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de la Federació d’Associacions de Gestors de l’Esport a Espanya amb relació al Projecte de llei de modificació de la
Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professions
de l’esport
Tram. 352-01334/10
Sol·licitud

p. 52

Proposta de compareixença d’una representació
de l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya amb
relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del
23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport
Tram. 352-01335/10
Sol·licitud
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Proposta de compareixença d’una representació
del Col·legi de Llicenciats en Educació Física i Ciències de
l’Activitat Física i l’Esport de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril,
de l’exercici de les professions de l’esport
Tram. 352-01336/10
Sol·licitud

p. 52

Proposta de compareixença d’una representació
de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del
23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport
Tram. 352-01337/10
Sol·licitud

p. 52

Proposta de compareixença d’una representació
de la Unió de Consells Esportius de Catalunya amb relació
al Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23
d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport
Tram. 352-01338/10
Sol·licitud

p. 52

Sol·licitud de compareixença de Diosdado Toledano, representant de la Coordinadora de Marxes d’Aturats,
davant la Comissió de Polítiques de Lluita contra la Desocupació perquè informi sobre les seves propostes en l’àmbit
de l’ocupació
Tram. 356-00666/10
Acord sobre la sol·licitud

p. 53

Sol·licitud de compareixença d’una representació
del Gremi de Fusters, Ebenistes i Similars de Barcelona davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre
el Projecte futur sector fusta
Tram. 356-00708/10
Sol·licitud

p. 53

Sol·licitud de compareixença de Daniel Valls, president del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural perquè informi sobre la situació
del Consell
Tram. 356-00712/10
Sol·licitud

p. 53

Sol·licitud de compareixença d’Alfons Labrador, director d’estudis de Comissions Obreres de Catalunya, davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè expliqui
l’Informe sobre l’evolució de les desigualtats socials a Catalunya, elaborat pel Centre d’Estudis i Recerca Sindicals
Tram. 356-00713/10
Sol·licitud

p. 53

Sol·licitud de compareixença d’Alba Garcia Sánchez, secretària de la Dona i Cohesió Social de Comissions
Obreres de Catalunya, davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè expliqui l’Informe sobre l’evolució de les desigualtats socials a Catalunya, elaborat pel Centre d’Estudis i
Recerca Sindicals
Tram. 356-00714/10
Sol·licitud

p. 53

Sol·licitud de compareixença d’una representació
de la plataforma Nosaltres No Callem davant la Comissió de
Benestar, Família i Immigració perquè informi sobre la situació dels serveis socials públics
Tram. 356-00715/10
Sol·licitud

p. 53

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de mem

bres del Govern
Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el
conseller d’Interior i amb el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural sobre la campanya de
prevenció i d’extinció d’incendis del 2014
Tram. 355-00128/10
Sol·licitud i tramesa a la Comissió

p. 54
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Sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior,
Unió Europea i Cooperació amb el conseller de la Presidència sobre el Pla anual de cooperació al desenvolupament
2014
Tram. 355-00129/10
Sol·licitud i tramesa a la Comissió

p. 54

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autori

tats, de funcionaris i d’altres persones
Compareixença del conseller d’Empresa i Ocupació davant la Comissió de Polítiques de Lluita contra la Desocupació perquè hi faci aportacions
Tram. 357-00646/10
Substanciació

p. 54
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Compareixença de Diosdado Toledano, representant de la Coordinadora de Marxes d’Aturats, davant la Comissió de Polítiques de Lluita contra la Desocupació per a
informar sobre les seves propostes en l’àmbit de l’ocupació
Tram. 357-00654/10
Acord de tenir la sessió de compareixença

p. 54

Compareixença de la secretària general de Benestar Social i Família davant la Comissió de la Sindicatura de
Comptes amb relació al procediment relatiu a l’Informe de
fiscalització 28/2013, sobre el Programa 314, atenció a la
immigració, del Departament de Benestar Social i Família,
corresponent al 2011
Tram. 363-00003/10
Substanciació

p. 54

NOTES
Aquesta publicació és impresa en paper ecològic (definició europea ECF), en
compliment del que estableix la Resolució 124/III del Parlament, sobre la utilització del paper reciclat en el Parlament i en els departaments de la Generalitat,
adoptada el 30 d’abril de 1990.
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1.

TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.15.

MOCIONS

Moció 113/X del Parlament de Catalunya,
sobre els centres penitenciaris i sobre l’exer
cici d’accions judicials
Tram. 302-00163/10

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 33, 28.05.2014, DSPC-P 62

Ple del Parlament
El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 28 de maig
de 2014, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha
debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’estat dels centres penitenciaris (tram. 30200163/10), presentada per la diputada Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parlamentari de Ciutadans, i les
esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 68409 i 68624), pel Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 69056),
pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
(reg. 69063) i pel Grup Parlamentari de Convergència
i Unió (reg. 69071).

e) Informar en seu parlamentària de la situació actual de la negociació amb els sindicats del nou conveni
col·lectiu dels funcionaris de presons per als anys 2014
i 2015 i, especialment, de si s’ha eliminat un complement salarial –el Programa de rendiment professional
(PRP)– als funcionaris de presons, d’aproximadament
120 euros mensuals, perquè no hi ha hagut acord.
f) Avaluar la conveniència de suspendre temporalment
la taxa per la prestació de serveis personals i materials
en l’àmbit de l’Administració de justícia de Catalunya
mentre presenta un projecte de llei de modificació de
les taxes actuals que les suprimeixi en tot allò que gravi directament els ciutadans per l’exercici d’accions judicials, en qualsevol jurisdicció, per a garantir la tutela
judicial efectiva i, en tot cas, garantir l’accés a la justícia i la tramitació dels procediments judicials a tots
els ciutadans.
Palau del Parlament, 28 de maig de 2014
El secretari primer
Miquel Iceta i Llorens

Tram. 302-00164/10

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 33, 28.05.2014, DSPC-P 62

Ple del Parlament

El Parlament de Cataluña insta el Govern a:
a) Reforçar els recursos destinats als serveis de reinserció per mitjà de tractament en els centres penitencia
ris de Catalunya, aspecte clau del sistema penitenciari
català.
b) Cobrir, en execució de la partida pressupostària
aprovada de personal, els nous llocs de treball que exigeix l’obertura immediata de nous centres penitenciaris a Catalunya amb personal de la llista d’interins de
l’àmbit penitenciari.
c) Endegar una reforma del model actual de concursos de trasllat en els centres penitenciaris de Catalunya amb l’objectiu de facilitar la convocatòria anual
de concursos de trasllat, perquè entri en funcionament
preferentment l’any 2014.
d) Presentar en seu parlamentària, en el termini de sis
mesos, un informe de tots els serveis externalitzats en
els centres penitenciaris de Catalunya que inclogui una
relació de les empreses contractades per a la prestació
d’aquests serveis i el cost anual de cada contracte.
1.15.

La presidenta del Parlament
Núria de Gispert i Català

Moció 114/X del Parlament de Catalunya,
sobre la situació dels centres penitenciaris
i les polítiques de personal amb relació a
l’obertura de nous centres penitenciaris

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 139
del Reglament, ha aprovat la següent
Moció

Núm. 328

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 28 de maig
de 2014, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha
debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació dels centres penitenciaris i les
polítiques de personal amb relació a l’obertura de nous
centres penitenciaris (tram. 302-00164/10), presentada pel diputat Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les esmenes presentades pel
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 69055), pel Grup Parlamentari de Ciutadans
(reg. 69061), pel Grup Parlamentari del Partit Popular
de Catalunya (reg. 69062 i 69064) i pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 69070).
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 139
del Reglament, ha aprovat la següent
Moció
1. El Parlament de Catalunya, pel que fa a la disponibilitat de personal de serveis penitenciaris, condicions
de treball, formació i retribucions, insta el Govern a:
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a) Posar en coneixement de la Comissió de Justícia i
Drets Humans del Parlament de Catalunya, en el termini de dos mesos, la relació de llocs de treball vacants de serveis penitenciaris, que detalli cada un dels
centres penitenciaris i centres educatius de justícia juvenil.
b) Cobrir, dins l’exercici del 2014, les vacants ja existents en tots els centres penitenciaris i centres educatius de justícia juvenil, i també les que hi pugui haver
com a conseqüència de trasllats per a cobrir les obertures provisionals o definitives dels nous centres penitenciaris, amb l’objectiu de poder garantir el bon funcionament dels centres penitenciaris.
c) Deixar sense efecte les mesures de reducció del 15%
de jornada i salari del personal interí de tractament i
rehabilitació del servei penitenciari, d’acord amb la
Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya
per al 2014, les indicacions del Consell de Garanties
Estatutàries, les directives europees i els criteris de limitació temporal que va fixar el Govern mateix en el
moment d’adoptar-les.
d) Garantir l’accés de tot el personal de serveis penitenciaris a l’oferta formativa que permeti la promoció professional i la mobilitat, en tot cas amb dret a la
compensació horària.
e) Estendre al personal de serveis penitenciaris els
efectes del Decret 48/2014, del 8 d’abril, pel qual es
modifica el Decret 56/2012, del 29 de maig, sobre jornada i horaris de treball del personal funcionari al servei de l’Administració de la Generalitat, que conté les
mesures de flexibilitat horària i conciliació de la vida
familiar i laboral, amb les mínimes adaptacions que
siguin necessàries per raó del servei, i no aplicar-les de
manera restrictiva.
2. El Parlament de Catalunya, pel que fa als interins i
a la borsa de treball d’interins de serveis penitenciaris,
insta el Govern a:
a) Fer públiques, dins l’exercici del 2014, les convocatòries dels corresponents processos selectius de personal de tractament i de règim interior dels serveis penitenciaris de Catalunya tan aviat com sigui possible,
d’acord amb la llei de pressupostos d’enguany.
b) Cobrir les vacants i les places de nova creació de
serveis penitenciaris que no quedin cobertes per personal funcionari, de manera immediata, per mitjà de
la borsa de treball d’interins de serveis penitenciaris,
amb l’objectiu de poder garantir el bon funcionament
dels centres penitenciaris.
c) Publicar en el lloc web del Departament de Justícia
la regulació de la borsa d’interins de serveis penitenciaris que consta en l’acord del 12 de juliol de 2006, i
les modificacions posteriors, incorporant-hi les aplicacions pertinents perquè els integrants de la borsa puguin consultar, en línia i amb la identificació prèvia
que es determini, les dades actualitzades de la llista
1.15.

