Exposición de motivos
Los trabajadores del Servei d’Ocupació de Catalunya
(SOC) recibieron en enero de 2014 un escrito de la Generalitat donde se les informa que perciben su nómina
cofinanciada a partes iguales entre la Generalitat y el
Fondo Social Europeo (FSE) de la Unión Europea, en
el marco del Programa Operativo 2077ES052PO007.
A pesar de todo, estos trabajadores han sufrido los
mismos recortes salariales que el resto de servidores
públicos catalanes.
Por estos motivos, el Grup Parlamentari de Ciutadans
presenta la siguiente:
Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a
1. Informar en sede parlamentaria de los criterios seguidos por la Generalitat para llevar a cabo los recortes en las nóminas de estos trabajadores del SOC.
2. Informar en sede parlamentaria sobre si la Generalitat de Cataluña ha informado a los trabajadores del
SOC que sus nóminas están financiadas en un 50%
por el FSE y sobre los motivos por los que no se ha informado con anterioridad.
3. Adoptar todas las medidas necesarias para compensar a este colectivo por los recortes sufridos en su poder adquisitivo.
Palau del Parlament, 14 d’abril de 2014
Inés Arrimadas García
Portaveu adjunta del GP de C’s

3.10.25.
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Proposta de resolució sobre l’import destinat al Fons de foment del programa de barris i àrees urbanes d’atenció especial
Tram. 250-01073/10

millora urbanística, social, econòmica i ambiental en
aquestes àrees, i que siguin presentats pels respectius
municipis o, eventualment, per altres ens locals.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans
presenta la següent:

Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans
Reg. 63570 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 22.04.2014

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:

A la Mesa del Parlament
Albert Rivera Díaz, president, Jordi Cañas Pérez, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 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 de Territori i Sostenibilitat.
Exposició de motius
El 2004 es va aprovar al Parlament de Catalunya la
Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial, comunament coneguda com a «Llei de barris».
Aquesta llei dota les administracions catalanes d’instruments per tal d’intervenir en les millores dels barris, àrees urbanes i viles que, per les seves condicions,
requereixen d’atenció especial per part dels poders públics.
Aquesta llei és un instrument fonamental per tal
d’assolir un dels objectius principals del Departament
de Territori i Sostenibilitat, la rehabilitació integral de
barris amb l’objectiu d’evitar la segregació urbana i la
degradació d’aquests i d’aquesta manera millorar les
condicions dels ciutadans residents en aquestes àrees
per tal d’afavorir la seva cohesió social i desenvolupament econòmic.
La llei de barris estipula que els projectes municipals
susceptibles d’ésser finançats han de preveure intervencions en alguns dels camps següents, finançats
pel Fons de foment del programa de barris i àrees urbanes d’atenció especial: la millora de l’espai públic
i la dotació d’espais verds, la rehabilitació i l’equipament dels elements col·lectius dels edificis, la provisió
d’equipaments per a l’ús col·lectiu, la incorporació de
les tecnologies de la informació en els edificis, el foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà,
especialment pel que fa a l’eficiència energètica, l’estalvi en el consum d’aigua i el reciclatge de residus,
l’equitat de gènere en l’ús de l’espai urbà i dels equipaments, el desenvolupament de programes que comportin una millora social, urbanística i econòmica del
barri, i l’accessibilitat i la supressió de les barreres arquitectòniques.
Mitjançant aquest Fons de millora es vehicularà la
contribució financera de la Generalitat a aquells projectes d’intervenció integral que tinguin per objectiu la
3.10.25.

Núm. 308

1. Informar en seu parlamentària sobre l’import total
destinat per la Generalitat de Catalunya al Fons de foment del programa de barris i àrees urbanes d’atenció
especial des de la seva creació, desglossat de forma
anual.
2. Elaborar i presentar en seu parlamentària un informe que inclogui un llistat de tots els projectes finançats per aquest Fons des de la seva creació fins
a l’actualitat, incloent l’estat d’execució de cada actuació.
3. Elaborar i presentar en seu parlamentària un informe sobre tots els projectes finançats per aquest Fons
pendent d’execució a data d’abril de 2014, incloent els
objectius fixats en cada actuació finançable i la durada
prevista per a la seva finalització.
4. Elaborar i presentar en seu parlamentària un calendari de pagament de tots els deutes pendents de la Generalitat amb els ajuntaments catalans, en virtut dels
projectes en curs o a l’espera de ser iniciats.
Palau del Parlament, 14 d’abril de 2014
Albert Rivera Díaz
President del GP de C’s

Jordi Cañas Pérez
Diputat del GP de C’s

Proposta de resolució sobre la definició del
règim d’ocupació i l’ús dels trams urbans i
naturals de les platges
Tram. 250-01074/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya
Reg. 63719 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 22.04.2014

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 estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució següent per
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.
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Exposició de motius

3.10.65.

La llei 2/2013, de 29 de mayo, de protecció i ús sostenible del litoral i de modificació de la Llei 22/1988,
de 28 de juliol, de costes estableix en el seu articulat,
entre d’altres qüestions, dues categories de platges: naturals i urbanes,amb la finalitat de diferenciar la intensitat de la seva protecció i ocupació. La llei hi permet,
també, la celebració de festes turístiques o la instal·
lació de publicitat a diferència de l’anterior llei, més
restrictiva per que fa a la utilització del domini públic
marítim i terrestre.
El 2 d’abril va acabar el termini per a la presentació
de suggeriments al projecte de Reial Decreto pel qual
s’aprova el Reglament General de Costes que revisa
determinats aspectes del Reglament de l’any 1989 per
adaptar-los a l’actual normativa.
El més destacat és la definició de les platges urbanes a
l’article 67 de l’esmentat Reglament, ja que estableix les
condicions per a les quals una platja pot gaudir d’aquesta qualificació tot i que la catalogació final l’estableixi
l’administració competent. Els articles següents, 68 i 69
defineixen els requisits que han d’observar, respectivament, els trams naturals i urbans de les platges.
El Consell de Garanties Estatutàries va emetre el dictàmen 7/2013, d’11 de juliol sobre la llei 2/2013, de
29 de mayo, de protecció i ús sostenible del litoral i
de modificació de la Llei 22/1988, de 28 de juliol. En
relació al desenvolupament reglamentari de l’ocupació i ús de les platges la conclusió era que el redactat
dels apartats que regulen el règim d’ocupació i ús dels
trams urbans i naturals de les platges, envaeixen les
competències de la Generalitat sobre l’ordenació del
litoral i les platges i, per tant, vulneren l’article 149.3
de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya
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 Generalitat a:
– Dur a terme totes les accions necessàries per tal que
el departament competent del govern pugui definir el
règim d’ocupació i ús dels trams urbans i naturals de
les platges del litoral català
– Aplicar en les platges naturals del nostre sistema litoral aquells criteris destinats a assegurar la màxima
protecció de la integritat del domini públic marítim i
terrestre i les seves característiques de paratges naturals mantenint la mínima ocupació del domini públic
marítim i terrestre.
Palau del Parlament, 15 d’abril de 2014
Marc Sanglas i Alcantarilla Marta Rovira i Vergés
Diputat del GP d’ERC
Portaveu del GP d’ERC

3.10.65.

Núm. 308

PROJECTES I PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
D’ACTUACIÓ DAVANT LES CORTS GENERALS

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre
el sector de la cultura
Tram. 270-00004/10

Esmenes a l’articulat
Reg. 62221; 63700; 63716; 63717
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió
de Cultura i Llengua, 22.04.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg.
62221)

A la Mesa del Parlament
Dolors Camats i Luis, portaveu, Marc Vidal i Pou,
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb
el que estableix l’article 107 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Proposta per
a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura (tram. 270-00004/10).

1

Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

A l’article 1, Títol únic. Modificació de la Llei 37/1992,
de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit,
d’un incís, que queda redactat de la manera següent:
«Article 1. Addició d’un nou punt Segon bis a l’apartat
2.1 de l’article 91
»[...] text següent:
»Segon bis. L’entrada a biblioteques, arxius i centres
de documentació i museus, galeries d’art i pinacoteques, teatres, cinemes, auditoris i sales de música, circ,
exposicions, visites a monuments i parcs naturals.»

2

Esmena núm. 2
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

A l’article 2, Títol únic. Modificació de la Llei 37/1992,
de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit,
d’un incís, que queda redactat de la manera següent:
«Article 2. Addició d’un nou punt Quart a l’apartat
2.2. de l’article 91
»[...] el text següent:

Tramitacions en curs

15

28 d’abril de 2014

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

»Quart. Serveis prestats per artistes persones físiques,
empreses i entitats culturals.»

3

Esmena núm. 3
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Es suprimeix i s’addiciona un incís a l’article 91, apartat Dos.1.2 lletra c, de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit, que queda
redactat de la manera següent:
«c) Els productes informàtics gravats [...]
»Es consideraran compresos en aquest número els àlbums, partitures, llibres en suport digital, mapes i quaderns de dibuix, excepte els articles i aparells electrònics.»

4

Esmena núm. 4
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

S’addiciona un nou punt 1.2 bis a l’apartat Dos.1.2 de
la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre
el Valor Afegit, que queda redactat de la manera següent:
«Dos.1.2 bis) S’aplicarà a l’adquisició d’instruments
musicals i demès objectes o instruments necessaris per
a l’exercici de l’expressió artística de qualsevol disciplina»

5

Esmena núm. 5
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

S’addiciona un nou punt 1.2 ter a l’apartat Dos.1.2 de
la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre
el Valor Afegit, que queda redactat de la manera següent:
«Dos.1.2 ter Les importacions d’objectes d’art, antiguitats i objectes de col·lecció, qualsevol que sigui l’importador dels mateixos, i les donacions d’objectes d’art
realitzades per les següents persones:
1. Pels seus autors o drethabients.
2. Per empresaris o professionals distints dels revenedors d’objectes d’art a que es refereix l’article 136
d’aquesta Llei, quan tinguin dret a deduir íntegrament
l’Impost suportat per repercussió directa o satisfet en
l’adquisició o importació del mateix bé.
3. Les adquisicions intracomunitàries d’objectes d’art
quan el proveïdor dels mateixos sigui qualsevol de les
persones a què es refereixen els números 1. i 2. del número 4 precedent.»
3.10.65.
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Esmena núm. 6
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Es suprimeix tot el punt 4 de l’article 91, apartat Uno.4.
de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit, que queda redactat de la manera
següent:
«4. Las importaciones de objetos de arte, antigüedades
y objetos de colección, cualquiera que sea el importador de los mismos, y las entregas de objetos de arte realizadas por las siguientes personas:
1.º Por sus autores o derechohabientes.
2.º Por empresarios o profesionales distintos de los revendedores de objetos de arte a que se refiere el artículo
136 de esta Ley, cuando tengan derecho a deducir íntegramente el Impuesto soportado por repercusión directa o satisfecho en la adquisición o importación del
mismo bien.»

7

Esmena núm. 7
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Es suprimeix tot el punt 5 de l’article 91, apartat Uno.5.
de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit, que queda redactat de la manera
següent:
«5. Las adquisiciones intracomunitarias de objetos de
arte cuando el proveedor de los mismos sea cualquiera
de las personas a que se refieren los números 1.º y 2.º
del número 4 precedente.»

8

Esmena núm. 8
De modificació i supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Exposició de motius
«[...] dramàtica pujada.
Paradoxalment, la crisi havia fet que determinats sectors culturals s’haguessin vist reforçats, ja que el consum d’oci més car havia baixat en benefici de l’oci de
proximitat, sovint ubicat en el món de la cultura. Però
aquesta pujada de l’IVA no tan sols ha trencat aquesta
dinàmica, sinó que ha provocat una baixada general del
consum cultural, i ha afectat molt negativament un sector feble de per si.
El sector més afectat per la pujada de l’IVA és el de les
arts escèniques, un dels que fins ara havia resistit més
bé la crisi. Concretament, el teatre ha patit, durant el
2012, una caiguda del 30% dels espectadors respecte
del 2011. Sectors com la dansa, l’òpera i la música en
viu també han notat molt la reducció del nombre d’as-
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sistents, que ha arribat al 25%. Els teatres i les sales de
concerts han de fer esforços i implantar mesures prou
imaginatives perquè la gent torni a omplir les sales
L ’anormalitat d’aquest tipus impositiu en el marc europeu, a més de suposar una dificultat afegida al sector, és un greu desavantatge comparatiu en un món on
la cultura respon a lògiques que superen les fronteres
estatals.
La cultura és un bé públic que cal preservar i acostar a
tota la població en les millors condicions possibles. En
aquest sentit, les polítiques fiscals aplicades al sector
poden suposar una barrera d’accés important. Com
s’ha pogut comprovar, l’augment de l’IVA a productes i
serveis culturals ha suposat un descens molt important
d’espectadors i facturació en totes les manifestacions
de cultura en viu i en sales de cinema, així com dificultats en la creació i la producció.
En un context de transformació dels models de consum cultural, de necessitat d’adaptació a les noves realitats, de dificultats pròpies de les dinàmiques culturals
a les que el sector ha de fer front, el que s’espera dels
poders públics és un acompanyament i polítiques de
suport i foment perquè la cultura, segueix arribant al
màxim de població possible.
Per això considerem [...]»