Núm. 328

confeccionada, en compliment de les recomanacions
del Síndic de Greuges, havent fet la consulta a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades per a garantir el
compliment de la normativa sobre protecció de dades,
amb la finalitat d’assegurar l’objectivitat en l’adjudicació de places i d’evitar que hi pugui haver criteris de
discrecionalitat.
3. El Parlament de Catalunya, amb relació a la prestació de serveis de caràcter professional per interns, dins
i fora dels centres penitenciaris, per mitjà del Centre
d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) i les botigues,
insta el Govern a:
a) Instar el Govern de l’Estat a promoure el canvi en la
normativa relativa a les condicions de les relacions laborals especials penitenciàries, de manera que els interns privats de llibertat puguin gaudir dels mateixos
drets laborals que la resta de treballadors, sense que la
condició d’empresonament els limiti.
b) Establir que els preus dels productes que es venen
a les botigues gestionades pel CIRE estiguin unificats
en tots els centres penitenciaris de Catalunya i tinguin
un marge comercial mínim.
4. El Parlament de Catalunya, pel que fa als mitjans
materials dels centres penitenciaris, insta el Govern a:
a) Renovar i actualitzar la roba de treball i els equipaments de protecció individual del personal de serveis
penitenciaris.
b) Actualitzar els equipaments d’intervenció i protecció.
c) Signar i executar el contracte de servei de manteniment multitècnic dels centres penitenciaris i els centres educatius de justícia juvenil, ja adjudicat, sense
recórrer a més contractes menors, en el termini d’un
mes.
d) Presentar-li, abans d’acabar el 2014, una auditoria
tècnica de les condicions de seguretat i conservació de
les principals instal·lacions de subministraments, serveis i comunicacions internes, com ara els radiotransmissors, del conjunt de centres penitenciaris i els centres educatius de justícia juvenil, degudament valorat i
amb prioritats d’execució.
5. El Parlament de Catalunya, pel que fa a la seguretat
en els centres penitenciaris, insta el Govern a:
a) Elaborar, incorporant-hi les aportacions dels representants sindicals, un pla d’actuació per a prevenir i
minimitzar els conflictes i les situacions d’inseguretat, amb la finalitat de poder determinar les causes
d’aquestes agressions i de prevenir i minimitzar els
conflictes i les situacions de inseguretat.
b) No privatitzar, en cap cas, els serveis de vigilància
perimetrals dels centres penitenciaris de Catalunya.
c) Valorar, conjuntament amb els representants sindicals, la conveniència de crear un cos específic de

Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

8

2 de juny de 2014

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

Núm. 328

funcionaris de règim interior destinat a fer tasques de
vigilància externa o perimetral dels centres penitenciaris.

a Catalunya ha d’ésser garantit amb criteris de proximitat i dret d’accés de la ciutadania en termes d’equitat
i equilibri territorial.

6. El Parlament de Catalunya insta el Govern a complir, dins aquest exercici pressupostari, la Resolució
323/X, aprovada pel Ple del Parlament el 27 de setembre de 2013, en el sentit de garantir la paga extraordinària dels treballadors de Serveis Penitenciaris, de
Justícia i, en general, de tots els treballadors dependents de la Generalitat, d’acord amb el que estableixen
el Decret llei 5/2012, del 18 de desembre, i la disposició addicional vuitena de la Llei 1/2014, del 27 de gener, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per
al 2014, una vegada ha entrat en vigor la Llei 4/2014,
del 4 d’abril, de l’impost sobre els dipòsits de les entitats de crèdit.

2. El Parlament de Catalunya s’oposa a la reforma del
Registre Civil impulsada pel Ministeri de Justícia i a
qualsevol modificació de la seva gestió que pugui implicar una privatització encoberta, ja que les funcions
que exerceix el servei públic del Registre Civil s’inclouen en el dret de la ciutadania a una tutela judicial
efectiva.

Palau del Parlament, 28 de maig de 2014
El secretari segon
Pere Calbó i Roca

La presidenta del Parlament
Núria de Gispert i Català

Moció 115/X del Parlament de Catalunya,
sobre la justícia i el model penitenciari
Tram. 302-00166/10

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 33, 28.05.2014, DSPC-P 62

Ple del Parlament
El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 28 de maig
de 2014, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha
debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la justícia i el model penitenciari (tram. 30200166/10), presentada per la diputada Gemma Calvet i
Barot, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra
Unida i Alternativa (reg. 68625), pel Grup Parlamentari
Socialista (reg. 69015), pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 69060) i pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 69069).
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 139
del Reglament, ha aprovat la següent
Moció
1. El Parlament de Catalunya rebutja la reforma de
l’organització judicial que prepara el Ministeri de Justícia mitjançant la modificació de la Llei de l’Estat
38/1988, del 28 de desembre, de demarcació i de planta judicial, i de la Llei orgànica 6/1985, de l’1 de juliol, del poder judicial, que centralitza els jutjats a les
capitals de província i suprimeix òrgans i instàncies.
Així mateix, declara que el servei públic de la justícia
1.15.

3. El Parlament de Catalunya manifesta que s’oposa
totalment a la reforma aprovada pel Congrés espanyol
de supressió de la justícia universal, ja que és clarament regressiva en els conceptes de justícia globalitzada, genera impunitat i contravé la doctrina jurisprudencial establerta pel Tribunal Constitucional i els
convenis internacionals de protecció de drets humans i
persecució de crims contra la humanitat. Així mateix,
dóna suport a les accions judicials empreses per la jurisdicció espanyola en matèria de justícia universal i
en demana la continuïtat processal per raons de seguretat jurídica.
4. El Parlament de Catalunya s’oposa al Projecte de
llei d’assistència jurídica gratuïta del Govern espanyol,
perquè afecta el dret fonamental d’accés a la justícia
reconegut per la Constitució espanyola i per l’Estatut
d’autonomia de Catalunya, perquè envaeix competències, per la manca de garantia de finançament públic,
per la vulneració del dret a la igualtat entre els ciutadans i perquè, en els criteris d’accés, exigeix requisits
econòmics que perjudiquen les famílies monoparentals i les persones en situació de vulnerabilitat econòmica generades per la crisi. I manifesta el suport als
serveis d’assistència jurídica gratuïta de Catalunya, al
Consell Català de l’Advocacia i a tots els col·legis d’advocats i procuradors de Catalunya en totes les accions
de defensa del torn d’ofici i de l’adscripció territorial
dels advocats al servei.
5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a reclamar al Govern de l’Estat:
a) La publicació de l’import recaptat en concepte de
taxes judicials d’àmbit estatal, desglossat per partits
judicials i comunitats autònomes.
b) La transferència al Departament de Justícia de la
part proporcional recaptada a Catalunya dels 360 milions d’euros recaptats l’any 2013, segons dades del
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, en
concepte de taxes judicials d’àmbit estatal, que actualment està assignada al dit ministeri, per tal que pugui
invertir-la en la millora de la qualitat del servei de justícia gratuïta pel que fa a la ampliació de supòsits susceptibles de rebre aquest servei.
6. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
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a) Modificar la regulació de les taxes judicials d’àmbit
català de manera que es mantinguin exclusivament per
a les persones jurídiques.
b) Presentar-li, per mitjà del Departament de Justícia,
un informe de liquidació dels fons recaptats en concepte de taxes judicials a Catalunya i del destí finalista
d’aquestes taxes, en benefici de la modernització de
l’Oficina Judicial.
c) Avaluar l’ampliació de les exempcions subjectives a
la taxa per la prestació de serveis personals i materials
en l’àmbit de l’Administració de justícia de Catalunya,
per a garantir la tutela judicial efectiva i, en tot cas,
garantir, independentment que es pagui o no es pagui,
l’accés a la justícia i la tramitació dels procediments
judicials a tota la ciutadania.
d) Desenvolupar, per mitjà del Departament de Justícia, accions urgents per a reiterar el compliment de
la Moció 27/X del Parlament de Catalunya, sobre els
jutges substituts i magistrats suplents del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, amb l’objectiu que
aquests siguin valorats i integrats com a personal especialitzat de reforç a l’Administració de justícia de
Catalunya.
e) Cobrir, per mitjà del Departament de Justícia, executant la partida pressupostària aprovada de personal,
els nous llocs de treball que exigeix l’obertura immediata de nous centres penitenciaris a Catalunya amb
personal de la llista d’interins de l’àmbit penitenciari
que van cessar en l’activitat laboral i que ja van exercir
funcions en centres penitenciaris de Catalunya.
f) Adaptar impecablement, per mitjà del Departament
de Justícia, el criteri d’aplicació de l’execució de la resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
respecte a les proves per a la provisió de diversos llocs
de comandament de l’àmbit de règim interior dels centres penitenciaris dependents de la Direcció General
de Serveis Penitenciaris –convocatòria de provisió
núm. JU/CP003/2008– al criteri jurisdiccional d’execució, per tal d’evitar el risc de discrecionalitat.
7. El Parlament de Catalunya reconeix la labor de les entitats socials i el voluntariat social que treballa en l’àmbit
penitenciari, especialment el paper de la Taula de Participació Social, i insta el Govern a donar suport, per mitjà
del Departament de Justícia, als programes de voluntariat i del tercer sector, prioritzant la dotació de recursos
econòmics als programes de rehabilitació de les drogodependències, de mediació intercultural, de reinserció
laboral, de suport a les dones, de suport a mesures de
compliment en semillibertat i de suport acadèmic i d’habilitats psicosocials per als joves.
8. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Promoure, per mitjà del Departament de Justícia,
més convenis amb els municipis de Catalunya per a
coordinar els processos de reinserció comunitària de
les persones en situació de compliment de mesures pe1.15.
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nals, promovent la coordinació interinstitucional i la
cooperació amb entitats del territori.
b) Garantir, per mitjà del Departament de Justícia, el
dret de sufragi actiu com a dret polític, quan no estigui
afectat per una sentència condemnatòria, a la població
penitenciària de Catalunya, per tal que pugui votar en
totes les eleccions sense cap impediment administratiu.
c) Promoure, per mitjà del Departament de Justícia, el
millorament de la regulació del Centre d’Iniciatives per
a la Reinserció (CIRE), perquè es garanteixi la transparència del seu funcionament, la centralització i la publicació de la central de compres i proveïdors, la llista de
llocs de treball en els tallers productius actualment en
funcionament i la publicació i harmonització dels preus
de tots els productes dels centres de venda als interns
dels centres penitenciaris, de manera que sigui el CIRE
mateix qui en determini els preus i que aquests preus
no puguin ésser modificats per l’òrgan de gestió dels
diversos centres penitenciaris.
d) Enfortir, per mitjà del Departament de Justícia, el
pla d’acció especial per a la reinserció dels estrangers
en els centres penitenciaris, que en faciliti la reintegració social atenent les situacions específiques d’arrelament familiar, en compliment de la legalitat vigent,
per a evitar les expulsions i les estades al centre d’internament d’estrangers, promovent la coordinació amb
els consolats en llur funció d’assistència i en programes de reinserció laboral futura.
Palau del Parlament, 28 de maig de 2014
El secretari tercer
Josep Rull i Andreu