Marc Vidal i Pou
Diputat GP ICV-EUiA

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 63700)

A la Mesa del Parlament
Els diputats i diputades sotasignants, d’acord amb el
que estableix l’article 107 del Reglament del Parlament,
presenten les següents esmenes a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició
de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre
el sector de la cultura (tram. 270-00004/10).

1

monuments i jaciments, parcs naturals i altres manifestacions i locals similars de caràcter cultural.»
Palau del Parlament, 15 d’abril de 2014
Marta Rovira i Vergés, portaveu, Pere Aragonès i Garcia, Teresa Vallverdú Albornà, diputats, del GP d’ERC
Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 63716)

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 107 del Reglament del Parlament, presenta les
següents esmenes a la Proposta per a presentar a la
Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei
de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el
sector de la cultura (tram. 270-00004/10):

1

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

A l’article 1
«Article 1. Addició d’un nou punt Segon bis a l’apartat
2.1 de l’article 91

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2014
Dolors Camats i Luis
Portaveu GP ICV-EUiA

Núm. 308

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

S’afegeix un nou punt Segon bis a l’apartat 2.1., que
regula els productes objecte d’aplicació del tipus del 4
per cent, amb el text següent:
«Segon bis. L’entrada a biblioteques, arxius i centres
de documentació i museus, galeries d’art i pinacoteques, teatres, sales de concerts, exposicions culturals,
visites a monuments i jaciments arqueològics i parcs
naturals.»»

2

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

A l’article 2
«Article 2. Addició d’un nou punt Quart a l’apartat
2.2. de l’article 91

Article 1. Addició d’un nou punt Segon bis a l’apartat
2.1 de l’article 91

S’afegeix un nou punt Quart a l’apartat 2.2., que regula
les prestacions de serveis objecte d’aplicació del tipus
del 4 per cent, amb el text següent:

S’afegeix un nou punt Segon bis a l’apartat 2.1, que
regula els productes objecte d’aplicació del tipus del 4
per cent, amb el text següent:

«Quart. Serveis prestats per artistes persones físiques, sens perjudici d’allò establert a l’article 20.1.26
d’aquesta Llei 37/1992.»»

«Segon bis. L’entrada a biblioteques, arxius i centres
de documentació, galeries d’art i pinacoteques, espectacles, teatres, circs, fires, concerts, museus, parcs zoològics, sales cinematogràfiques, exposicions, visites a

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2014

3.10.65.

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista
(reg. 63717)

3.15.

Núm. 308

MOCIONS SUBSEGÜENTS A
INTERPEL·LACIONS

A la Mesa del Parlament
Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Xavier Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parlamentari Socialista,
d’acord amb el que estableix l’article 107 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a
la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels
Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost
sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura (tram.
270-00004/10).

1

Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista

«Article 1. [...]
[...]
2n bis. Tots els productes i les activitats culturals.»
Esmena núm. 2
De modificació
GP Socialista

De l’article 2, que addiciona un punt 4art., a l’apartat
2.2, de l’article 91 de la llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’impost sobre el valor afegit. Nova redacció:
«Article 2. [...]

Esmenes presentades
Reg. 64138, 64372, 64460, 64471 / Admissió a
tràmit: Presidència del Parlament, 24.04.2014

A la Mesa del Parlament
Dolors Camats i Luis, portaveu, Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb
el que estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política
lingüística i sobre el Consorci per a la Normalització
Lingüística (tram. 302-00148/10).

1

Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Al punt 1

[...]
4art. Tots els serveis que en derivin dels productes i activitats culturals.»
Palau del Parlament, 10 d’abril de 2014
Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Tram. 302-00148/10

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg.
64138)

De l’article 1, que addiciona un punt 2n bis, a l’apartat
2.1, de l’article 91 de la llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’impost sobre el valor afegit. Nova redacció:

2

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política lingüística i sobre el
Consorci per a la Normalització Lingüística

Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC

1. Elaborar de manera urgent, pactada amb tots els
partits polítics, un Acord Nacional per la Política Lingüística, que tingui com a referent la Llei de Normalització Lingüística i posi en valor la immersió en català
a l’escola com a element de cohesió social, que centri
les seves actuacions en accions planificades i pactades
amb els sectors per aconseguir l’ús normal del català
en tots els àmbits i que tingui com a objectiu garantir
la preparació lingüística de la població i que treballi
per la cohesió social, la conformació de la ciutadania
i la igualtat d’oportunitats. Garantir els recursos suficients per implementar les actuacions fruit de l’Acord.

2

Esmena núm. 2
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Del punt 5.

3.15.
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Esmena núm. 3
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Del punt 6.

4

Esmena núm. 4
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Al punt 7
7. Traspassar, alhora, Garantir el pressupost i suficient
per fer les accions formatives cap al Consorci per la
Normalització Lingüística que és la institució pública
de què s’han dotat les administracions –autonòmica i
local– per treballar per al foment del coneixement i
l’ús del català. Així mateix, encarregar al CNL la coordinació de les accions formatives que es fan entre els
diferents departaments i entitats diverses per garantir
la formació com a un dret bàsic.

5

Esmena núm. 5
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

2

Dolors Camats i Luis
Portaveu GP ICV-EUiA

Marc Vidal i Pou
Diputat GP ICV-EUiA

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 64372)

3

1

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

«1. Reforçar, dins de l’Acord Nacional per la Cultura,
el paper de la llengua catalana per aconseguir l’ús
normal del català en tots els àmbits i que tingui com a
objectiu garantir la preparació lingüística de la població i que treballi per la cohesió social, la conformació
de la ciutadania i la igualtat d’oportunitats.»

3.15.

Esmena núm. 3
De supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

De tot el punt 3.

4

Esmena núm. 4
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

«4. Garantir el diàleg del CPNL amb els ens locals per
decidir sobre les necessitats i accions en matèria de
política lingüística i sobre els plans d’actuació en el
territori.»

5

Esmena núm. 5
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

«5. Fer les accions necessàries perquè, progressivament, el CPNL gestioni els recursos econòmics de la
Generalitat destinats a la formació en llengua catalana i coordini les accions formatives, amb l’objectiu de
tendir a reduir els convenis amb altres entitats habilitades.»

6

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu, Teresa Vallverdú
Albornà, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya, 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 política lingüística
i sobre el Consorci per a la Normalització Lingüística (tram. 302-00148/10).

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

«2. Garantir que, mitjançant la tasca del CPNL i la
seva coordinació amb els departaments i els ens implicats, es cobreixi la demanda de formació en llengua
catalana per a tots els sectors que ho requereixin i es
treballi per assegurar l’accés a aquesta formació de totes les franges de població que ho necessitin.»

Del punt 12.
Palau del Parlament, 22 d’abril de 2014

Núm. 308

Esmena núm. 6
De supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

De tot el punt 6.

7

Esmena núm. 7
De supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

De tot el punt 7.

8

Esmena núm. 8
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

«10. Acabar el Pla director del CPNL, presentar-lo als
òrgans de govern del CPNL perquè sigui discutit amb
els ens locals que hi participen, i fer-lo públic.»
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Esmena núm. 9
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

«11. Reforçar la visibilització del paper que ha tingut
fins ara i ha de continuar tenint el CPNL com a institució referent al territori de les polítiques de foment del
coneixement i ús de la llengua catalana, conjuntament
amb els ens locals.»

10

Esmena núm. 10
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

2

«2. Continuar garantint la coordinació dels departaments i ens implicats amb competències que afecten la
formació en llengua catalana i assegurar, mitjançant
la tasca del CPNL, l’accés a aquesta formació a tots
els sectors i franges de població que ho necessitin.»

3

Esmena núm. 3
De modificació
GP de Convergència i Unió

De refosa dels punts 4, 10, 11, 12 i 13
Esmena núm. 11
De modificació i supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

«13. Garantir la sostenibilitat del CPNL com un instrument imprescindible de la política lingüística del
país, amb un nou model de finançament que n’asseguri el manteniment i l’estabilitat, i que consideri el finançament directe dels recursos humans per part de la
Generalitat i la corresponsabilitat del món local amb
les dotacions necessàries lligades a les accions per
programes necessàries en cada cas al territori.»

Marta Rovira i Vergés
Portaveu del GP d’ERC

«4. Concloure el Pla director del CPNL en els propers
mesos, i informar-ne tant al Consell d’Administració
com al Ple del CPNL, per abordar amb els ens que hi
participen, les mesures per potenciar les funcions del
CPNL, com a instrument bàsic de la política lingüística del país.»

4

Esmena núm. 4
De modificació
GP de Convergència i Unió

De refosa dels punts 5 i 7

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2014
Teresa Vallverdú Albornà
Diputada del GP d’ERC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 64460)

«5. Fer les accions necessàries perquè, progressivament, el CPNL gestioni el conjunt de recursos econòmics de la Generalitat de Catalunya i dels ens locals
que són membres del CPNL destinats a la formació en
llengua catalana als adults i coordini les accions formatives.»

5

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 política lingüística i sobre el
Consorci per a la Normalització Lingüística (tram.
302-00148/10).

1

Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 2

«12. Elaborar una proposta d’actualització del paper
del govern i els municipis en el CPNL.»

11

Núm. 308

Del punt 6
«6. Limitar als casos en que el CPNL no pugui assumir
directament els compromisos de formació els encàrrecs a altres entitats habilitades per conveni.»

6

Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió

Esmena núm. 5
De modificació
GP de Convergència i Unió

Esmena núm. 6
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 1

De refosa dels punts 8 i 9

«1. En el marc de l’Acord Nacional per la Cultura,
centrar els objectius en matèria de política lingüística en l’assoliment de l’ús normal del català en tots
els àmbits així com en la garantia de preparació lingüística de la població i en el treball per la cohesió
social, la conformació de la ciutadania i la igualtat
d’oportunitats.»

«8. Continuar garantint a tot el territori de Catalunya
l’accés a la població adulta a l’oferta pública de qualitat d’aprenentatge de la llengua catalana.»

3.15.

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2014
Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya (reg. 64471)

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Juan Milián Querol, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 139 del
Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern
sobre la política lingüística i sobre el Consorci per a la
Normalització Lingüística (tram. 302-00148/10).

1

Esmena núm. 1
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

De la lletra a, de l’apartat 2
«[...] la formació lingüística de les persones adultes
que no vulguin aprendre català.»

2

Esmena núm. 2
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

De l’apartat 5
«[...] de demanda de la població que vulgui aprendre
català.»

3

Esmena núm. 3
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

De l’apartat 9
«[...] l’accés a formació a les persones que vulguin
aprendre català o castellà.»
Palau del Parlament, 24 d’abril de 2014
Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Juan Milián Querol
Diputat del GP del PPC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern
sobre les infraestructures metropolitanes
Tram. 302-00149/10

Esmenes presentades
Reg. 64047, 64366, 64373, 64466, 64470 / Admissió
a tràmit: Presidència del Parlament, 24.04.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg.
64047)

A la Mesa del Parlament
Dolors Camats i Luis, portaveu, Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca3.15.

Núm. 308

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 infraestructures metropolitanes (tram. 302-00149/10).

1

Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

A l’apartat 3, d’uns incisos, que resta de la manera següent:
«3. Atesa la importància de la L9 del metro com a infraestructura que reequilibra el sistema de transport
públic i que tindrà una gran repercussió en l’ordenació de la mobilitat, encarregar durant l’any 2014 a través de l’ATM els estudis informatius i el projecte de la
connexió per la Diagonal entre les línies del Trambaix
i el Trambesòs, tal com s’ha estudiat en el PDI 20112020. La proposta definitiva de traçat haurà de presentar-se dins el primer trimestre de 2015.»

2

Esmena núm. 2
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

D’un nou apartat 3 bis, que resta de la manera següent:
«3 bis Instar l’ATM Ajuntament de Barcelona a que
adopti les mesures necessàries per tal que el projecte de
reurbanització del tram central de l’Avinguda Diagonal
no impossibilitin ni interfereixi en cap cas la possible
execució de la connexió del Tram-Baix amb el Tram-Besos, a través de dita avinguda, paralitzant o alentint –en
el seu cas– aquelles parts de l’obra prevista que puguin
condicionar aquesta solució de connexió tramviària.»