La presidenta del Parlament
Núria de Gispert i Català

Moció 116/X del Parlament de Catalunya,
sobre la política tributària i econòmica del
Govern de l’Estat
Tram. 302-00165/10

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 33, 29.05.2014, DSPC-P 62

Ple del Parlament
El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 29 de
maig de 2014, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·
lació al Govern sobre la política tributària i econòmica
del Govern de l’Estat (tram. 302-00165/10), presentada pel diputat Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, i les
esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista
(reg. 69014) i pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg.
69059).
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Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 139
del Reglament, ha aprovat la següent
Moció
1. El Parlament de Catalunya considera que la distribució dels objectius de dèficits entre administracions públiques fixada pel Govern de l’Estat per a l’any 2014 no
es correspon amb els nivells de despesa de cadascuna
de les administracions i afecta greument el manteniment dels serveis de l’estat del benestar. Així, d’acord
amb la darrera actualització del Pla d’estabilitat 20142017, feta pública el passat 30 d’abril, sobre un objectiu
total de dèficit amb relació al PIB per al conjunt d’administracions del 5,5%, el Govern de l’Estat es reserva per a l’Administració central i la Seguretat Social
el 4,5%; per al conjunt de les comunitats autònomes,
l’1%, i per als ens locals, el 0%, amb la qual cosa reserva per a l’Estat el 81,8% del marge de dèficit, i per a
les comunitats autònomes, el 18,2%, quan aquestes són
responsables d’un terç de la despesa. Aquest procés de
recentralització de la capacitat d’endeutament imposat
pel Govern de l’Estat, que culminarà el 2017 amb la reserva per a l’Administració central del 100% de l’objectiu de dèficit, posa en greus dificultats la sostenibilitat
de les finances de la Generalitat, que és responsable de
la prestació dels serveis de l’estat del benestar –educació, salut i protecció social– a Catalunya.
2. El Parlament de Catalunya constata la continuació
d’una actitud constant de deslleialtat de l’Estat espanyol cap a Catalunya, que es tradueix en un augment
de les dificultats pressupostàries de la Generalitat i
que inclou, entre altres:
a) La no-realització d’inversions compromeses i l’incompliment de la disposició addicional tercera de
l’Estatut d’autonomia de Catalunya, que puja a un total
de 2.019 milions d’euros.
b) La caiguda, l’any 2013, dels imports dels fons finalistes respecte als imports de l’any 2010 en les quantitats següents:
1r. En programes d’ocupació i formació contínua de
treballadors, amb un impacte de 240 milions d’euros.
2n. Els vinculats al sistema d’atenció de persones en
situació de dependència i a altres polítiques socials,
que pugen a 164 milions d’euros.
3r. En matèria d’educació i recerca –beques i programes d’educació, entre altres–, que pugen a 119,9 milions d’euros.
4t. En matèria de salut, que pugen a un total de 31,7
milions d’euros.
5è. En programes d’infraestructures i de dinamització
econòmica, que pugen a un total de 88,7 milions d’euros.
c) L’adopció per part del Govern de l’Estat de mesures
que comporten un increment de despesa, com l’impacte derivat de l’augment del tipus de l’IVA, de l’incre1.15.
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ment de prestacions sanitàries sense finançament o del
desplegament de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a
la dependència, entre altres, que corresponen a un impacte acumulat de 909,8 milions d’euros.
d) L’adopció de mesures per part del Govern de l’Estat que comporten una reducció d’ingressos, com ara
la impugnació de tributs com l’impost sobre dipòsits
en entitats de crèdit o compensacions insuficients per
despesa assumida per la Generalitat, amb un impacte
de 873,9 milions d’euros.
3. El Parlament de Catalunya expressa el rebuig de l’actualització del Pla d’estabilitat 2014-2017, feta pública
pel Govern de l’Estat el passat 30 d’abril, en què es redueix l’objectiu per al conjunt de les administracions del
5,8% –acordat amb les institucions europees ara fa un
any– al 5,5% mitjançant la renúncia de l’Administració
central d’un marge del 0,3% del PIB, i insta el Govern de
la Generalitat a reclamar al Govern de l’Estat:
a) La revisió a l’alça de l’objectiu de dèficit del conjunt d’administracions públiques del 5,5% al 5,8%
del PIB per al 2014, com recomanava el Consell de
la Unió Europea, perquè recuperi les tres dècimes de
PIB. I una nova actualització del Programa d’estabilitat 2014-2017, per a establir uns nous objectius de dèficit, superiors als actuals, amb l’objectiu de promoure
la reactivació econòmica i la creació de llocs de treball
i de garantir les polítiques socials.
b) Una modificació de l’objectiu de dèficit per a l’any
2014 que atorgui a les comunitats autònomes un terç,
com a mínim, de l’objectiu total, que, d’acord amb els
compromisos adquirits amb les institucions comunitàries, sigui de l’1,9% del PIB, que en el cas de la Generalitat de Catalunya incrementi en 1.800 milions d’euros la capacitat d’endeutament.
4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a reclamar al Govern de l’Estat la retirada del recurs d’inconstitucionalitat presentat contra l’impost de dipòsits
en les entitats de crèdit aprovat pel Parlament, per a
permetre que s’apliqui sense conflictivitat jurídica i
garantir-ne la recaptació efectiva.
5. El Parlament de Catalunya, vistes les noves dades
de recaptació en el primer trimestre d’enguany que
mostren un increment amb relació a l’any anterior del
8,2% de l’IRPF i del 13,2% de l’IVA, i de la modificació de les previsions macroeconòmiques del Govern
de l’Estat pel que fa a l’evolució del PIB –ha passat del
0,7 a l’1,2%–, insta el Govern a negociar amb el Govern de l’Estat una modificació a l’alça dels recursos
que vénen de l’Estat relatius al model de finançament
per a l’any 2014 i que són inferiors en 519 milions als
rebuts l’any 2013.
Palau del Parlament, 29 de maig de 2014
El secretari quart
La presidenta del Parlament
David Companyon i Costa
Núria de Gispert i Català
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INTERPEL·LACIONS
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Interpel·lació al Govern sobre la renda míni
ma d’inserció i les famílies sense ingressos
Tram. 300-00177/10

Interpel·lació al Govern sobre l’actuació i el
cessament del director general de la Policia
Tram. 300-00174/10

Substanciació

Sessió núm. 33, tinguda el 28.05.2014, DSPC-P 62.

Substanciació

Sessió núm. 33, tinguda el 28.05.2014, DSPC-P 62.

Interpel·lació al Govern sobre la futura segu
retat social catalana
Tram. 300-00178/10

Interpel·lació al Govern sobre la situació d’in
estabilitat i paràlisi política
Tram. 300-00175/10

Substanciació

Sessió núm. 33, tinguda el 28.05.2014, DSPC-P 62.

Substanciació

Sessió núm. 33, tinguda el 28.05.2014, DSPC-P 62.

Interpel·lació al Govern sobre la política in
dustrial
Tram. 300-00179/10

Interpel·lació al Govern sobre les escoles
bressol
Tram. 300-00176/10

Substanciació

Sessió núm. 33, tinguda el 28.05.2014, DSPC-P 62.

Substanciació

Sessió núm. 33, tinguda el 28.05.2014, DSPC-P 62.

1.20.
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2.

TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG,
RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT

2.15.

MOCIONS SUBSEGÜENTS A
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go
vern sobre el desenvolupament rural
Tram. 302-00161/10

3.

TRAMITACIONS EN CURS

3.01.

PROJECTES I PROPOSICIONS DE LLEI
I ALTRES PROPOSTES DE NORMA

3.01.01.

PROJECTES DE LLEI

Núm. 328

Projecte de llei de modificació de la Llei
20/2010, del 7 de juliol, del cinema
Tram. 200-00019/10

Rebuig
Esmenes a la totalitat

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 33,
tinguda el 29.05.2014, DSPC-P 63.