3

Esmena núm. 3
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

A l’apartat 4, al final del paràgraf
«4. Iniciar els treballs que han de portar a la licitació
i adjudicació de les obres de l’estació intermodal del
Prat de Llobregat, dins el primer semestre de 2015.»

4

Esmena núm. 4
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

A l’apartat 7, al principi del paràgraf, que resta de la
manera següent:
«7. Concretar els compromisos de suport, actuacions i
inversions en el sector de material ferroviari, donat el
seu caràcter estratègic per Catalunya i pel conjunt d’Espanya i que representa un volum total de llocs de treball
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molt important per Catalunya (representada per la planta d’Alstom a Santa Perpètua i del subsector de fabricants de components i serveis auxiliars). En aquest sentit, el Govern presentarà abans d’acabar l’any 2014 un
Pla industrial del sector ferroviari a Catalunya.»

5

Esmena núm. 5
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

D’un nou apartat 8
«8. A presentar a debat i ratificació –en el seu cas– de
la Comissió de Territori i sostenibilitat del Parlament
de Catalunya el conjunt detallat de totes i cada una de
les actuacions urgents de millora en la xarxa de rodalies de Catalunya-2014-2016, per import de un mínim
de 306 milions d’Euros, pactat i anunciat públicament
el novembre de 2013, entre el Conseller de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat i la Ministra de Fomento, amb indicació de les característiques i ubicació de
cada actuació, pressupost assignat i calendari d’execució.»
Palau del Parlament, 22 d’abril de 2014
Dolors Camats i Luis
Portaveu GP ICV-EUiA

Salvador Milà i Solsona
Diputat GP ICV-EUiA

vés de l’ATM els estudis informatius i el projecte de la
connexió entre les línies del Trambaix i el Trambesòs,
en consens amb l’Ajuntament de Barcelona.»

3

«4. Iniciar els treballs que han de portar a la licitació
i adjudicació de les obres de l’estació intermodal del
Prat de Llobregat, en funció de les disponibilitats pressupostàries.»

4

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 infraestructures metropolitanes (tram. 302-00149/10).
Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 2
«2. Estudiar un pla de finançament per a finalitzar el
tram de l’L-9 entre les estacions de Maragall i la Zona
Universitària, com també fixar un calendari, que permeti la seva entrada en funcionament abans de 2020.»

Del punt 5
«5. Treballar conjuntament amb el Govern de l’Estat
per a la cerca d’una solució per a iniciar de les obres
de connexió ferroviària de la T-1 de l’aeroport del Prat
amb l’estació de Sants i l’estació de la Sagrera, perquè
pugui estar operativa l’any 2017.»

5

Esmena núm. 5
D’addició
GP de Convergència i Unió

«6. Instar el Govern de l’Estat a desenvolupar un
nou model aeroportuari de gestió descentralitzada
i individualitzada, garantint a l’aeroport del Prat la
participació determinant i majoritària del Govern
de la Generalitat de Catalunya, les administracions
locals i els agents econòmics i socials, amb l’objectiu d’aconseguir un model competitiu, modern i eficient i traspassant a la Generalitat de Catalunya la
gestió i/o titularitat dels aeroports de Girona, Reus
i Sabadell.»

6

Esmena núm. 6
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 7
«7. Incloure en l’àmbit prioritari de mobilitat de l’estratègia industrial de Catalunya un tractament específic del sector ferroviari per tal que pugui mantenir la
seva importància tant des del punt de vista de desenvolupament tecnològic com de creació d’ocupació.»

Esmena núm. 2
De supressió i addició
GP de Convergència i Unió

Del punt 3
«3. Atesa la importància de l’L-9 del metro com a infraestructura que reequilibra el sistema de transport
públic i que tindrà una gran repercussió en l’ordenació de la mobilitat, encarregar durant l’any 2014 a tra3.15.

Esmena núm. 4
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 6

A la Mesa del Parlament

2

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

Del punt 4

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 64366)

1

Núm. 308

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2014
Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 64373)

A la Mesa del Parlament
Oriol Amorós i March, diputat, Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, 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 infraestructures metropolitanes (tram. 302-00149/10).

1

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

Del punt 2
«Fixar un calendari de finalització del tram de la L9
entre les estacions de Maragall i Zona Universitària
que permeti la seva entrada en funcionament durant
l’any 2018, tot reclamant a l’Estat una aportació que
compensi la reducció del 60% de la seva aportació al
transport públic metropolità en el 2013.

2

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

Atesa la importància de la L9 del metro com a infraestructura que reequilibra el sistema de transport públic i que tindrà una gran repercussió en l’ordenació de
la mobilitat, encarregar durant l’any 2014 a través de
l’ATM els estudis informatius i el projecte de la connexió entre les línies del Trambaix i el Trambesòs, amb
consens amb l’Ajuntament de Barcelona i respectant la
voluntat popular expressada en la consulta ciutadana
a Barcelona sobre la Diagonal.

3

Esmena núm. 3
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 4
Elaborar un estudi de viabilitat i de revisió d’objectius de l’estació intermodal del Prat de Llobregat, amb
l’objectiu de fer viable la seva execució i millorar la
connectivitat ferroviària. Garantir que els trens de la
línia de rodalies provinents de Sant Vicenç de Calders
(R2) s’aturin a l’estació del Prat de Llobregat.

4

Catalunya, amb el compromís que aquesta en faci una
gestió conjunta amb les administracions locals i els
agents econòmics i socials amb l’objectiu d’aconseguir
un model competitiu, modern i eficaç.

5

Esmena núm. 4
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Esmena núm. 5
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou punt
8. Accelerar el desenvolupament i renovació del transport públic ferroviari per a una mobilitat més sostenible, segura i eficient que contribueixi a la qualitat de
vida i a la competitivitat econòmica, exigint al Govern
de l’Estat la inversió de 3.648 milions d’euros pendents
a la xarxa de rodalies de Catalunya, tant en infraestructures com en estacions, calendaritzant-la i programar-la per executar les obres fins a 2015.

6

Esmena núm. 6
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou punt
9. Exigir a l’Estat major celeritat a les obres de l’Estació
de la Sagrera i de modernització de l’Estació de Sants
amb el compromís de finalitzar-les durant el 2015.

7

Del punt 3

Núm. 308

Esmena núm. 7
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou punt
10. Emprendre un Pla de millora de la seguretat de Rodalies, dins el qual es dotarà tota la seva xarxa amb el
sistema gestió, senyalització i control ERTMS2 o similar, per tal d’optimitzar la capacitat de la xarxa i incrementar la seguretat del servei.

8

Esmena núm. 8
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou punt
11. Acordar amb l’Estat un calendari d’inici dels treballs per a la per a licitació i adjudicació de les obres
dels desdoblaments de les línies R1 i R3 de rodalies.
Palau del Parlament, 23 d’abril de 2014
Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Marta Rovira i Vergés
Portaveu del GP d’ERC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 64466)

Del punt 6

A la Mesa del Parlament

Instar el Govern de l’Estat a traspassar l’Aeroport del
Prat i la resta d’aeroports catalans a la Generalitat de

Albert Rivera Díaz, president, Jordi Cañas Pérez,
diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord

3.15.
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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 infraestructures metropolitanes (tram. 302-00149/10).

1

Esmena núm. 1
D’addició
GP de Ciutadans

Donar compliment al compromís polític adquirit de
finalitzar l’execució de les obres de construcció de la
línia 9 del Metro de Barcelona i, a aquest efecte, no
adoptar cap mesura encaminada a reprogramar o recalendarizar l’execució de les obres pendents.

2

Esmena núm. 3
D’addició
GP de Ciutadans

D’un nou apartat 8
«8. El Parlament de Catalunya reconeix la voluntat del
Govern d’Espanya invertint a l’aeroport d’El Prat més
de 200 M€ en els dos darrers anys i reduint en 350 M€
el deute que suportava aquest aeroport.»

2

Esmena núm. 2
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

«9. El Parlament de Catalunya celebra la inversió de
l’Estat a Catalunya l’any 2014 en 66,332 M€ per rodalies.»

3

Esmena núm. 3
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’un nou apartat 10

Informar en seu parlamentària del calendari previst
per a la finalització de totes les obres pendents de la
línia 9 del Metro.

4

Esmena núm. 1
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’un nou apartat 9

Esmena núm. 2
D’addició
GP de Ciutadans

Elaborar i presentar en seu parlamentària una auditoria sobre les obres de la línia 9 del Metro.

3

1

Núm. 308

Esmena núm. 4
D’addició
GP de Ciutadans

Informar mensualment en seu parlamentària de les
reunions periòdiques que tinguin lloc entre el Govern
de la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona, per fer
un seguiment de l’estat d’execució de les obres pendents.

«10. El Parlament de Catalunya celebra l’acord del
Govern d’Espanya i el Govern de Catalunya per invertir 196 milions d’euros en el nou accés viari al
Port de Barcelona. Tanmateix celebra la reanudació de les obres de prolongació de l’Autovia del Baix
Llobregat en el tram de connexió entre la Ronda Litoral i l’autopista C32 amb una inversió de 52 milions d’euros.»
Palau del Parlament, 24 d’abril de 2014
Josep Enric Millo i Rocher
Eva García Rodríguez
Portaveu del GP del PPC Diputada del GP del PPC

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2014
Albert Rivera Díaz
President del GP de C’s

Jordi Cañas Pérez
Diputat del GP de C’s

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya (reg. 64470)

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre una resolució del Departament
d’Ensenyament del 14 de març de 2014 i les
darreres sentències judicials sobre ensenyament
Tram. 302-00150/10

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 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 infraestructures metropolitanes (tram. 302-00149/10).

Esmenes presentades
Reg. 64469 / Admissió a tràmit: Presidència
del Parlament, 24.04.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya (reg. 64469)

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, María José García Cuevas, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix
3.15.
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l’article 139 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la
interpel·lació al Govern sobre una resolució del Departament d’Ensenyament del 14 de març de 2014 i les
darreres sentències judicials sobre ensenyament (tram.
302-00150/10).

1

Esmena núm. 1
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

De l’apartat 1
«1. Establir, a l’empara de la sentència del Tribunal
Constitucional sobre l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (sentència 31/2010, de 28 de juny), el percentatge
mínim i màxim d’hores lectives de castellà i de català,
aplicable amb caràcter general a tot el sistema educatiu
català. L’objectiu d’aquest percentatge ha de ser assegurar que totes dues llengües siguin vehiculars de l’ensenyament al sistema educatiu de Catalunya i garantir el
ple domini d’ambdues llengües oficials a la fi de l’etapa educativa obligatòria, afegint també de manera progressiva una llengua estrangera, i garantint que ambdues llengües oficials tinguin una presència equilibrada i
suficient a cada municipi català, tenint en compte la realitat lingüística del mateix, i assegurant la no exclusió
de cap de les dues llengües oficials.»

2

Esmena núm. 2
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

Núm. 308

nals, d’obligat compliment a qualsevol Estat de Dret
per la seva pròpia naturalesa preventiva, encara que
siguin impugnades.»

4

Esmena núm. 4
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

De l’apartat 4
«4. Informar adequadament a totes les famílies catalanes dels drets que tenen tots els alumnes de Catalunya
a ser escolaritzats en castellà i en català, als centres
sostinguts amb fons públics, així com el dret dels nens
a rebre el seu primer ensenyament en l’idioma oficial
escollit pels seus pares o tutors.»

5

Esmena núm. 5
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’un nou apartat 4 bis
«4 bis. Informar a les famílies de les opcions lingüístiques d’escolarització al seu municipi, garantint l’opció
obligatòria y avalada per la legalitat del bilingüisme,
i habilitar els procediments adients per tal que les famílies puguin escollir lliurement el model plurilingüe o
monolingüe que prefereixen per als seus fills.»

6

Esmena núm. 6
De supressió i addició
GP del Partit Popular de Catalunya

De l’apartat 2

De l’apartat 5

«2. Estendre les recomanacions i disposicions recollides en la Resolució del Departament d’Ensenyament
de 14 de març de 2014 a tots els centres escolars públics de Catalunya, en el sentit de permetre l’ensenyament trilingüe amb equilibri en les hores impartides en
català y castellà a qualsevol centre educatiu sostingut
amb fons públics a Catalunya, sense cap tipus de pressió contraria ni coacció per part del Departament, i induint als centres a garantir una presència equilibrada
i adequada de ambdues llengües oficials als currículums de totes les etapes educatives.»