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go
vern sobre l’escola inclusiva
Tram. 302-00162/10

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 33,
tinguda el 29.05.2014, DSPC-P 63.

Reg. 68711; 68745 / Admissió a tràmit:
Mesa del Parlament, 27.05.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 68711)

A la Mesa del Parlament
Carina Mejías Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els
articles 104 i següents del Reglament del Parlament,
presenta la següent esmena al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del 7 de juliol, del cinema
(tram. 200-00019/10).

1

Esmena núm. 1
A la totalitat
GP de Ciutadans

De retorn al Govern.
Palau del Parlament, 23 de maig de 2014
Carina Mejías Sánchez
Portaveu del GP de C’s
Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya (reg. 68745)

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb
el que estableixen els articles 104 i següents del Reglament del Parlament, presenta la següent esmena al
Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del
7 de juliol, del cinema (tram. 200-00019/10).

1

Esmena núm. 1
A la totalitat
GP del Partit Popular de Catalunya

De retorn al Govern.
Palau del Parlament, 26 de maig de 2014
Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

2.15.

Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment
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PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de modificació de l’article
6 del text refós de la Llei de protecció dels
animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008

presenta la següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei de modificació de la Llei 16/2000, del 29
de desembre, de l’impost sobre grans establiments comercials (tram. 202-00053/10).

1

Tram. 202-00050/10

Pròrroga del termini per a proposar compareixences

Núm. 328

Esmena núm. 1
A la totalitat
GP de Ciutadans

De retorn de la proposició de llei.
Palau del Parlament, 23 de maig de 2014

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 69009; 69010).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 29.05.2014; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 28.05.2014.

Proposició de llei de modificació de la Llei
16/2000, del 29 de desembre, de l’impost
sobre grans establiments comercials

Carina Mejías Sánchez
Portaveu del GP de C’s

3.10.

PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN
AMB L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

3.10.25.

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Tram. 202-00053/10

Proposta de resolució sobre la sol·licitud
de Red Eléctrica Española de substituir els
conductors de la línia elèctrica entre Mora
lets i el Pont de Suert per conductors de ti
pus dúplex

Esmenes a la totalitat
Reg. 68707; 68743 / Admissió a tràmit:
Mesa del Parlament, 27.05.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 68707)

Esmenes presentades
Reg. 67969 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CEO, 28.05.2014

A la Mesa del Parlament
Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 104 i següents del Reglament del Parlament, presenta la següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei de modificació de la Llei 16/2000, del
29 de desembre, de l’impost sobre grans establiments
comercials (tram. 202-00053/10).

1

Tram. 250-01042/10

Esmena núm. 1
A la totalitat
GP de Convergència i Unió

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 67969)

1
Del punt 1

«1. Facilitar la màxima informació als municipis afectats, sobre la sol·licitud de Red Eléctrica Española, de
gener de 2013, propietària de la línia aèria elèctrica, a
220 kV, “Moralets - el Pont de Suert”, de 21 km de longitud, per tal que se l’autoritzi la substitució dels conductors tipus simple ASTER 570 per conductors tipus
dúplex ASTER 570, passant la temperatura màxima
d’operació de 50 a 85°C.»

De retorn de la proposició de llei.
Palau del Parlament, 23 de maig de 2014
Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 68743)

2

A la Mesa del Parlament
Carina Mejías Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els
articles 104 i següents del Reglament del Parlament,
3.01.02.

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. A que no s’autoritzi l’increment de la tensió ni les
noves afectacions que es puguin derivar de la possi-
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ble autorització propietària de la línia aèria elèctrica,
a 220 kv, “Moralets - el Pont de Suert”, de 21 km de
longitud a l’Alta Ribagorça.»

3

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

Del punt 2

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

«2. Garantir que es mantenen els nivells de dotació de
personal necessaris per atendre els jutjats de violència
de gènere.»

Del punt 3
«3. Fer les gestions oportunes per tal que Red Eléctrica Española no augmenti la tensió d’aquestes línies,
sinó que les soterri quan abans millor en els trams que
afecten de forma directa als CEIP Ribagorçana i l’IES
del Pont de Suert i en les altres zones habitades de l’Alta Ribagorça.»

Proposta de resolució sobre les retallades
previstes en els Serveis d’Intervenció Espe
cialitzada en Violència Masclista
Tram. 250-01055/10

Esmenes presentades

Proposta de resolució sobre la creació d’una
taula de treball contra la violència masclista
Tram. 250-01046/10

Reg. 64510; 65927; 67727; 67971 / Admissió
a tràmit: Mesa de la CBFI, 28.05.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista
(reg. 64510)

1

Esmenes presentades
Reg. 67728; 67970 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CIP, 28.05.2014

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

Addició d’un nou punt 5. Nova redacció
Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 67728)

1

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

«2. Mantenir el personal destinat als Jutjats de Violència de Gènere, dotant-ne amb més quan sigui necessari
i reforçant els equips d’assessorament tècnic per tot el
territori.”

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 67970)

1

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

2

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

Addició d’un nou punt 6. Nova redacció
«6. No seguir executant la reducció de personal destinat
als Jutjats de Violència de Gènere, revertir-la, i garantir
en tot moment que es mantenen els nivells de dotació de
personal necessaris per atendre aquests Jutjats.»
Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 67727)

Del punt 1
«1. Continuar treballant en el marc de la taula de treball contra la violència masclista conjuntament amb
les Conselleries de Benestar, Salut, Ensenyament, Interior i Justícia, tots els Grups Parlamentaris, els ajuntaments, els professionals i les associacions especialitzades per analitzar la situació, revisar els protocols
existents, prendre mesures efectives i accelerar el programa d’intervenció integral contra la violència masclista.»
3.10.25.

«5. Crear una taula de treball contra la violència masclista conjuntament amb les Conselleries de Benestar,
Salut, Ensenyament, Interior i Justícia, tots els Grups
Parlamentaris, els ajuntaments, els professionals i les
associacions especialitzades per analitzar la situació,
revisar els protocols existents, prendre mesures efectives i accelerar el programa d’intervenció integral contra la violència masclista.»

1

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

2. Conservar tots els perfils professionals que actualment treballen en aquests serveis d’intervenció especialitzada en violència masclista , tot adequant les hores
d’atenció de les plantilles pluridisciplinars a les necessitats existents a l’àrea d’influència de cada SIE.
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Esmena núm. 2
De modificació i addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (2)

4. Dotar dels recursos necessaris que, a través del procés d’avaluació esmentat al punt 3, s’hagi considerat
que cal reforçar o afegir, en funció de les necessitats
existents a cada SIE.
Esmenes presentades pel Grup Mixt (reg. 65927)

1

Esmena núm. 1
D’addició
Grup Mixt (1)

Núm. 328

terior, dur a terme les actuacions que siguin necessàries per tal d’evitar aquestes actuacions i conduir davant
les autoritats judicials als responsables d’aquests actes
d’acord amb la legislació vigent.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 68806)

1

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

Dels 3 punts

«5. Exigir el compromís de no retallar més en els serveis SIES i SIAD garantint la continuïtat dels serveis
existents com a mostra per entendre el problema social
que representa la violència de gènere.»

«El Parlament de Catalunya reitera els diversos pronunciaments de condemna de qualsevol tipus de violència o incitació a la mateixa i es ratifica en els valors democràtics de la llibertat, el pluralisme polític i
el respecte com a instruments de cohesió social i comunitària a Catalunya.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 67971)

1

Proposta de resolució sobre el finançament
del Servei de Control de Mosquits del Baix
Llobregat

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

Tram. 250-01064/10

Del punt 2

Esmenes presentades

«2. No eliminar cap dels perfils professionals actuals
que treballen en el procés de recuperació total de les
dones que han estat víctimes de violència masclista i
Garantir el treball d’inserció laboral amb garanties de
qualitat, ateses per l’equip de professionals dels SIEs,
per professionals especialitzats, en total coordinació
amb el seu professional de referència al SIE i adequant
les hores d’atenció a les persones a les necessitats existents a l àrea d’influència de cada SIE.»

Reg. 68794 / Admissió a tràmit: Mesa
de la CARPAMN, 27.05.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 68794)

1

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

Del punt 3
Proposta de resolució de rebuig dels mis
satges del web Nova Terra Lliure
Tram. 250-01057/10

Esmenes presentades
Reg. 68792; 68806 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CI, 27.05.2014

«3. Adoptar les mesures oportunes per la consolidació
del finançament del Servei de Control de Mosquits del
Baix Llobregat en exercicis futurs, emprant els instruments necessaris que permetin la seva estabilitat, tenint en compte la seva importància per qüestions de
salut pública, prioritzant-ho en la mesura de les disponibilitat financera de la Generalitat.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 68792)

1

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

Del punt 3
«3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat a, en col·laboració amb el Ministeri de l’In3.10.25.
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Proposta de resolució sobre la implantació
d’un model coeducatiu per a l’aprenentat
ge de valors i de rols de gènere basats en la
igualtat i el respecte

Proposta de resolució sobre l’arranjament
de la carretera que connecta el nucli del Pla
de la Font amb la carretera de Gimenells,
Sucs i Almacelles

Tram. 250-01070/10

Tram. 250-01126/10

Esmenes presentades

Presentació

Reg. 68797 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CIP, 28.05.2014

Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya
Reg. 68180 / Admissió a tràmit: Mesa

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 68797)

1

A la Mesa del Parlament

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

Del punt 1
«1. Continuar amb el model implementat pel Departament d’Ensenyament, el qual posa a l’abast dels centres una aplicació informàtica per elaborar el Projecte
de Convivència i que ofereix en l’àmbit de valors i actituds el tema de la coeducació.»

2

Marc Sanglas i Alcantarilla, diputat, Albert Donés i
Antequera, 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.
Exposició de motius

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

Del punt 2
«2. Continuar amb els diferents programes desenvolupats pel Departament d’Ensenyament i amb el suport
d’altres Departaments com per exemple el de Salut,
com ara son; “Tolerància Zero”, “Estimar no fa mal”
i cursos on-line en coeducació adreçats als professionals del centre, per tal de formar alumnes i professionals en l’àmbit de l’educació afectivosexual.»

3

del Parlament, 27.05.2014

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

Del punt 3
«3. Continuar amb el Pla estratègic de polítiques de
dones 2012-2015, el qual des del Departament d’Ensenyament es realitza un control de la comunicació externa, s’analitza l’ús no sexista del llenguatge en la intranet, taulell d’anuncis, presentacions institucionals.
Alhora valorar positivament des del Parlament de Catalunya, l’apartat dedicat a la coeducació a la pàgina
web de l’XTEC.»

El nucli del Pla de la Font és una entitat municipal descentralitzada del municipi Gimenells - Pla de la Font
que es localitza al sud-oest de la província de Lleida.
El Pla de la Font de 24 km2 d’extensió és eminentment
agrícola compta amb una població actual de 350 habitants.
Creat per Instituto de Nacional de Colonización dins
del pla de desenvolupament de nous regadius a l’any
1959 és el municipi més jove de la província de Lleida.
El Pla de la Font es troba situat a 27 quilòmetres de
Lleida i l’única sortida del municipi és a través d’una
carretera de 4,5 km propietat de la Confederación Hidrográfica del Ebro que enllaça amb la carretera Gimenells– Sucs-Almacelles on per la carretera N-240
s’arriba a Lleida. Aquests 4,5 km es troben en molt
mal estat, infinitat de forats per la manca de manteniment adequat per part de la Confederación Hidrográfica del Ebro que és la propietària. Diàriament, utilitzen aquesta carretera gran part del veïns del Pla de
la Font per anar a l’escola, al metge, a realitzar les
gestions de la vida quotidiana a Almacelles o bé a
Lleida ciutat.
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 instar a la Confederación Hidrográfica del
Ebro que destini una partida pressupostària per a l’arranjament de la carretera d’uns 4,5 km que connecta el
nucli del Pla de la Font amb la carretera de Gimenells-

3.10.25.
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Sucs-Almacelles atès que es tracta de la única carretera que connecta aquesta població.
Palau del Parlament, 19 de maig de 2014
Marc Sanglas i Alcantarilla, Albert Donés i Antequera, diputats, i Marta Rovira i Vergés, portaveu, del GP
d’ERC

Proposta de resolució sobre el manteniment
dels serveis bancaris a les poblacions de
menys de 1.000 habitants
Tram. 250-01127/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 68394 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament
Dolors Camats i Luis, portaveu, Hortènsia Grau Juan,
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució
següent per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost.
Exposició de motius
Durant els darrers mesos hem vist com tancaven desenes d’oficines de sucursals bancàries de Catalunya
Banc (antiga Caixa Tarragona i Catalunya Caixa) en
municipis de les Terres de l’Ebre de menys de 1.000
habitants i del Camp de Tarragona.
En el cas de les Terres de l’Ebre, pobles de la Terra Alta com Bot i Vilalba dels Arcs, a la comarca del Baix
Ebre, Aldover, Benifallet, Tivenys, a la Ribera d’Ebre
Garcia, Rasquera, Ginestar, al Montsià Godall i La
Galera i al Camp de Tarragona pobles com Perafort al
Tarragonès, La Riba i Vilabella a l’Alt Camp, l’Aleixar al Baix Camp, i Banyeres del Penedès al Baix Penedès.
En el cas de les Terres de l’Ebre els tancament d’oficines coincideix a més amb la pèrdua continuada d’habitants que pateixen més del 80% dels municipis en
relació als padrons dels anys 2010 o 2012.

Núm. 328

cerament els ajuts europeus a l’agricultura i els moviments financers habituals si realment es vol treballar
pel reequilibri territorial i demogràfic de Catalunya i
en aquest cas els serveis financers i bancaris són un
element significatiu què també cal garantir en tot el
territori.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
presenta la següent:
Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Promocionar acords per evitar l’eliminació total de
sucursals a les poblacions rurals: fixar territoris obligatoris per mantenir sucursal en funció del nombre de
comptes o d’actius i passius generats a cada entitat. Els
acords poden establir-se amb el conjunt del sistema
financer per evitar duplicitats innecessàries. Les sucursals tindrien flexibilitat d’horaris (no cal un horari
complet diàriament) per adaptar-se amb certa eficiència a les necessitats de les poblacions.
Alternativament, en cas d’impossibilitat de desplegar
una xarxa de sucursals, es proposa:
2. Impulsar la creació d’agents financers rurals que facin de gestor comú per a totes les entitats bancàries a les
poblacions sense sucursal (això ja havia existit al mon
rural). Aquests agents podrien cobrir diverses poblacions i realitzar operacions bàsiques per compte de les
entitats bancaries amb qui subscriguin acords de gestió.
3. Fer obligatòria l’existència d’autobús financer que
facin recorreguts determinats amb horaris establerts
a totes les poblacions sense sucursal. No caldria que
cada entitat disposi d’un autobús propi, sinó que amb
acord entre elles aquest faci d’agent financer comú per
als tràmits més habituals. Sobretot operacions de caixa que permeti obtenir líquid als jubilats o a les famílies que no disposen de mitjans propis de transport.
4. Instar el govern de l’Estat per que introdueixi aquestes mesures a les normes de desplegament bancari a
l’estat espanyol.
Palau del Parlament, 21 de maig de 2014
Dolors Camats i Luis
Portaveu GP ICV-EUiA

Hortènsia Grau Juan
Diputada GP ICV-EUiA

El problema que es genera als pobles de Tarragona
s’estén arreu de Catalunya on hi ha les mateixes condicions d’activitat, població i dependència financera
d’entitats que han tancat sucursals o han desaparegut.
Cal articular mesures i dotar els serveis suficients perquè les persones i famílies es puguin establir i muntar
els seus negocis als pobles, així com tramitar finan3.10.25.
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Proposta de resolució sobre el finançament
dels medicaments per al tractament de ma
lalties metabòliques
Tram. 250-01128/10

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 68407 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament
Jordi Turull i Negre, portaveu, i Glòria Renom i Vallbona, diputada, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 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.
Exposició de motius
Els errors congènits del metabolisme, errors metabòlics o malalties metabòliques congènites són un conjunt de malalties hereditàries determinades pel bloqueig d’un pas metabòlic, a causa de la mutació de
gens responsables del funcionament d’aquest pas, ja
sigui perquè el producte gènic, que pot ser un enzim o
un coenzim, estigui afectat qualitativa o quantitativament. I per tant, els trastorns metabòlics són provocats
per l’escassetat o l’abundància d’enzims o hormones o
al mal funcionament de les mateixes.
Aquestes alteracions hereditàries o bé adquirides del
DNA (mutacions), generen proteïnes anòmales, amb
una estructura, i per tant, una funció, alterades, i això provoca una impossibilitat de metabolització o una
metabolització inadequada de les substàncies químiques, i per tant el funcionament incorrecte de cèl·lules
i òrgans, que impliquen doncs alteracions del metabolisme, que poden afectar l’equilibri dels glúcids (provocant per exemple diabetis o galactosèmia congènita), dels nucleòtids (provocant per exemple gota), dels
pròtids (provocant per exemple aminoacidopaties),
dels lípids (provocant per exemple obesitat o dislipidosis), els equilibris acidobàsic, iònic, osmòtic, hídric,
mineral, fosfocàlcic o vitamínic, entre d’altres.
Els errors congènits del metabolisme (ECM) són afeccions genètiques individualment minoritàries, si bé
col·lectivament signifiquen un grup molt nombrós de
malalties de baixa freqüència, que per això s’inclouen
dins del conjunt de malalties «rares» o minoritàries.
Fins el moment actual, s’han reconegut més de trescentes malalties humanes degudes a ECM, un nombre
que va augmentant constantment en la mesura que es
disposa de nous conceptes i tècniques per a la identificació de fenotips bioquímics, i que si bé aïlladament la
seva prevalença és baixa, en el seu conjunt representen
un pacient per cada dos mil recent nascuts.
3.10.25.

Núm. 328

A Catalunya existeix el Programa de Detecció Precoç
Neonatal (PDPN), que és un programa de prevenció
secundària dirigit a identificar precoçment els nadons
afectats per determinades malalties –entre les quals
els ECM– i poder realitzar un diagnòstic i un tractament adequat per evitar seqüeles i complicacions i garantir una millor qualitat de vida. Contempla el cribratge a tots els nadons de la xarxa del SISCAT i de la
xarxa privada, el diagnòstic, et tractament precoç i el
seguiment.
Pel que fa al tractament d’algunes malalties metabòliques hereditàries o errors congènits del metabolisme,
s’utilitzen, a més de fórmules especials per a cada tipus de malaltia, una sèrie de vitamines i suplements
que són indispensables com a teràpia específica, o bé
per evitar les possibles deficiències causades per les
dietes restringides en nutrients bàsics.
I aquestes vitamines comporten un cost considerable per
als pacients, que han d’assumir-ne la despesa de forma
parcial, mitjançant el rescabalament o bé de forma íntegra, si bé el rescabalament es concedeix de forma molt
heterogènia segons els centres de salut.
Un altre problema amb el qual es troben els pacients
és el model de dispensació dels medicaments actual,
doncs existeixen diversos tipus de dispensació i seria
bo pels pacients que aquesta s’efectués des dels serveis
de farmàcia dels hospitals, seguint el model de dispensació en funcionament per a la fibrosi quística.
I per aquests motius, presenten la següent:
Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Sol·licitar al Govern central que reguli millor el model de finançament pel pagament dels productes per
les malalties metabòliques, de tal manera que cap pacient es quedi sense medicació per manca de recursos
econòmics.
2. Procurar que tota la medicació necessària pel tractament dels errors congènits del metabolisme sigui
dispensada des dels serveis de farmàcia dels hospitals.
3. Divulgar a nivell institucional l’existència d’aquestes malalties i la realitat que comporta pels seus afectats i familiars, amb l’objectiu d’incrementar la conscienciació social.
Palau del Parlament, 21 de maig del 2014.
Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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Proposta de resolució sobre dades la moni
torització i la conservació de dades perso
nals
Tram. 250-01129/10

Núm. 328

1.4. Presentar en el termini de dos mesos un informe
al Parlament en relació a l’ús d’equips de monitorització per part de la Generalitat.
2. El Parlament insta l’Agència Catalana de Protecció
de Dades a presentar en el termini de dos mesos un
informe al Parlament sobre els perills que per a la privacitat de les persones pot representar l’ús de equips
de monitorització per controlar trucades telefòniques i
les mesures a adoptar en aplicació de la Sentència del
Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 8 d’abril
de 2014.