«5. Informar degudament en tots els impresos de preinscripció escolar d’educació infantil i el primer cicle
de primària, de manera que els pares que vulguin que
el seu fill rebi classes en llengua castellana o en llengua catalana sàpiguen que poden demanar-ho, sense
que l’ensenyament en castellà pugui fer-se mitjançant
l’anomenada “atenció individualitzada”, sinó introduint matèries en castellà al curs de l’alumne. Així mateix, adoptar totes les mesures necessàries per tal que
els fullets de preinscripció escolar preguntin per la
llengua oficial escollida pels habitual dels pares o tutors per a l’escolarització del seu fill.»

3

Esmena núm. 3
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

De l’apartat 3

Esmena núm. 7
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’un nou apartat 6

«3. Complir de forma immediata totes les sentències
fermes, així com els autos i interlocutòries, que s’han
de complir encara que es recorrin en matèria d’educació i bilingüisme a Catalunya, les quals estipulen que
tant el castellà com el català, conjuntament, han de ser
llengües vehiculars de l’ensenyament a Catalunya. Així mateix garantir el compliment estricte i immediat de
totes aquelles mesures cautelars dictades pels tribu3.15.

7

«6. Aplicar totes les mesures i cauteles anteriors, relatives a llengües oficials, també a l’aranès, al territori
de la Val d’Aran.»
Palau del Parlament, 24 d’abril de 2014
Josep Enric Millo i Rocher María José García Cuevas
Portaveu del GP del PPC Diputada del GP del PPC
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el Pla hidrològic de la conca de
l’Ebre i sobre el Pla de protecció integral del
delta de l’Ebre
Tram. 302-00151/10

Retirada parcial del text presentat
Reg. 63963 / Coneixement: Presidència
del Parlament, 24.04.2014

A la Mesa del Parlament
Dolors Camats i Luis, portaveu del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida
i Alternativa, comunica a la Mesa del Parlament que
retira el punt 3.1. de l’escrit amb número de registre
62981, presentat el dia 11 d’abril de 2014, relatiu a l’expedient amb número de tramitació 302-00151/10:
3.1. Considerar per la seva aprovació la proposta revisada què es va realitzar el 2012 entre l’ACA i l’IRTA de
nous cabals ambientals més baixos,concretament: any
sec 4.129,7 hm3/any, any mig 5.980,7 hm3/any, any humit 8.381,9 hm3 /any acompanyada d’un programa de
seguiment del bon estat de les masses d’aigua per anarlo modificant a l’alça o mantenir-lo, amb la voluntat de
facilitar l’acord amb la CHE.
Palau del Parlament, 22 d’abril de 2014
Dolors Camats i Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Reg. 64367, 64457, 64459, 64464 / Admissió a
tràmit: Presidència del Parlament, 24.04.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista
(reg. 64367)

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 Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre
el Pla hidrològic de la conca de l’Ebre i sobre el Pla
de protecció integral del delta de l’Ebre (tram. 30200151/10).
Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista

Del punt 9
«9. Impulsar el PIPDE i reactivar les inversions previstes com a instrument clau per a la protecció de l’Ebre
i del seu Delta i com a instrument de desenvolupament
3.15.

territorial per a què esdevingui un referent en la planificació i gestió d’espais naturals on conviuen activitats
socioeconòmiques i una elevada protecció ambiental,
i que en tot cas han de seguir definint les mesures per
tal d’evitar la subsidència, la millora de la qualitat del
aigua, la millora de l’hàbitat físic i dels ecosistemes,
la definició d’un model agronòmic sostenible, la interrelació entre l’home, els fluxos d’aigua i els nutrients i
els indicadors mediambientals, garantint la funció dels
corredors biològics del riu.»

2

Esmena núm. 2
De modificació
GP Socialista

Del punt 13. Nova redacció
«13. Treballar coordinament amb els representants institucionals, polítics, agents econòmics i socials, amb
els representants dels sindicats i associacions professionals representants de la pagesia, amb les entitats ecologistes, amb les comunitats de regants i amb els representants de la comunitat científica i acadèmica, per
tal d’arribar des del consens, a un Pacte Nacional de
l’Aigua que contempli els usos de l’aigua a la conca
de l’Ebre i a les conques internes de Catalunya.»

3

Esmena núm. 3
D’addició
GP Socialista

D’un nou punt 14

Esmenes presentades

1

Núm. 308

«14. Impulsar i participar activament en la revisió del
Pla hidrològic de la conca de l’Ebre, que haurà de ser
aprovat l’any 2015, i que hauria d’establir els consensos necessaris a nivell del conjunt de la conca sobre els
usos de l’aigua, tant en la seva vessant ambiental, com
de desenvolupament econòmic i territorial, garantint
en tot cas com a prioritaris els cabals que científicament garanteixin la qualitat de l’aigua i la protecció
efectiva del Delta de l’Ebre.»
Palau del Parlament, 23 d’abril de 2014
Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 64457)

A la Mesa del Parlament
J. Lluís Salvadó i Tenesa, diputat, Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, 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 el Pla hidrològic de
la conca de l’Ebre i sobre el Pla de protecció integral
del delta de l’Ebre (tram. 302-00151/10).
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Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 2
Utilitzar tots els mecanismes jurídics tant estatals
com comunitaris, que estiguin al seu abast per aturar el PHCE, atès el greu incompliment de la Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell
de 23 d’octubre del 2000 per la qual s’estableix un
marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política
d’aigües (DMA), el Reial Decret Legislatiu 1/2001, de
20 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’Aigües i posteriors modificacions i altres normatives estatals i comunitàries entre les quals les directives hàbitats (Directiva 92/43/CEE) i aus (Directiva
2009/147/CE).

2

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

Dels punts 3, 3.1, 3.2
Per tal de revisar i actualitzar l’estat actual de conservació, les pressions, els objectius específics i les
mesures necessàries per assolir-los de les espècies i
hàbitats incloses en les directives europees Hàbitats
(Directiva 92/43/CEE) i Aus (Directiva 2009/147/
CE) i revisar, actualitzar i desenvolupar les fitxes
LIC/ZEC i els Plans de Gestió dels espais inclosos
en la Xarxa Natura 2000, d’acord amb l’article 2.3
de la Comissió per a la Sosteniblitat de les Terres
de l’Ebre (Ordre MAH/463/2005, de 25 de novembre) que diu «La Comissió pot acordar la creació
de grups de treball, amb caràcter temporal o permanent, i amb la composició que es determini, per
al seguiment de temes específics» crear un gabinet o
grup reduït de tècnics procedents de les administracions públiques existents per tal de revisar, coordinar i, si escau, desenvolupar les tasques sol·licitades
al Govern al punt 4.

3

Esmena núm. 3
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Dels punts 4.1 al 4.8
4.1. Informe dels responsables de la Xarxa Natura
2000 sobre l’impacte què determinades mesures del
PHCE tindrà sobre els habitats i espècies d’interès comunitari i el seu previsible deteriorament.
4.2. Revisar i actualitzar els formularis normalitzats
de dades dels espais les fitxes LIC/ZEC i ZEPA del
tram final del riu Ebre i del delta necessàries per a
una adequada caracterització dels espais naturals
del tram final de l’Ebre i del Delta incloent, amb el
suficient nivell de detall l’inventari d’hàbitats i espècies, pressions i amenaces. En conseqüència revi3.15.

Núm. 308

sar i modificar, si s’escau, la cartografia dels espais
que configuren la xarxa natura 2000 del tram final de
l’Ebre i del delta.
– ES5140010 «Riberes i Illes de l’Ebre» de l’any 2006,
fent èmfasi sobre les amenaces que poden patir i suportar aquests espais, tenint en compte les actuacions
i transformacions que s’estan donant al llarg de tota la
Conca de l’Ebre incorporant la presencia de Margaritifera auricularia (espècie de l’Annex IV de la Directiva) en situació crítica que té concentrada la població
mundial més important en aquest tram de riu i que pateix un fort retrocés.
– Fitxa ZEC ES0000020 - Delta de l’Ebre, revisant la
totalitat de l’extensió marítima i territorial de les Badies, en especial la dels Alfacs, fet que deixa sense protecció algunes espècies i hàbitats de vital importància
com la Pinna nobilis o Nacra, (espècie definida com
a protecció rigorosa dins l’Annex IV de la Directiva
d’Hàbitat). Cal contemplar com a amenaça la l’erosió
costanera o regressió, així com altres afectacions que
es deriven de les actuacions que es produeixen en la
gestió de la Conca de l’Ebre.
4.3. Avaluació adequada de l’estat de conservació actual d’hàbitats i espècies d’acord amb els criteris que
fixa la Directiva d’Hàbitats, en particular pel que fa a
les superfícies i poblacions de referència, poblacions
mínimes viables, etc.), així com els seus objectius específics de conservació.
4.4. D’acord amb els resultats dels apartats 4.2 i 4.3
anteriors, redacció i aprovació dels Plans de gestió
amb el suficient rigor i nivell de detall dels espais de
la Xarxa Natura 2000 del riu Ebre català i el Delta
de l’Ebre, incloent de manera detallada les mesures
necessàries per assolir els objectius de conservació
específics dels hàbitats i espècies d’interès comunitari.
4.5. Informe sobre la constatació de la reducció i desaparició d’espècies d’interès comunitari del tram final
del riu Ebre català i el Delta de l’Ebre (exemple del
declivi de l’espècie Margaritifera auricularia al LIC de
les illes del riu com a conseqüència dels canvis ecològics i hidrològics recents del riu Ebre).
4.6. Declaració de las badies dels Alfacs, Fangar i l’estuari de l’Ebre com a «zones vulnerables» segons la
Directiva 91/676/CEE, de 12 de desembre, relativa a la
protecció de les aigües contra la contaminació produïda per nitrats utilitzats en l’agricultura.
4.7. Declaració de la mar de l’Ebre como a Zona Especialment Protegida d’Importància per al Mediterrani
(ZEPIM) en el context del Conveni de Barcelona.
4.8. Aprovació del Decret d’Espècies Amenaçades de
Catalunya per a la protecció i conservació d’espècies
de fauna catalana en risc de desaparèixer i iniciar la
redacció dels Plans de Recuperació i Conservació de
les espècies amenaçades corresponents.
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Esmena núm. 4
De supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 5.

5

Esmena núm. 5
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

9.2. Actualitzar el PIPDE incorporant l’avaluació de
l’estat de les masses d’aigua del tram inferior del riu i
del Delta, incloent:
– Plena integració de principis de les polítiques ambientals europees, Ramsar i Reserves de la Biosfera.
– Establiment d’objectius de conservació atenent als
principis i normatives anteriors.
– Avaluació de l’estat de les masses d’aigua del curs
inferior del riu Ebre i del delta, incloent l’estat de conservació d’hàbitats i espècies d’interès.
– Revisió i actualització el programa de mesures.
Esmena núm. 6
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Sol·licitar el Govern de l’Estat que revisi i estudi l’ampliació de les 300.000 noves hectàrees de regadiu, aigües amunt que incorpora el PHCE tant des del punt
de vista de la seva viabilitat econòmica i ambiental
com també, que es garanteixi la producció d’aliments
per tal d’abastir al conjunt de la població i la indústria agroalimentària i elabori una nova proposta més
racional que sigui compatible amb el manteniment del
cabal ecològic i amb els usos de l’aigua de la DMA.
Esmena núm. 7
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 13
Treballar coordinadament amb els Departaments de
Territori i Sostenibilitat i d’Agricultura, amb les comunitats de regants de les Terres de l’Ebre i de Lleida,
amb els sindicats i associacions professionals representants de la pagesia, amb els representants del sector
de la pesca i l’aqüicultura, amb les entitats ecologistes
i conservacionistes, amb representants del món acadèmic i la resta d’agents econòmics, socials i polítics
per tal de garantir la supervivència de l’Ebre i el Delta
amb els consensos necessaris.

3.15.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de Catalunya a que presenti, abans del mes de juny de 2014, una
queixa davant la Comissió Europea per tal que aquesta arribi abans que el PHCE sigui analitzat per l’esmentada comissió.
Palau del Parlament, 23 d’abril de 2014
J. Lluís Salvadó i Tenesa
Diputat del GP d’ERC

Marta Rovira i Vergés
Portaveu del GP d’ERC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 64459)

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 el Pla hidrològic de la conca de
l’Ebre i sobre el Pla de protecció integral del delta
de l’Ebre (tram. 302-00151/10).

1

Del punt 11

7

Esmena núm. 8
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou punt 14

Del punt 9.2

6

8

Núm. 308

Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 3
«3. Revisar d’acord amb la Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre la proposta de cabals ambientals que va aprovar aquesta comissió l’any 2000,
atès que l’aportació natural de l’aigua de l’Ebre s’ha
reduït en els darrers anys, i determinar un nou règim
en base a les dades actuals, instant el Govern de l’Estat a una revisió del Reglament de la Planificació Hidrològica.»