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 68596 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

Palau del Parlament, 22 de maig de 2014

Dolors Camats i Luis, portaveu, Jaume Bosch i Mestres, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució
següent per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Interior.
Exposició de motius
La utilització de dispositius de monitorització pot posar en risc la privacitat de les converses telefòniques
de la ciutadania i de la seva localització física geogràfica. La recent Sentència de Tribunal de Justícia de la
Unió Europea de 8 d’abril de 2014 ha declarat invàlida la Directiva europea sobre la conservació de dades
i l’ha considerada una ingerència de gran magnitud i
especial gravetat en els drets fonamentals, al respecte
a la vida privada, i a la protecció de dades de caràcter
personal. Sembla, que anul·lada la Directiva europea,
s’hauria d’establir si les dades aconseguides a la seva
empara han de ser conservades o no. I d’altra banda
caldria una actuació decidida del Govern que garantís
els drets de la ciutadania tant en el camp de les actuacions policials com de les privades.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
presenta la següent:

Dolors Camats i Luis
Portaveu GP ICV-EUiA

Jaume Bosch i Mestres
Diputat GP ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre la creació d’una
comissió de seguiment del compliment dels
acords adoptats en el debat general sobre
l’increment de la pobresa i les desigualtats
Tram. 250-01130/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista, Grup
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya,
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Grup
Parlamentari de Ciutadans, Grup Mixt
Reg. 68630 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament
Els grups parlamentaris sotasignants, 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 Benestar, Família i Immigració.
Exposició de motius

Proposta de resolució
1. El Parlament insta el Govern a:
1.1. Realitzar en el termini de sis mesos un cens d’e
quips de monitorització i a regular-ne el seu ús, per assegurar el dret a la privacitat de la ciutadania.
1.2. Analitzar la legalitat de les bases de dades policials obtingudes a l’empara de la Directiva Europea sobre la conservació de dades, ara anul·lada pel Tribunal
de Justícia de la Unió Europea.
1.3. Adoptar mesures perquè tots els Departaments de
la Generalitat adeqüin la seva actuació en aquest camp
a la Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 8 d’abril de 2104.
3.10.25.

En motiu del Ple específic del Parlament de Catalunya
sobre l’increment de la Pobresa i les Desigualtats, les
entitats socials i els professionals del sector sol·liciten
un compliment de les resolucions aprovades en allò
que fa referència a l’RMI, beques menjador, dependència, pobresa energètica, habitatge i ocupació, amb
calendari, avaluació periòdica i el més important, dotació de recursos econòmics.
En aquest sentit, afirmen que les resolucions aprovades obren una escletxa de millora en els serveis socials, però que caldrà seguir de prop el seu compliment,
manifesten que cal un compromís clar, periodificat
i amb indicadors que permetin fer aquest seguiment
perquè no acabi sent una oportunitat perduda, sinó un
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punt de partida per frenar la pobresa i les desigualtats
a Catalunya.
Fan menció expressa a que la prova dels compromisos adquirits estarà en la dotació de recursos, econòmics i humans, i que no podran acceptar l’argument
de que no hi ha diners per portar-los i per tant incomplir amb la recuperació de les prestacions vinculades
a una plaça de residència, l’ampliació a tot l’any de la
treva energètica, el cobrament de l’RMI per a tothom
que la tingui aprovada o la partida oberta de beques
menjador.
També esmenten que a mitjà i llarg termini és necessari apostar més decididament per la prevenció amb
actuacions transformadores que construeixin estructures i dinàmiques socials equitatives, basades en la redistribució de la riquesa mitjançant una fiscalitat justa
i progressiva i el control del frau.
Per aquests motius, els grups parlamentaris presenten
la següent:
Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a crear una Comissió de Seguiment –amb representació del Govern de la Generalitat de Catalunya,
els grups parlamentaris i les entitats socials i professionals del sector– dels acords adoptats en el Ple específic sobre l’increment de la Pobresa i les Desigualtats.
Palau del Parlament, 25 de març de 2014
Maurici Lucena i Betriu, portaveu del GP SOC; Josep
Enric Millo i Rocher, portaveu del GP del PPC; Dolors
Camats i Luis, portaveu GP ICV-EUiA; Carina Mejías
Sánchez, portaveu del GP de C’s; David Fernàndez i
Ramos, portaveu del Grup Mixt

Proposta de resolució sobre l’Escola Baldiri
Reixac, de Badalona
Tram. 250-01131/10

Exposició de motius
Recentment hem rebut la notícia d’un nou tancament
per part del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Aquest cop ha decidit eliminar
respecte el curs passat una línia de P3 a l’Escola Baldiri Reixac de Badalona amb el desacord de la comunitat educativa i l’Ajuntament de la ciutat.
El Consell Escolar Municipal, en sessió plenària, va
acordar per àmplia majoria dels seus membres traslladar al Ple Municipal de Badalona i a la Generalitat
de Catalunya el rebuig de la comunitat educativa a un
increment de ràtio en qualsevol dels centres educatius
de Badalona sostinguts amb fons públics, i alhora, el
rebuig al tancament d’aules en els centres educatius de
titularitat pública.
Així mateix, l’Àrea d’Educació de l’Ajuntament de
Badalona ha transmès en reiterades vegades al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
en el si de la Comissió de Garanties d’Escolarització i
a la Taula Mixta de Planificació Educativa, la necessitat de places a l’Escola Baldiri Reixac per les característiques de la zona.
De fet, en aquesta Escola existeixen clares possibilitats de que es puguin produir inscripcions de nous
alumnes en matrícula viva durant el curs 2014 - 2015,
com ha succeït en cursos anteriors, i aquest fet referma
la necessitat d’un segon grup de P3 al centre.
D’altra banda, l’Escola Baldiri Reixac es un deis centres educatius de la ciutat de Badalona que encara no
estan adaptats i lliure de barreres arquitectòniques per
l’antiguitat de l’edifici i la falta d’inversió per part de
la Generalitat al llarg dels anys. A l’escola existeixen
dos casos d’alumnes escolaritzats amb mobilitat reduïda que necessiten la eliminació de barreres arquitectòniques i la instal·lació d’un ascensor per poder viure la
seva escolaritat amb absoluta normalitat.
Existeix un projecte compromès de rehabilitació i ampliació de serveis de l’Escola Baldiri Reixac valorat en
791.797,20 euros i aprovat per acord de Govern de la
Generalitat de Catalunya el 16 de desembre de 2009,
però el Govern actual no l’ha executat.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista
presenta la següent:

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 68676 / Admissió a tràmit: Mesa

Proposta de resolució

del Parlament, 27.05.2014

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

A la Mesa del Parlament
Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Rocío MartínezSampere Rodrigo, diputada, Núria Parlon Gil, 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’Ensenyament i Universitats.
3.10.25.
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1. Mantenir l’oferta del curs 2013-2014 a l’Escola Baldiri i Reixac de Badalona de dos grups de P3 de cara
al curs vinent.
2. Concretar un calendari de negociació amb l’Ajuntament de Badalona i la comunitat educativa, sobre les
obres previstes de rehabilitació i ampliació de serveis
de l’Escola Baldiri Reixac, que ja es van acordar en el
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Consell de Govern de la Generalitat de Catalunya de
16 de desembre de 2.009.
3.-Explorar, en el termini de tres mesos, totes les possibilitats per fer una actuació provisional de forma coordinada amb l’Ajuntament de Badalona per solucionar els problemes de barreres arquitectòniques de cara
al curs 2014-2015.
Palau del Parlament, 23 de maig de 2014
Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Rocío MartínezSampere Rodrigo i Núria Parlon Gil, diputades, del
GP SOC