2

Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 4.2
4.2. Revisar i actualitzar durant el proper trimestre els
formularis normalitzats de dades dels espais de la xarxa Natura 2000 per a la caracterització dels espais naturals del tram final de l’Ebre i del Delta.
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Esmena núm. 3
De modificació
GP de Convergència i Unió

nibilitat de l’actual ecosistema i els usos vigents pel que
fa a l’agricultura, l’aqüicultura i el turisme de natura.

Del punt 4.5
«4.5. Establir l’estat de conservació favorable segons
els criteris de la Directiva d’Hàbitats i espècies del
tram final de l’Ebre i del Delta.»

4

Esmena núm. 4
De modificació
GP de Convergència i Unió

Aquest consens científic ha de servir per determinar el
cabal ecològic que entri en vigor amb la revisió del Pla
Hidrològic de conca prevista l’any 2015.

2

Esmena núm. 2
De supressió
GP de Ciutadans

Es suprimeix el punt 2 de la moció.

3

Del punt 4.6
«4.6. Aprovar l’Instrument de Gestió dels espais de la
Xarxa Natura 2000 del tram final de l’Ebre i del Delta.»

5

Núm. 308

Es suprimeix el punt 3.2. de la moció.

4

Esmena núm. 5
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió

Esmena núm. 3
De supressió
GP de Ciutadans

Esmena núm. 4
De supressió i addició
GP de Ciutadans

De supressió i addició al punt 4

Del punt 5
«5. Avançar, durant el 2014, en la redacció del Catàleg d’espècies amenaçades de Catalunya i iniciar la redacció dels Plans de Recuperació i Conservació de les
espècies d’interès comunitari amenaçades i que tenen
màxima protecció com la Margaritifera Auricularia
del LIC Illes de I’Ebre.»

4. Sol·licitar al Govern que en l’àmbit de les seves competències, prèvia consulta a la CSTE, adopti les mesures necessàries per [...]

5

Esmena núm. 5
D’addició
GP de Ciutadans

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2014

D’addició d’un nou punt a l’apartat 4

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

4.10. Aprovar un pla d’acció a les badies del Fangar i dels
Alfacs que eviti els problemes que afecten a l’aqüicultura
de musclos i bivalves i que, ocasionalment, estan provo
cant greus conseqüències econòmiques per aquests cultius.

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 64464)

6

A la Mesa del Parlament
Albert Rivera Díaz, president, Matías Alonso Ruiz,
diputat 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 el Pla hidrològic de la conca de l’Ebre i sobre el Pla de protecció integral del delta de l’Ebre (tram. 302-00151/10).

1

Esmena núm. 1
De modificació
GP de Ciutadans

Esmena núm. 6
De modificació
GP de Ciutadans

De modificació al punt 13
13. [...] socials i polítics, per tal de garantir la millor
defensa dels interessos d’aquests sectors en la negociació del Pla de Conca i la sostenibilitat dels ecosistemes
en el tram baix del riu Ebre.
Palau del Parlament, 24 d’abril de 2014
Albert Rivera Díaz
President del GP de C’s

Matías Alonso Ruiz
Diputat del GP de C’s

De modificació del punt 1, que queda redactat de la
següent manera
1. Treballar de manera coordinada amb el Ministeri
d’Agricultura, Pesca i Alimentació del Govern central
i en el si de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre per
tal d’aconseguir un consens científic en relació al cabal
ecològic al tram final del riu Ebre que permeti la soste3.15.
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les infraestructures viàries per al
desenvolupament econòmic

2

Tram. 302-00152/10

Reg. 64046, 64136 i 64472, 64368, 64461 / Admissió
a tràmit: Presidència del Parlament, 24.04.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg.
64046)

A la Mesa del Parlament
Dolors Camats i Luis, portaveu, Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les infraestructures viàries per al desenvolupament econòmic
(tram. 302-00152/10).
Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

A l’apartat 2, s’addiciona una lletra a al primer paràgraf i s’addiciona un nou paràgraf amb la lletra b, que
resta de la següent manera:
«2.a) Aprovar, durant el segon semestre del 2014, un
pla integral de millora dels accessos viaris als polígons i zones industrials de Catalunya, per tal de millorar-ne la connexió d’aquests pols generador d’activitat
econòmica amb les infraestructures vertebrals que facin més competitiva l’economia catalana.
2.b) Donar compliment i desenvolupar les previsions
del Decret 344/2006 de 19 de setembre de regulació
dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada que
té l’objectiu d’establir quan i com s’han d’incorporar
estudis de mobilitat generada als diferents instruments
de planificació i projectes, entre els quals hi ha els que
fan referència als polígons industrials, així com la Disposició addicional 3ª de la llei de mobilitat 9/2003 de
13 de juny en el sentit d’elaborar un pla de mobilitat
específic per als polígons industrials i les zones d’activitats econòmiques que compleixin les condicions,
quant a superfície i nombre d’empreses i de treballadors, que es determinin per reglament. Aquest pla ha
de crear la figura del gestor o gestora de la mobilitat en
cadascuna d’aquestes àrees i ha d’establir-ne el règim
d’implantació i el finançament a càrrec de les empreses que hi operen.»
3.15.

Esmena núm. 2
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

De tot l’apartat 3, que resta de la següent manera:

Esmenes presentades

1

Núm. 308

«3.a) Reclamar al Ministeri de Fomento que abans de
finalitzar el primer semestre d’enguany reiniciï els treballs necessaris per completar la connexió viària entre
Abrera i Vila de Cavalls, en els termes ja aprovats per
aquest Parlament.
3.b) Reclamar al Ministeri de Fomento que transfereixi a la Generalitat de Catalunya tant les competències
i els recursos pressupostaris necessaris, tant en l’any
2014 com en els successius que calguin, relatius a l’anteriorment denominada via orbital de Barcelona B-40,
per raó d’haver perdut el seu caràcter de Via de la xarxa bàsica estatal i passar a ser part de la xarxa viària
que transcorre íntegrament i exclusivament en territori
de Catalunya, en concret dins l’àmbit de la Regió metropolitana de Barcelona.»

3

Esmena núm. 3
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

De tot l’apartat 4, que resta de la següent manera:
«Instar el govern de la Generalitat de Catalunya per
tal que doni compliment a allò previst en el vigent Pla
Territorial Parcial de la Regió metropolitana de Barcelona i en el Pacte Nacional de Infraestructures, en
el sentit de:
1. Redactar un nou projecte de comunicació interlocal entre les poblacions del Vallès, que respongui al model de ronda del Vallès, amb un disseny
que faciliti els desplaçaments interlocals i amb els
polígons d’activitat, amb elevada accessibilitat, velocitat moderada i adaptada al pas del transport
públic, i fer-ho en el marc del Pla específic de mobilitat pel Vallès, que posi l’accent en la millora del
transport públic, la xarxa ferroviària i la del tramVallès, les intercanviadors entre xarxa ferroviària,
tramviària i de transport públic urbà i interurbà
per carretera.»
Palau del Parlament, 22 d’abril de 2014
Dolors Camats i Luis
Portaveu GP ICV-EUiA

Salvador Milà i Solsona
Diputat GP ICV-EUiA

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 64136 i 64472)

A la Mesa del Parlament
Marc Sanglas i Alcantarilla, diputat, Marta Rovira i
Vergés, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra

Tramitacions en curs

30

28 d’abril de 2014

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

Republicana de Catalunya, 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 infraestructures viàries per al
desenvolupament econòmic (tram. 302-00152/10).

1

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

Al punt 2
[...] Aquest pla haurà d’incloure també propostes de
millora de la connectivitat dels mateixos amb les xarxes de transport públic.

2

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

Del punt 4
«Atès que al Pla Territorial Metropolità hi ha previstes
diverses alternatives de traçat per a millorar la mobilitat entre les comarques del Vallès, establint una autèntica Ronda del Vallès, instar el Ministeri de Foment
a que faci el traspàs necessari de recursos econòmics
a la Generalitat per tal que executi aquesta obra, en
l’opció més respectuosa amb el territori i més aproximada a les poblacions. Al mateix temps s’insta el
Govern de la Generalitat a reclamar al Ministeri de
Foment la inclusió als Pressupostos de l’Estat d’una
partida econòmica per a poder finalitzar les obres inacabades d’aquesta via entre Martorell i Terrassa, al
seu pas per Viladecavalls»

resta de previsions viàries i ferroviàries a mig o llarg
termini.»

2

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista
(reg. 64368)

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 Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les infraestructures viàries per al desenvolupament
econòmic (tram. 302-00152/10).

1

Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista

Esmena núm. 2
De modificació
GP Socialista

Del punt 6. Nova redacció.
«6. Finalitzar, a través de la Direcció General de Carreteres del Departament de Territori i Sostenibilitat de
la Generalitat de Catalunya, el projecte executiu d’accés als polígons industrials Les Vives I i Les Vives II de
Sant Vicenç de Castellet, i col·laborar en tot el que sigui necessari amb l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet per la gestió i execució de l’esmentada obra.»
Palau del Parlament, 22 d’abril de 2014
Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 64461)

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 infraestructures viàries per al
desenvolupament econòmic (tram. 302-00152/10).

1

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2014
Marc Sanglas i Alcantarilla Marta Rovira i Vergés
Diputat del GP d’ERC
Portaveu del GP d’ERC

Núm. 308

Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 1
«1. Elaborar una estratègia territorial integrada per
tal de garantir la competitivitat i sostenibilitat del teixit
industrial català, així com fomentar l’ocupació en les
zones de desenvolupament empresarial.»

2

Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 2
«2. Iniciar aquest 2014 la redacció d’un pla integral
de millora dels accessos viaris als polígons i zones industrials de Catalunya, per tal de millorar la connexió
d’aquests pols generadors d’activitat econòmica amb
les infraestructures vertebrals, per fer més competitiva
l’economia catalana.»

Del punt 5. Nova redacció.
«5. Treballar per concertar territorialment i amb el
Ministeri de Foment la solució de la Via Orbital entre Sabadell i La Roca del Vallès, tenint en compte la
3.15.
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Núm. 308

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la inserció laboral de les persones amb més dificultats

Esmena núm. 3
De supressió
GP de Convergència i Unió

Tram. 302-00153/10

Del punt 3
«3. Acordar, d’acord amb el Ministeri de Foment, i
abans de finalitzar el primer semestre d’enguany, una
solució amb els Ajuntament de Terrassa i Sabadell sobre el disseny de la connexió dels trams de la B-40 entre Sabadell - Terrassa i l’àrea de Martorell.»

4

Esmena núm. 4
De supressió
GP de Convergència i Unió

«4. Reprendre amb la màxima urgència, d’acord amb
el Ministeri de Foment, les negociacions per tal de
consensuar una solució al disseny de la B-40 al seu
pas pels termes municipals del Vallès Oriental.»
Esmena núm. 5
De modificació
GP de Convergència i Unió

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista
(reg. 64369)

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta del Grup Parlamentari
Socialista, 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 inserció laboral de les persones amb
més dificultats (tram. 302-00153/10).

1

Del punt 6

Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista

D’addició al punt 3.2

«6. Finalitzar amb el romanent del pressupost d’enguany la redacció del projecte constructiu de les obres
d’accés de la C-55 a la zona industrial de les Vives I i
II al municipi de Sant Vicenç de Castellet (Bages) que
vingui a solucionar l’accés viari de vianants d’aquestes
importants zones industrials.»

6

Reg. 64369, 64413, 64458, 64465 i 64499 / Admissió
a tràmit: Presidència del Parlament, 24.04.2014

A la Mesa del Parlament

Del punt 4

5

Esmenes presentades

Esmena núm. 6
De modificació
GP de Convergència i Unió

«[...] coordinadament amb el SOC. En els convenis de
col·laboració que estableixi el SOC amb les agències
privades de col·locació, prioritzar els col·lectius de més
difícil ocupabilitat per garantir que «no es destinarà ni
un euro públic al mercat d’intermediació que no tingui com a prioritat atendre els col·lectius més desfavorits».»

2

Del punt 7
«7. Millorar l’accessibilitat en transport públic col·
lectiu als polígons d’activitat econòmica de Catalunya
amb l’objectiu que els polígons gaudeixin d’una cobertura millor de transport públic al finalitzar l’any 2016.»
Palau del Parlament, 24 d’abril de 2014
Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Esmena núm. 2
De supressió i addició
GP Socialista

Al punt 3.4
2.399.000€ 3.500.000€

3

Esmena núm. 3
D’addició
GP Socialista

D’addició al punt 3.6
3.6. Posar en marxa accions de comunicació i campanyes informatives, conjuntament amb els agents socials, sindicats i patronals, per fomentar que els empresaris valorin mes positivament les competències dels
aturats majors de 45 anys.

3.15.
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a la reforma 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.

Esmena núm. 4
De modificació
GP Socialista

De modificació del punt 3.8
8. Crear un grup de treball amb les empreses d’inserció i els agents socials que presenti, en el termini
de tres mesos, una proposta de reforma dels procediments i normatives de contractació pública per tal que
la Generalitat de Catalunya pugui contractar empreses i entitats que incorporin persones amb risc d’exclusió social i/o persones amb discapacitat per sobre
del que estableix la Lismi, en el marc del que preveu
la legalitat.

5

Esmena núm. 5
D’addició
GP Socialista

D’addició al punt 3.11
«[...] dels Centres Especials de Treball, persones amb
discapacitat i sindicats, per tal de correlacionar els
ajuts que reben i el nombre mínim de recursos de suport amb el grau de discapacitat, tot complint, com a
mínim, l’establert a la normativa estatal sobre la subvenció del SMI dels treballadors dels CET»

6

Esmena núm. 6
D’addició
GP Socialista

Presentar al Parlament, en el termini de tres mesos, un informe de valoració sobre el funcionament
del programa de la RMI, dels resultats obtinguts, el
nombre de persones acollides, els percentatges d’inserció, etc.
Esmena núm. 7
D’addició
GP Socialista

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 precarització laboral, la devaluació salarial i l’increment de la pobresa, minvant
la dignitat dels treballadores i les treballadores.
Esmena núm. 8
D’addició
GP Socialista

D’addició d’un nou punt
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a destinar recursos extraordinaris per a la reformulació del programa Forma i contracta perquè les
empreses col·laborin en la contractació durant sis mesos de persones aturades que no percebin cap prestació i no disposin 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 efectiu.
Els dos mesos següents quatre hores de treball retribuïdes 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.
Esmena núm. 10
D’addició
GP Socialista

D’addició d’un nou punt
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a acomplir les mocions 8/X, 12/X, 17/X, 22/X i
la resolució 323/X i 577/X del Parlament de Catalunya
en tots els seus apartats i a adoptar mesures urgents i
específiques destinades als treballadors de quarantacinc anys o més en situació d’atur de llarga durada entre altres:
– Incentius a les empreses per a la contractació
d’aquestes persones
– Fer accions per a la millora de l’ocupabilitat i l’ocupació 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 reconeixement de competències amb caràcter preferent.

D’addició d’un nou punt
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a demanar al Govern de l’Estat la derogació
de la Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per
3.15.

Esmena núm. 9
D’addició
GP Socialista

– Una borsa de treball per a majors de 45 anys

D’addició d’un nou punt

8

9

10

D’addició d’un nou punt

7

Núm. 308

– Aplicar polítiques actives específiques de qualificació 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 formació per a persones amb responsabilitats familiars.
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– Fer accions de suport a l’autoocupació mitjançant
programes d’assessorament i acompanyament a la iniciativa 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 Europea puguin obtenir-les amb l’oferta de cursos del Servei d’Ocupació de Catalunya.

11

Esmena núm. 11
D’addició
GP Socialista

Núm. 308

laboral de les persones amb més dificultats (tram. 30200153/10).

1

Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

D’un incís a l’apartat 2.5
«2.5. Fixi el salari mínim interprofessional en 969€
per tal que compleixi amb les recomanacions de la
Carta Social Europea, que recomanen que sigui equivalent al 60% del salari mitjà. Caldrà regularitzar la
proporció de les subvencions a la contractació i manteniment de persones amb discapacitat en els Centres
Especials de Treball.»

2

Esmena núm. 2
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

D’un nou apartat 2.6

D’addició d’un nou punt
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a garantir el dret al treball de les persones
amb discapacitat tot:
– Assegurant la subvenció que fa possible el manteniment dels llocs de treball dels Centres Especials de
Treball i les Unitats de Suport a l’Activitat Professional
als Centres Especials de Treball.
– Garantint el finançament dels Serveis d’Integració Laboral, dels itineraris d’inserció i del treball amb suport.
– Mantenint i potenciant en els processos de contractació pública que duguin a terme tant els diferents departaments 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.
Palau del Parlament, 23 d’abril de 2014
Maurici Lucena i Betriu Montserrat Capdevila Tatché
Portaveu del GP SOC Portaveu adjunta del GP SOC
Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg.
64413)

«2.6. Modifiqui l’articulat del RDL 1/2013 de drets de
les persones amb discapacitat a l’àmbit del treball, recollint la preferència a la contractació de les persones
amb discapacitat en el mercat ordinari i l’orientació
dels Centres Especials de Treball per a la contractació
de persones amb discapacitat amb especials dificultats
(persones amb discapacitat intel·lectual, paràlisi cerebral o trastorn mental a partir del 33% o amb discapacitat física o sensorial a partir del 65 %).»

3

Esmena núm. 3
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

D’un nou apartat 2.7
«2.7. Estableixi criteris d’acció positiva en els ajuts i
suports als esmentats col·lectius de persones amb discapacitat amb especials dificultats pel que fa als ajuts
pel manteniment de la contractació en els Centres Especials de Treball i a la inversió en aquells d’iniciativa
social sense afany de lucre.»

4

Esmena núm. 4
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

A la Mesa del Parlament

D’un nou punt 3 bis

Dolors Camats i Luis, portaveu, Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb
el que estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la inserció

«3 bis. Mantenir al llarg de la legislatura, com a mínim, el pressupost destinat a les polítiques actives
d’ocupació del 2013, tal com ho expressa l’Acord pel
diàleg social permanent signat entre el Govern de la
Generalitat de Catalunya i els agents socials i econòmics.»

3.15.
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Esmena núm. 5
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

En el punt 3.1
«3.1. Presentar al parlament un projecte de llei d’ocupació i del servei d’ocupació de Catalunya dins aquest
període de sessions, després d’haver-ne parlat i haver-lo acordat amb els agents econòmics i socials i les
entitats municipalistes.»

6

Esmena núm. 6
De modificació i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

els centres especials de treball, les empreses d’inserció

i les entitats d’acció social i aquelles administracions
locals especialitzades en la inserció laboral de persones amb dificultats d’inserció en el mercat ordinari i
amb risc d’exclusió social amb l’objectiu de treballar
en un espai per a definir conjuntament un model de col·
laboració i un model d’intervenció orientat a millorar
l’eficiència en la inserció d’aquests col·lectius. Aquesta
reorientació ha d’anar acompanyada d’una acció positiva a favor de les persones amb discapacitat amb especials dificultats. Destinar-hi suport i aplicació amb
una nova partida de 2.399.000 euros durant l’exercici
del 2014.»

9

A l’apartat 3.2
«3.2. Garantir el paper central del que el Servei d’Ocupació de Catalunya tingui un paper actiu de coordinació en tots els processos d’inserció laboral fent que,
en tots els casos, les persones que inicien processos
d’intermediació o inserció, sigui orientades i se’l valori l’ocupabilitat des de les Oficines de Treball de la
Generalitat, les aules intensives de recerca de feina o
els serveis d’ocupació municipals i les entitats socials no lucratives que treballin coordinadament amb el
SOC que treballin en l’àmbit territorial per la creació
d’ocupació.»

7

Esmena núm. 7
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

8

Esmena núm. 8
De modificació i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

De l’apartat 3.4
«3.4. A partir de l’entrada en vigor de la Llei d’Ocupació Catalunya i del Servei d’Ocupació de Catalunya
i que es defineixi la col·laboració público-privada per
part del SOC i de les entitats que per la seva pròpia
naturalesa composen el Sistema de polítiques públiques d’ocupació de Catalunya, Iniciar un diàleg amb
3.15.

Esmena núm. 9
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

D’un nou punt 3.4 bis
«3.4 bis. Posar en marxa un nou model de xarxa pública d’ocupació de Catalunya coordinada pels serveis
d’orientació laboral i d’intermediació social amb la
Generalitat i l’administració local, amb un increment
de recursos econòmics, segons les disponibilitats pressupostàries, que permeti a aquesta xarxa desenvolupar
les polítiques actives d’ocupació, tal com va aprovar
el Parlament de Catalunya en la moció de 9 de maig
de 2013.»

10

Del punt 3.3
3.3. Garantir l’equitat en l’accés de les polítiques d’ocupació fent que a les persones aturades que, valorada la
seva ocupabilitat, hagin obtingut un resultat que permeti i aconselli una incorporació immediata al mercat de treball, tant perquè les ocupacions i els sectors
als que s’adreça la seva recerca de feina són favorables,
com per no tenir carències significatives de formació o
experiència seran les que rebran atenció des del mateix
SOC.

Núm. 308

Esmena núm. 10
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

D’un incís a l’apartat 3.5
«3.5. Habilitar mecanismes de participació dels usuaris del SOC i de les entitats socials que hi col·laboren
per a incorporar la seva veu al procés de millora.»

11

Esmena núm. 11
De modificació i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

A l’apartat 3.8
«3.8. Crear un grup de treball amb les empreses d’inserció, centres especials de treball, cooperatives socials, que presenti en el termini de 3 mesos una proposta
de reforma dels procediments i normatives de contractació pública per tal d’afavorir aquelles empreses i entitats sense afany de lucre que contractin persones amb
risc d’exclusió social discapacitat en un nombre superior al que estableix la Lismi el RDL 1/2013 en el marc
del que preveu la legalitat.»

Tramitacions en curs
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Esmena núm. 12
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

16
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Esmena núm. 16
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

De l’apartat 3.9

D’un nou apartat 3.14

«3.9. Fer un estudi, en el termini de tres mesos, sobre
la possibilitat de regular, implementar i divulgar una
etiqueta o distintiu de productes elaborats o serveis
prestats pels centres especials de treball, cooperatives
socials o empreses d’inserció o empreses socialment
responsables que col·laborin inserint persones amb risc
d’exclusió social.»

«3.14. Establir un correcte control de les mesures d’excepcionalitat i de l’aplicació de les mesures alternatives a la contractació de les empreses a traves dels Centre Especials de Treball.»

13

Esmena núm. 13
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

A l’apartat 3.11
«3.11. Iniciar un procés de diàleg amb les organitzacions representatives dels Centres Especials de Treball
per tal de correlacionar els ajuts que reben i el nombre
mínim de recursos de suport amb el grau de discapacitat. Caldrà contemplar una distribució dels recursos
proporcional, sense topalls ni continguts mínims, recollint l’acció positiva per les persones amb discapacitat amb especials dificultats (persones amb paràlisi
cerebral, discapacitat intel·lectual o trastorn mental
amb un grau de discapacitat a partir del 33% i persones amb discapacitat física o sensorial amb un grau de
discapacitat a partir del 65%).»

14

Esmena núm. 14
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

17

D’un nou apartat 3.15
«3.15. Crear un grup de treball amb les entitats representatives del sector per tal de definir un model català
i una estratègia catalana per a la inserció de persones
amb discapacitat.»
Palau del Parlament, 22 d’abril de 2014
Dolors Camats i Luis
Portaveu GP ICV-EUiA

15

Esmena núm. 15
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Marc Vidal i Pou
Diputat GP ICV-EUiA

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 64458)

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 inserció laboral de les persones amb més dificultats (tram. 302-00153/10).

1

D’un nou apartat 3.12
«3.12. Eliminar els topalls a la contractació en els centres Especials de Treball i a l’accés a les Unitats de Suport en base a criteris de estabilitat en la contractació
(indefinida) i d’acció positiva pels col·lectius de persones amb discapacitat amb especials dificultats d’inserció establerts al 2011.»

Esmena núm. 17
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 3.2
«3.2. Garantir el paper central del Servei d’Ocupació
de Catalunya en tots els processos d’inserció laboral
fent que, en tots els casos, les persones que inicien els
processos d’intermediació i inserció se’ls valori l’ocupabilitat a les oficines de Treball del SOC, i siguin
orientades per les Oficines de Treball, les aules intensives de recerca de feina, els serveis d’ocupació municipals o entitats especialitzades que treballin coordinadament amb el SOC.»

D’un nou apartat 3.13
«3.14. Preservar i blindar la capacitat i competència
registral de Catalunya pel que fa als Centres Especials
de Treball.»
3.15.
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6

Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió

Núm. 308

Esmena núm. 6
De modificació
GP de Convergència i Unió

De refosa dels punts 3.3. i 3.4

Del punt 3.10

«3.3. La intermediació en el mercat de treball té com
a objectiu facilitar la relació entre l’oferta i la demanda d’ocupació i té la consideració de servei de caràcter públic. En aquest sentit, aquesta es realitzarà
mitjançant el Servei d’Ocupació de Catalunya o, de
forma complementària, a través de les entitats que col·
laborin amb ell degudament autoritzades, garantint en
tot cas els mateixos drets a totes les persones usuàries
del servei.