Proposta de resolució sobre la construc
ció de l’Escola Montigalà i l’Institut Ventura
Gassol, a Badalona
Tram. 250-01132/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 68677 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament
Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Rocío MartínezSampere Rodrigo, diputada, Núria Parlon Gil, 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’Ensenyament i Universitats.
Exposició de motius
L’Escola Montigalà està formada actualment per més
de 160 nens i nenes i unes 150 famílies. Cada any es
va ampliant la comunitat educativa aconseguint de sobres el nombre mínim d’alumnes per al curs de P3, tot
i la situació actual de l’escola en barracons des que es
va crear el 2009. És una mostra de la solidesa i atractiu del projecte educatiu malgrat no comptar amb les
instal·lacions adequades.
El centre forma part d’un projecte educatiu únic a la
nostra ciutat que constitueix un valor afegit. El projecte educatiu de 0 a 18 anys és una gran aposta pel
barri de Montigalà pel fet de poder tenir en una mateixa localització l’escola bressol Uni Dori –que ja està en funcionament–, l’escola d’infantil i de primària i
l’institut.
L’Escola Montigalà és l’escola pública del barri, un
barri jove format majoritàriament per famílies joves
que van decidir viure en un barri que encara està en
creixement i que de mica en mica ofereix als ciutadans
més instal·lacions i serveis: l’ambulatori, el centre esportiu, la llar d’infants, l’escola i zones verdes i d’es3.10.25.
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barjo. L’escola és ja un referent i una font de creixement pel barri, consolidat com un nou pols econòmic i
de serveis a la ciutat de Badalona i com un pulmó per a
altres barris més densament poblats del voltant.
Els pares i les mares de l’escola i tot el barri demanen
de forma activa i insistent que es compleixi l’acord del
Govern de la Generalitat de març del 2010 per construir l’edifici de l’Escola Montigalà, que va quedar
pendent de l’adjudicació de les obres. El projecte per
substituir els mòduls va rebre el novembre passat el
suport de tots els grups polítics del Parlament de Catalunya i està pendent de ser inclòs als Pressupostos de
la Generalitat.
Pel que fa a l’Institut Ventura Gassol, del reconeixement per part de les autoritats educatives de les importants mancances i el progressiu deteriorament de les
seves instal·lacions dóna fe l’Acord de Govern adoptat
per la Generalitat de Catalunya el 9 de novembre de
2010, que destinava 7.510.000 € a la construcció del
nou edifici. Posteriorment, aquest reconeixement queda refermat per la disposició setzena de la Llei 6/2011,
del 27 de juliol, de pressupostos de la Generalitat de
Catalunya per al 2011, que, quan insta al Govern a informar sobre les prioritats a l’hora de portar a terme
determinades infraestructures educatives, inclou a
l’Institut Ventura Gassol entre aquestes.
Aquestes fites de l’incompliment del màxim compromís que es pot adoptar en matèria de governança culminen un llarg i feixuc procés de reclamació portat
a terme pels damnificats –alumnes, docents, famílies i veïns– que s’inicia abans de l’any 2005, quan es
produeixen els primers contactes amb l’Ajuntament
de Badalona i el Departament d’Educació (ara Ensenyament) per posar de manifest aquest estat de deteriorament del centre. Un procés que, fins ara, s’ha
caracteritzat per la prudència i la determinació de la
comunitat educativa afectada.
Dos anys després, el 2007, el Ple de l’Ajuntament de
Badalona va aprovar per unanimitat la cessió gratuïta
a favor de la Generalitat de Catalunya de la parcel·la on
han d’anar els equipaments educatius, d’acord amb els
seus usos urbanístics.
Tot i el temps transcorregut –set anys de la cessió i
casi quatre de l’Acord del Govern– la comunitat educativa del centre mai ha renunciat al seu dret a un ensenyament de qualitat en unes instal·lacions dignes, tot
i el seu desemparament per part d’aquells que haurien
de vetllar pels interessos de la ciutadania.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista
presenta la següent:
Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Donar compliment dels acords del Govern de la Generalitat de març de 2010 i de novembre de 2010 re-
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ferents a la construcció de la nova Escola Montigalà i
l’Institut Ventura Gassol, respectivament.
2. Incloure als propers pressupostos les partides necessàries per a la construcció definitiva de l’Escola
Montigalà i del nou Institut Ventura Gassol en els terrenys cedits per l’Ajuntament de Badalona a tal efecte.
col·laboració

3. Elaborar, en
amb l’Ajuntament de Badalona, un calendari d’actuacions per la construcció
definitiva de l’Escola Montigalà i del nou Institut Ventura Gassol de Badalona.

2

3.15.

MOCIONS SUBSEGÜENTS A
INTERPEL·LACIONS

«22. Presentar una proposta que faciliti la instal·lació
de les xarxes anti-pedra i evitar les greus conseqüències de les pedregades.»

3

Tram. 302-00161/10

Esmenes presentades
Reg. 69065 / Admissió a tràmit: Presidència
del Parlament, 28.05.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya (reg. 69065)

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

D’un nou punt 23
«23. Aturar i paralitzar totes actuacions que el govern
ha iniciat per oposar-se al pla hidrològic de l’Ebre i recolzar a les comunitats de regants.»

4

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go
vern sobre el desenvolupament rural

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

D’un nou punt 22

Palau del Parlament, 22 de maig de 2014
Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Rocío MartínezSampere Rodrigo i Núria Parlon Gil, diputades, del
GP SOC

Núm. 328

Esmena núm. 4
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’un nou punt 24
«24. Presentar els estudis tècnics previstos a les declaracions d’impacte ambiental sobre la viabilitat del reg
a les zones protegides dins l’àmbit del canal SegarraGarrigues.»
Palau del Parlament, 27 de maig de 2014
Josep Enric Millo i Rocher
Dolors López Aguilar
Portaveu del GP del PPC Diputada del GP del PPC

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Dolors López
Aguilar, 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 el desenvolupament rural (tram.
302-00161/10).

1

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

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go
vern sobre l’escola inclusiva
Tram. 302-00162/10

Esmenes presentades
Reg. 69016, 69058, 68068 / Admissió a tràmit:
Presidència del Parlament, 28.05.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista
(reg. 69016)

D’un nou punt 21
«21. Presentar un pla de formació que tingui per objectiu la millora del coneixement i de l’adaptació dels
agricultors a les noves tecnologies.»

3.15.

A la Mesa del Parlament
Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Rocío MartínezSampere Rodrigo, diputada 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 l’escola inclusiva (tram. 302-00162/10).
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cativa bilingüe, en què la llengua de signes catalana és
la llengua vehicular, i vetllar per una igualtat territorial atenent les realitats i les particularitats de cada zona i les demandes de les mares i els pares.»

Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista

Addició d’un nou punt, abans del punt 1
«1. Defensar el model d’escola inclusiva tal i com estableix la Llei d’Educació de Catalunya.»

2

Esmena núm. 2
De modificació
GP Socialista

«15. Facilitar i fer públiques les dades sobre l’escolarització d’alumnes amb necessitats educatives específiques (especials i socials) en escoles ordinàries, que
inclogui com a mínim:
– Evolució de l’escolarització d’aquests alumnes i previsió pel Curs 2013/14.
– Perfil dels alumnes amb NEE.
– Tipus de suport que reben els alumnes amb NEE:
(USEE, vetllador, etc.) i dades concretes al respecte.
– Intensitat dels suports que reben els alumnes amb
NEE: ràtio, hores de dedicació, etc.

«21. Assegurar que els alumnes amb necessitats educatives específiques (especials i socials) tinguin accés als
diversos serveis escolars (menjador, activitats complementàries i extraescolars).»

6

Esmena núm. 6
D’addició
GP Socialista

Afegir un nou punt al final del text
«22. Modificar el concurs públic, o convocar-ne un
de nou, per a l’Assistència de Monitors per a alumnes amb dificultats motrius i/o alumnes amb TDAH en
centres educatius depenents del Departament d’Ensenyament, restablint la totalitat de les hores de treball
que s’havien reduït.»
Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Rocío MartínezSampere Rodrigo, diputada, del GP SOC

– Ràtio d’atenció dels EAP a nivell territorial.
– Coordinació entre CDIAP i EAP per tal que als infants amb NEE puguin incorporar-se a P3 a l’escola
ordinària.»
Esmena núm. 3
D’addició
GP Socialista

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg.
69058)

A la Mesa del Parlament

Afegir un nou punt al final del text
«19. Complir i donar compte dels acords assolits al
Pla d’Acció Aprendre junts per viure junts 2008-2015,
amb l’objectiu d’avançar en l’escolarització d’alumnat
amb discapacitat en centres ordinaris juntament amb
la resta d’alumnes, de manera que els nens i les nenes puguin desenvolupar al màxim les seves capacitats
mitjançant la relació diària amb els companys i companyes»
Esmena núm. 4
D’addició
GP Socialista

Dolors Camats i Luis, portaveu del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 139
del Reglament del Parlament, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’escola inclusiva (tram. 302-00162/10).

1

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

A l’apartat 3

Afegir un nou punt al final del text
«20. Garantir la llibertat d’elecció de les mares i els pares i de les persones sordes establerta per l’article 5.1
de la Llei 17/2010, del 3 de juny, de la llengua de signes
catalana, en tots els nivells d’escolarització. Destinar
els recursos necessaris per a garantir el compliment de
la Llei 17/2010 pel que fa a l’accés a la modalitat edu3.15.

Esmena núm. 5
D’addició
GP Socialista

Palau del Parlament, 27 de maig de 2014

– Distribució territorial d’alumnes amb NEE.

4

5

Afegir un nou punt al final del text

Modificació del punt 15. Nova redacció.

3
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«3. Convocar una Mesa de Expertos, coordinada por el
Departament d’Ensenyament, antes de finalizar mayo
2014, Convocar regularment la Taula de Participació
impulsada en la Moció 64/X, essent la propera reunió
al juny de 2014,que analice las carencias del sistema
inclusivo catalán y aporte ideas y sugerencias en relación al desarrollo normativo autonómico que se entienda necesario, así como para la elaboración del Plan
Director para la Educación Especial 2015-2020.»
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Esmena núm. 2
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

«4. Presentar las conclusiones de esta Mesa de Expertos les primeres conclusions d’aquesta Taula de Participació, ante la Comisión de Educación y Universidades del Parlamento de Catalunya, antes del 31 de julio
de 2014.»

3

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

A l’apartat 5
«5. Concretar y definir antes de acabar 2014 el Plan
Director para la Educación Especial 2015-2020, que
apueste decididamente por la escolarización inclusiva,
e incluya consideraciones y propuestas de los agentes
implicados, como el Sindic de Greuges, Taula de Participació, ACPO, FAPAC, sindicatos, plataformas y
asociaciones ciudadanas.»