«3.10. Normativitzar el Servei prelaboral per tal que les
entitats que treballen amb per la inserció de persones
amb problemes de salut mental puguin realitzar pràctiques no laborals amb garanties i seguretat jurídica.»

Així mateix, el Govern es compromet a incloure en la
futura llei d’Ocupació i del SOC que, en el termini màxim de sis mesos des de la seva entrada en vigor, es desenvolupi reglamentàriament els aspectes relacionats
amb la col·laboració públic-privada.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 64465 i 64499)

3

Esmena núm. 3
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 3.5
«3.5. Tenir en compte les opinions dels usuaris del
SOC en el procés de millora.»

4

Esmena núm. 4
De modificació
GP de Convergència i Unió

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

A la Mesa del Parlament
Inés Arrimadas García, portaveu adjunta del Grup
Parlamentari de Ciutadans, 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 inserció laboral de
les persones amb més dificultats (tram. 302-00153/10).

1

Esmena núm. 1
D’addició
GP de Ciutadans

Al punt 1

Del punt 3.8
«3.8. Impulsar, en la contractació pública de tots els
departaments de la Generalitat de Catalunya i de totes
les entitats del sector públic de la Generalitat, la incorporació de clàusules socials, entre les quals aquelles
que permetin valorar el grau de contractació per part
de les empreses i entitats de persones amb discapacitat
i/o risc d’exclusió social.»

5

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2014

Esmena núm. 5
De modificació
GP de Convergència i Unió

«Així mateix són un greu impediment per a la lluita contra la desocupació les polítiques del Govern de la Generalitat que han suposat: augment de la fiscalitat a autònoms, famílies i PIMES; augment de taxes per a diferents
sistemes de formació; reducció del pressupost per a àmbits clau com la política industrial o la R+D+I; l’absència
de programes de reactivació econòmica o la no reforma
fins avui del Servei d’Ocupació de Catalunya»

2

Esmena núm. 2
D’addició
GP de Ciutadans

Al final punt 3.6

Del punt 3.9
«3.9. Fer un estudi, en el termini d’un any, sobre la possibilitat de regular, implementar i divulgar una etiqueta o distintiu de productes elaborats o serveis prestats
pels centres especials de treball, cooperatives socials
o empreses d’inserció o empreses socialment responsables que col·laborin inserint persones amb risc d’exclusió social.»

[...] dels aturats majors de 45 anys i d’altres col·lectius
amb especials dificultats d’inserció

3

Esmena núm. 3
De supressió
GP de Ciutadans

Al punt 3.7
[...] «en la mesura que la distribució dels fons estatals
ho permeti»
Palau del Parlament, 23 d’abril de 2014
Inés Arrimadas García
Portaveu adjunta del GP de C’s

3.15.
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INFORMACIÓ

4.50.

COMPLIMENT DE RESOLUCIONS
I DE MOCIONS

4.40.

ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACIONS
DELS ÒRGANS DEL PARLAMENT

4.50.01.

COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Resolució sobre la situació de compatibilitat
d’un diputat

Núm. 308

Control del compliment de la Resolució
374/X, sobre la neteja del Parc Natural dels
Ports

Tram. 234-00021/10

Tram. 290-00329/10

Adopció
Sol·licitud de pròrroga

Ple del Parlament
Sessió núm. 31, 24.04.2014, DSPC-P 58

Reg. 64355 / Admissió a tràmit: Presidència
del Parlament, 24.04.2014

Ple del Parlament
El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 24 d’abril
de 2014, ha estudiat el dictamen de la Comissió de
l’Estatut dels Diputats i, d’acord amb l’article 11.2 del
Reglament, ha adoptat la següent

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,

Resolució
D’acord amb la legislació aplicable i amb les dades
manifestades pel diputat Cristòfol Gimeno Iglesias relatives a les activitats professionals, laborals o empresarials que exerceix i als càrrecs públics que ocupa,
d’acord amb l’article 16.1.b del Reglament, el Ple del
Parlament estableix la situació de compatibilitat del
diputat Cristòfol Gimeno Iglesias.

Sol·licito:
L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació
de l’informe de compliment de la resolució amb número de tramitació 290-00329/10, sobre la neteja del
Parc Natural dels Ports, el control de compliment de la
qual correspon a la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2014

Barcelona, 22 d’abril de 2014

La vicepresidenta primera,
El secretari quart
en funcions de presidenta
David Companyon i Costa
Anna Simó i Castelló

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.
64355).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Reglament, s’acorda de concedir una pròrroga de 8 dies
hàbils del termini que disposa el Govern per a retre
comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 08.05.2014, a les 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 24.04.2014.

4.40.

Informació
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Control del compliment de la Resolució
382/X, sobre el sector agroalimentari a les
Terres de Lleida

Núm. 308

Control del compliment de la Resolució
462/X, sobre la presentació de les dades de
l’Institut d’Estadística de Catalunya, l’Observatori del Mercat de Treball i la resta d’institucions integrades en el sistema estadístic
català per sexe i territoris

Tram. 290-00337/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 64356 / Admissió a tràmit: Presidència
del Parlament, 24.04.2014

Tram. 290-00414/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 63562 / Admissió a tràmit i
tramesa a la Comissió competent:
Mesa del Parlament, 22.04.2014

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 número de tramitació 290-00337/10, sobre el sector agroalimentari a les Terres de Lleida, el control de compliment de la qual correspon a la Comissió d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
Barcelona, 22 d’abril 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.
64356).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Reglament, s’acorda de concedir una pròrroga de 8 dies
hàbils del termini que disposa el Govern per a retre
comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 08.05.2014, a les 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 24.04.2014.

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de
donar compliment a la Resolució 462/X, sobre la presentació de les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya, l’Observatori del Mercat de Treball i la resta
d’institucions integrades en el sistema estadístic català
per sexe i territoris (tram. 290-00414/10), us informo
del següent:
El fet més important en l’àmbit de l’estadística oficial
en relació amb la igualtat d’oportunitats entre homes i
dones, amb caràcter general, es va iniciar amb l’aprovació de la Llei 8/2001, de 14 de juny, del Pla estadístic
de Catalunya 2001-2004. En l’apartat e) de l’article 15
s’estableixen els criteris de decisió de preferència de
les activitats estadístiques a dur a terme, determinant
que desglossin per gèneres, tenint en compte les condicions de vida i les càrregues familiars dels homes i
de les dones, les dades derivades d’estadístiques regulades per aquesta Llei, si és tècnicament i metodològicament viable.
Posteriorment, la Llei 2/2006, de 6 de març, del Pla
estadístic de Catalunya 2006-2009 també estableix
aquest mandat, en l’article 14, apartat f, que serà un
criteri de decisió de preferència aquelles activitats estadístiques que desglossin els resultats per sexe i per
edat, si és tècnicament i metodològicament possible.
Quant a la desagregació territorial, el Sistema estadístic de Catalunya ha tingut sempre una especial sensibilitat pel que fa a la producció d’estadístiques amb el
màxim nivell de desagregació territorial. Així, la primera Llei 30/1991, de 13 de desembre, del Pla estadístic de Catalunya 1992-1995 establia, en el seu article
17, com a criteri de preferència per dur a terme estadístiques noves que aquestes tendeixin a la més gran
desagregació territorial tècnicament possible. Aquest
criteri ha estat present en totes les lleis que han regulat
els plans estadístics de Catalunya posteriors.
L’actualment vigent Llei 13/2010, del 21 de maig, del
Pla estadístic de Catalunya 2011–2014 incrementa els
compromisos adoptats en plans estadístics anteriors
en relació amb la potenciació de la perspectiva de gènere en l’estadística oficial catalana.

4.50.01.
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Aquest mandat legal, que es remunta a l’any 1992 pel
que fa a l’exigència de la màxima desagregació territorial i a l’any 2001 pel que fa a la desagregació per sexe, ha estat un dels criteris rellevants en la difusió dels
resultats estadístics oficials produïts per l’Idescat, així
com també per la resta d’institucions que conformen el
Sistema estadístic de Catalunya.
No obstant això, d’acord amb el que estableix la Llei
23/1998, de 30 de desembre, d’estadística de Catalunya, les estadístiques oficials que s’han de dur a terme
estan protegides pel secret estadístic en els termes establerts en el seu Capítol IV. D’acord amb aquest precepte legal, que constitueix la característica més rellevant de les estadístiques oficials, les dades individuals
de comunicació obligatòria no poden esser fetes públiques ni comunicades a cap persona o entitat, ni tan
sols a les administracions públiques, llevat de les institucions o les entitats que també estan vinculades pel
secret estadístic (art. 25.2).
D’altra banda, l’article 26 de la Llei 23/1998 estableix
que el secret estadístic és vulnerat per la comunicació
de dades no autoritzada i per la comunicació de dades de les quals es pugui deduir raonablement una informació individual. En conseqüència, la desagregació
de les dades o els resultats estadístics per sexe i/o per
unitats territorials mínimes només és exigible si no es
compromet la confidencialitat de les dades personals
de la unitat informant.
A aquestes limitacions de caràcter legal s’hi afegeixen
també altres consideracions de caràcter tècnic i metodològic. Així, una part considerable de la informació
estadística de què disposen l’Idescat i altres organismes del sistema estadístic català prové d’enquestes no
dirigides a la totalitat de la població sinó a una mostra
representativa, seleccionada amb criteris estadístics,
per tal de poder optimitzar els recursos públics destinats a les operacions estadístiques. Aquestes mostres
representatives estan dissenyades per aportar informació significativa per a determinades variables, entre les
quals sempre hi figura el sexe, i la màxima desagregació territorial que permeti la mida de la mostra. No
obstant això, la desagregació dels resultats estadístics
per sexe i/o per unitats territorials mínimes només és
exigible si no es compromet la seva fiabilitat o precisió mínima.
Pel que fa a la difusió estadística, les estadístiques de
què disposa l’Idescat són objecte d’una àmplia difusió
gratuïta a través de la seva pàgina web (http://www.
idescat.cat), tal com estableix la legislació catalana
en matèria estadística. Es poden consultar la totalitat
d’estadístiques que li assigna el pla estadístic amb incorporació de la variable sexe i amb la màxima desagregació territorial possible, amb les limitacions indicades. Així mateix, l’Idescat disposa d’un servei de
consultes i sol·licituds d’informació estadística que inclou, entre d’altres prestacions, la possibilitat d’oferir
tabulacions específiques que no es trobin incorpora4.50.01.
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des en els plans de tabulació de resultats ja publicats
a la web (http://www.idescat.cat/cat/idescat/serveis/
demandes/).
D’altra banda, l’Idescat té assignada la responsabilitat
de fer el seguiment de les actuacions estadístiques incloses en els programes anuals d’actuació estadística,
d’acord amb la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d’estadística de Catalunya, per tal de vetllar per la correcció tècnica de les activitats estadístiques establertes per la normativa vigent, i del qual s’ha de donar
compte al Parlament. Així mateix, la Llei 13/2010, de
21 de maig, del Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
estableix en el seu article 20 que el Govern n’ha de donar compte al Parlament, especificant el grau d’acompliment dels objectius i, quan s’escau, les causes d’incompliment.
En aquest informe, elaborat i tramés al Parlament de
forma ininterrompuda des del 1992, es relacionen els
resultats estadístics proporcionats per cadascuna de les
actuacions estadístiques programades. En aquest sentit,
el darrer informe disponible correspon a l’execució del
Programa anual d’actuació estadística de 2012, atès que
el relatiu al programa de 2013 es troba en fase de realització a data d’avui. Aquest informe es pot consultar
a la web de l’Idescat (http://www.idescat.cat/pec/docs/
acompliment2012.pdf) i es va trametre al Parlament de
Catalunya amb data 10 de desembre del 2013.
En el context d’aquests informes de seguiment, així com
també en les tasques prèvies de preparació i coordinació de les actuacions dels programes anuals d’actuació
estadística, l’Idescat incidirà especialment en garantir
el compliment dels mandats de la legislació estadística
catalana pel que fa a la difusió de resultats desagregats
per sexe i amb la màxima desagregació territorial, sempre que sigui tècnica i jurídicament possible.
D’altra banda, la Llei del Pla estadístic de Catalunya
2011-2014 té com a referència el Codi de bones pràctiques de les estadístiques europees, promulgat en la
Recomanació de la Comissió del 25 de maig del 2005
i revisat pel Comitè del Sistema Estadístic europeu el
28 de setembre de 2011. Per aquesta raó, es posa especial èmfasi en els seus principis 3, 10 i 15 relatius
a la correcta adequació dels recursos, l’òptima relació cost-eficàcia, i millor accessibilitat i claredat en
la difusió estadística, respectivament. És per aquest
motiu que l’Idescat ha fet un pas més en la transparència informativa, fent públic i consultable de forma interactiva per Internet els informes de seguiment
duts a terme sobre l’execució dels programes anuals
d’actuació estadística dels anys 2011 i 2012, permetent accedir als resultats estadístics produïts pel Sistema estadístic català (http://www.idescat.cat/pec/20112014/?paae=2012&x=11&y=11).
Pel que fa a l’Observatori del Mercat de Treball, el
Decret 352/2011, de 7 de juny, de reestructuració del
Departament d’Empresa i Ocupació, preveu per al
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Gabinet Tècnic la funció de «Integrar i executar les
funcions d’observatori del Departament com a instrument per conèixer, seguir i avaluar les variables relacionades amb els àmbits de la seva competència».

4.50.02.

Tram. 390-00062/10

Observatori del Treball
Observatori de Prospectiva Industrial
Observatori del Turisme
Observatori del Comerç i dels Serveis
Fundació Observatori per a la Societat de la Informació de Catalunya (FOBSIC)

Partint de la premissa que el valor afegit que vol proporcionar l’Observatori és el de generar coneixement
i transvasar-ho a les empreses, institucions i ciutadans
interessats, per tal que els ajudi a entendre la realitat
de l’empresa i l’ocupació i a millorar la presa de decisions, l’Observatori d’Empresa i Ocupació inclou informació desagregada per sexe en aquells casos en què és
possible, atenent a la disponibilitat d’aquesta variable
en les fonts originals, d’acord amb la Llei 13/2010, de
21 de maig, del Pla estadístic de Catalunya 2011-2014.
Pel que fa a la desagregació territorial, s’ofereix també sempre que és possible, d’acord amb l’art. 16.1 de la
Llei 23/1998, de 30 de desembre, d’estadística de
Catalunya i la Llei 13/2010 esmentada en el paràgraf
anterior. Quan les dades deriven d’operacions estadístiques d’enquesta la desagregació territorial és molt limitada per qüestions mostrals. Quan la informació té
un origen administratiu, arran de les competències departamentals, no s’ofereix informació municipal, com
a norma general, en aquells casos en què existeix risc
de revelació estadística, és a dir, possibilitat d’arribar
a identificar individus o empreses. En el cas que s’usin
dades estadístiques generades per altres institucions,
s’està subjecte a la disponibilitat de la informació dels
productors originals.
Malgrat tot, l’Observatori revisa periòdicament la seva
difusió i promou la inclusió de noves variables en els
registres departamentals, per tal d’oferir informació
cada cop més desagregada a nivell de col·lectius d’interès i de territori, i vetllarà per ampliar la desagregació
en aquells casos que sigui possible, tant a nivell de gènere com territorial.
Barcelona, 14 d’abril de 2014
Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

4.50.02.

COMPLIMENT DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció 62/X,
sobre els procediments administratius relacionats amb l’impost sobre les estades en
establiments turístics

Per això, durant l’any 2012 es va procedir a la integració en un sol observatori –l’Observatori d’Empresa i
Ocupació– dels observatoris següents:

L’Observatori d’Empresa i Ocupació, a diferència dels
anteriors, no és un òrgan sinó un portal digital d’informació i una marca de relació amb l’exterior. Per tant,
el Gabinet Tècnic és l’òrgan de producció i l’Observatori la marca sota la qual es distribueixen els productes.

Núm. 308

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 63667 / Admissió a tràmit i
tramesa a la Comissió competent:
Mesa del Parlament, 22.04.2014

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 140.3 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar
compliment a la Moció 62/X del Parlament de Catalunya, sobre els procediments administratius relacionats
amb l’impost sobre les estades en establiments turístics (tram. 390-00062/10), us informo del següent:
Des de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) s’han
endegat diferents actuacions de col·laboració amb el
sector turístic adreçades a la millora del compliment
voluntari de les obligacions resultants de l’impost sobre estades en establiments turístics (IEET).
D’una banda, l’ATC va prendre contacte amb diferents
associacions i organitzacions de l’àmbit turístic per tal
de copsar les necessitats del sector, organitzar i planificar les tasques a desenvolupar per a la implantació
de l’impost i, alhora, iniciar els primers contactes tendents a establir els convenis de col·laboració que han
d’assegurar un seguiment continuat entre l’Agència i
els representants del sector.
Des de l’ATC s’han atès les persones i entitats que es
van interessar tant en el funcionament del programa
d’ajuda com en les facilitats existents i en les previstes
per a facilitar, encara més en un futur, la tasca de confecció i pagament de les autoliquidacions.
L’ATC ha posat en marxa una nova oficina virtual que
permet la presentació i pagament telemàtic de l’IEET.
Per fer aquest abonament només fa falta que el contribuent disposi d’una targeta de crèdit (del BBVA, Banc
Sabadell, Santander, Bankia, Caixa Bank i Ibercaja) i
a més que s’identifiqui amb una signatura electrònica.
La Direcció General de Turisme, ha donat suport
constant i permanent per difondre totes les accions
que l’ACT ha anant impulsant d’ençà la vigència de
l’impost per millorar la gestió de l’impost i facilitar al
màxim als contribuents la liquidació.
Cal destacar, també, que la Comissió del Fons per al
Foment del Turisme, garanteix la informació prèvia
del sector afectat, proposa les directrius d’actuació de
conformitat amb la planificació turística de la Genera-
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litat de Catalunya i l’aplicació dels recursos del Fons
derivats de l’IEET. La Comissió està formada per
membres de l’administració local, de la Generalitat de
Catalunya i del sector turístic privat.
Finalment, el Govern, mitjançant l’ATC, la Direcció
General de Tributs i Joc i la Direcció General de Turisme, ha dut a terme diverses sessions informatives i
formatives amb les associacions i entitats del sector.
Així mateix, s’han signat convenis de col·laboració entre l’ATC i algunes entitats amb l’objectiu de millorar
la gestió d’aquest tribut.

Núm. 308

hàbils (del 29.05.2014 al 19.06.2014) del termini que
disposa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 20.06.2014, a les
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 22.04.2014.
4.53.

SESSIONS INFORMATIVES
I COMPAREIXENCES

4.53.05.

SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Barcelona, 14 d’abril de 2014
Sol·licitud de compareixença del secretari
de Polítiques Educatives davant la Comissió
d’Ensenyament i Universitats perquè expliqui els resultats de l’informe PISA

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Tram. 356-00674/10

Control del compliment de la Moció 69/X,
sobre el compliment de les recomanacions
de l’informe del Comitè contra les Desaparicions Forçades de les Nacions Unides del 13
de novembre de 2013
Tram. 390-00069/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 62445).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament i Universitats, 23.04.2014.

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 63691 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 22.04.2014

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Plataforma Trens Dignes de les
Terres de l’Ebre davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre la
situació ferroviària de les Terres de l’Ebre

A la Mesa del Parlament
Joana Ortega i Alemany, Vicepresidenta del Govern
i titular del Departament de Governació i Relacions
Institucionals 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 moció 69/X, amb
número de tramitació 390-00069/10, sobre el compliment de les recomanacions de l’informe del Comitè
contra les Desaparicions Forçades de les Nacions Unides del 13 de novembre de 2013, el control de compliment de la qual correspon a la Comissió d’Afers Institucionals.

Tram. 356-00675/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista, Hortènsia Grau Juan, del Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 62679).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i
Sostenibilitat, 22.04.2014.

Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Mallarach davant la Comissió de Territori
i Sostenibilitat perquè informi sobre la Declaració a favor del patrimoni natural de Catalunya

Barcelona, 8 d’abril de 2014
Joana Ortega i Alemany
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

Tram. 356-00679/10

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud

Sol·licitud: Consellera, del Departament de Governació i Relacions Institucionals (reg. 63691).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Reglament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies
4.53.05.

Sol·licitud: Meritxell Roigé i Pedrola, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Jordi Terrades i Santacreu, del
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Grup Parlamentari Socialista, Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Jordi Cañas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 62961).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i
Sostenibilitat, 22.04.2014.

4.53.10.

Núm. 308

SESSIONS INFORMATIVES
I COMPAREIXENCES DE
MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió de Benestar, Família i Immigració amb la consellera de Benestar Social i Família sobre els
criteris per a l’aplicació de la Llei de l’Estat
39/2006, relativa a la dependència, i sobre
la situació de la llei de promoció de l’autonomia personal

Sol·licitud de compareixença de Jaume Grau
davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre la Declaració a favor del patrimoni natural de Catalunya

Tram. 355-00048/10

Tram. 356-00680/10

Substanciació

Sol·licitud

Sol·licitud: Meritxell Roigé i Pedrola, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Jordi Terrades i Santacreu, del
Grup Parlamentari Socialista, Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Jordi Cañas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 62961).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i
Sostenibilitat, 22.04.2014.

Sessió informativa feta en la sessió núm. 23 de la Comissió de Benestar, Família i Immigració, tinguda el
22.04.2014, DSPC-C 399.

Sessió informativa de la Comissió de Benestar, Família i Immigració amb la consellera
de Benestar Social i Família sobre la retallada en el Programa de suport a l’autonomia a
la pròpia llar
Tram. 355-00103/10

Sol·licitud de compareixença de Virgínia Domingo i Reig davant la Comissió de Territori i
Sostenibilitat perquè informi sobre la Declaració a favor del patrimoni natural de Catalunya

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 23 de la Comissió de Benestar, Família i Immigració, tinguda el
22.04.2014, DSPC-C 399.

Tram. 356-00681/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Meritxell Roigé i Pedrola, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Jordi Terrades i Santacreu, del
Grup Parlamentari Socialista, Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Jordi Cañas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 62961).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i
Sostenibilitat, 22.04.2014.

4.53.10.

Sessió informativa de la Comissió de Benestar, Família i Immigració amb la consellera de Benestar Social i Família sobre la no
tramitació de modificacions de la prestació
econòmica vinculada a residència en el cas
dels ingressos en centres residencials públics produïts a partir de l’1 d’agost
Tram. 355-00104/10

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 23 de la Comissió de Benestar, Família i Immigració, tinguda el
22.04.2014, DSPC-C 399.
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Sessió informativa de la Comissió de Benestar, Família i Immigració amb la consellera
de Benestar Social i Família sobre el deute de
la Generalitat amb les residències concertades i col·laboradores de l’Institut Català
d’Assistència i Serveis Socials

Núm. 308

Sessió informativa de la Comissió de Benes
tar, Família i Immigració amb la consellera de
Benestar Social i Família sobre la decisió
de deixar de subvencionar els ajuts a les residències privades per als nous dependents
Tram. 355-00108/10

Tram. 355-00105/10

Substanciació
Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 23 de la Comissió de Benestar, Família i Immigració, tinguda el
22.04.2014, DSPC-C 399.

Sessió informativa feta en la sessió núm. 23 de la Comissió de Benestar, Família i Immigració, tinguda el
22.04.2014, DSPC-C 399.

Sessió informativa de la Comissió de Benestar, Família i Immigració amb la consellera de Benestar Social i Família sobre la suspensió dels programes individuals d’atenció
de prestació econòmica vinculada al d’atenció residencial i l’ingrés associat a places de
prestació econòmica vinculada

Sessió informativa de la Comissió de Benestar, Família i Immigració amb la consellera
de Benestar Social i Família sobre el manteniment de la suspensió de la prestació econòmica vinculada al servei de residència
Tram. 355-00106/10

Tram. 355-00109/10

Substanciació
Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 23 de la Comissió de Benestar, Família i Immigració, tinguda el
22.04.2014, DSPC-C 399.

Sessió informativa de la Comissió de Benestar, Família i Immigració amb la consellera
de Benestar Social i Família sobre els motius i les conseqüències de la suspensió de
la prestació econòmica vinculada a l’accés a
les residències de gent gran

Sessió informativa feta en la sessió núm. 23 de la Comissió de Benestar, Família i Immigració, tinguda el
22.04.2014, DSPC-C 399.

4.53.15.

SESSIONS INFORMATIVES
I COMPAREIXENCES D’AUTORITATS,
DE FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Tram. 355-00107/10

Compareixença de la directora general de
l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials davant la Comissió de Benestar, Família i
Immigració per a explicar el manteniment de
la suspensió de la prestació econòmica vinculada al servei de residència

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 23 de la Comissió de Benestar, Família i Immigració, tinguda el
22.04.2014, DSPC-C 399.

Tram. 357-00543/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 23 de la Comissió de Benestar, Família i Immigració, tinguda el
22.04.2014, DSPC-C 399.

4.53.15.
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