4

Dels apartats 16 i 17
«16. Garantizar el presupuesto público suficiente para
la escuela inclusiva de calidad, con los apoyos especializados y suficientes, para todos aquellos alumnos con
nee cuyas familias opten por el modelo inclusivo.»
«17. Garantizar el presupuesto público suficiente para
la escolarización de calidad en centros especiales públicos o concertados, para aquellos alumnos con nee
cuyas familias opten por este tipo de escolarización.»
«16. Garantir els recursos i serveis destinats a assegurar la suficiència de l’escola inclusiva per a tots els
alumnes del sistema educatiu, assegurant la progressiva reconversió dels centres d’educació especial en centres de referència per a les escoles ordinàries.»

Dolors Camats i Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA
Esmenes presentades pel Grup Mixt (reg. 69068)

«10. Realizar antes del 30 de junio de 2014 un estudio sobre las barreras arquitectónicas en guarderías y
centros educativos sostenidos con fondos públicos, así
como un plan de adaptación individualizado, que debe aprobar el Departament d’Ensenyament, incluirse
en el presupuesto de la Generalitat 2015 y quedar realizado antes de 31 de marzo de 2015, garantizando
la plena accesibilidad de guarderías y centros educativos catalanes sostenidos con fondos públicos a partir del segundo trimestre de 2015. I de forma prioritària el Departament d’Ensenyament es compromet a
construir i cofinançar conjuntament amb l’Ajuntament
de Badalona un ascensor a l’escola Baldiri Reixac
per a que estigui en funcionament en l’inici del curs
2014/15.»
Esmena núm. 5
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

A l’apartat 14
«14. Establecer criterios, requisitos y directrices claras
y homogéneas para los Servicios Territoriales de Educación, los EAP y cualquier otro agente implicado en
el proceso de evaluación y derivación de alumnos con
3.15.

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

Palau del Parlament, 28 de maig de 2014
Esmena núm. 4
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

A l’apartat 10 d’un incís al final del paràgraf

5

necesidades educativas especiales (nee), que aseguren
el principio de igualdad para acceder y mantener la
escolarización inclusiva, como opción preferente para
estos alumnos, si sus familias así lo prefieren.»

6

A l’apartat 4
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A la Mesa del Parlament
David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt,
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les següents esmenes a
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre
l’escola inclusiva (tram. 302-00162/10).

1

Esmena núm. 1
De supressió i addició
Grup Mixt

Al punt 1
1. Garantizar a las familias con hijos con discapacidad
toda la atención y el apoyo necesarios en los ámbitos
de detección, diagnóstico, orientación y derivación, priorizando siempre la escuela y los entornos inclusivos,
desde el absoluto respeto, comprensión y consideración
hacia estas familias y sus hijos.
Garantir a les famílies amb fills o filles amb discapacitat i/o deficiències tota l’atenció i el suport necessari
en els àmbits de detecció, orientació i derivació, prioritzant sempre l’escola i els entorns inclusius tal i com
s’hauria de garantir segons els articles 82 i 83 de la
LEC dotant els centres de persones vetlladores, especialistes d’USEE i mestres amb especialitat de pedago-
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gia terapèutica, augmentant també les plantilles dels
EAP, CDIAP, CREDA i CSMIJ per tal de complir amb
aquests articles i responent a la demanda dels centres
que fa anys reclamen que és insuficient per a garantir
la inclusió dels alumnes amb NEE. Aquest personal,
per a garantir un servei transparent, democràtic i amb
formació ha de ser depenent de la Generalitat de Catalunya i no gestionat per empreses de lleure com està
passant en la majoria de casos actuals.

2

Tram. 302-00163/10

Esmenes presentades
Reg. 68409 i 68624, 69056, 69063, 69071
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.05.2014
i Presidència del Parlament, 28.05.2014

Reg. 68409

5. Concretar y definir antes de acabar 2014 el Plan
Director para la Educación Especial 2015-2020, que
apueste decididamente por la escolarización inclusiva, e incluya consideraciones y propuestas de los agentes implicados, como el Síndic de Greuges, la Mesa
de Expertos els professionals dels centres, ACPO, FAPAC, sindicatos, plataformas y asociaciones ciudadanas.
Esmena núm. 3
D’addició
Grup Mixt

7. Plantear, concretar y desarrollar políticas comprometidas con la inclusión, mejorando todos aquellos aspectos que requieren mejoras: formación y cualificación de los profesionales, estructuras de apoyo a los
centros, etc., fundamentalmente para la educación secundaria.
Atenent sempre, de manera prioritària, les reivindicacions dels centres educatius, que des de fa anys adverteixen que calen més recursos humans i materials, així
com d’infraestructures, com ara les USEE o les aules
d’acollida.

4

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go
vern sobre l’estat dels centres penitenciaris

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg.
68409 i 68624)

Esmena núm. 2
De supressió i addició
Grup Mixt

Al punt 5

3
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Esmena núm. 4
De supressió i addició
Grup Mixt

12. Realizar un análisis de costes de las necesidades
educativas especiales, que permitan redistribuir eficientemente los recursos disponibles equitativament els
recursos disponibles en les escoles que només es proveeixen de fons públics.

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 l’estat dels centres penitenciaris (tram. 30200163/10).

1

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

D’un nou apartat 8
«8. El Parlament, davant la interlocutòria del magistrat que instrueix el cas de les ferides de la senyora Esther Quintana, que estableix que les esmentades ferides foren provocades per una bala de goma
disparada pel Cos de Mossos d’Esquadra i que desmenteix les diverses versions defensades pel Departament d’Interior, insta el Govern a cessar de forma
immediata al Director General de la Policia, Manel
Prat, que s’havia compromès públicament a presentar la seva dimissió si es demostrava que la versió de
la senyora Esther Quintana era certa.»
Palau del Parlament, 21 de maig de 2014
Dolors Camats i Luis
Portaveu GP ICV-EUiA

Salvador Milà i Solsona
Diputat GP ICV-EUiA

Palau del Parlament, 27 de maig de 2014
David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt

Reg. 68624
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

3.15.
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subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’estat
dels centres penitenciaris (tram. 302-00163/10).

1

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

D’un nou apartat 9
«9. El Parlament de Catalunya insta el govern de la
Generalitat a avaluar la conveniència de suspendre
temporalment la taxa per la prestació de serveis personals i materials en l’àmbit de l’Administració de Justícia de Catalunya, en tant presenta un projecte de llei
de modificació de les actuals taxes que les suprimeixi
en tot allò que gravi directament a l’exercici d’accions
judicials per part dels ciutadans i ciutadanes, en qualsevol jurisdicció, per garantir la tutela judicial efectiva
i en tot cas es garanteixi, l’accés a la justícia i la tramitació dels procediments judicials a tota la ciutadania.»

2

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

D’un nou apartat 10
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 69056)

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu, Sergi Sabrià i Benito, diputat 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 l’estat dels centres penitenciaris
(tram. 302-00163/10).

1

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

De modificació del punt 1
«1. Treballar per excloure quan abans millor del recorte
del 15% aplicado a todos los servidores públicos catalanes a los interinos de los centros penitenciarios de Cataluña, como son los de reinserción por tratamiento.»

2

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

De modificació del punt 3

«10. El Parlament de Catalunya:
1. Reprova l’actuació del Govern de la Generalitat, i en
especial el Departament de Justícia i del Departament
d’Empresa i Ocupació, per haver vulnerat de forma
greu el dret Constitucional de vaga dels treballadors
de l’administració de Justícia de Catalunya, en les ordres de Serveis mínims que es van imposar durant la
vaga indefinida convocada pels sindicats i pel comitè
de vaga de Treballadors penitenciaris, l’any 2013, en
defensa de les condicions laborals i salarials del treballadors de Justícia a Catalunya, segons resulta de les
Sentències de dates 15 i 16 de maig de 2014 dictades
per la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya.
2. Insta el govern a assumir les responsabilitats polítiques per aquestes actuacions que han vulnerat greument el dret de vaga, en termes de cessament dels responsables de les Ordres de serveis mínims declarades
nul·les per anticonstitucionals, tant en el departament
de Justícia com en el Departament d’Empresa i ocupació.
3. Insta el govern a adoptar les mesures de reparació
i compensació als treballadors dels serveis de Justícia
de Catalunya que van veure afectats els seus drets per
causa de dites Ordres de serveis mínims declarades inconstitucionals.

«3. Donar compliment a la resolució aprovada pel Ple
del Parlament el 27 de setembre de 2013, en el sentit de
garantir la paga extraordinària dels treballadors públics del 2014, una vegada rebuda la compensació de
l’Estat espanyol per l’import sobre les entitats financeres que operen a Catalunya.»

3

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

De modificació del punt 4
«4. Que, executant la partida pressupostària aprovada
de personal, ocupi els nous llocs de treball que exigeix
l’obertura immediata de nous centres penitenciaris a
Catalunya del personal de la llista d’interins de l’àmbit
penitenciari.»

4

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

De modificació i supressió al punt 5
«5. Preparar la futura reforma del modelo actual de
concursos de traslados en los centros penitenciarios
catalanes y convocar anualmente un concurso de traslado en los centros penitenciarios.»

Palau del Parlament, 23 de maig de 2014

Palau del Parlament, 27 de maig de 2014

Dolors Camats i Luis
Portaveu GP ICV-EUiA

Marta Rovira i Vergés
Portaveu del GP d’ERC

3.15.

Salvador Milà i Solsona
Diputat GP ICV-EUiA
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya (reg. 69063)

2

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Sergio Santamaría Santigosa, diputat, del Grup Parlamentari del
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la
interpel·lació al Govern sobre l’estat dels centres penitenciaris (tram. 302-00163/10).

1

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

D’un nou apartat a la moció
«El Parlament de Catalunya reprova al conseller de
Justícia de la Generalitat de Catalunya per les activitats preparatòries del referèndum previst pel proper 9
de novembre que s’estan duent a terme en el Centre Penitenciari de Ponent, consistents en la confecció de paperetes, sobres i urnes.»
Palau del Parlament, 27 de maig de 2014
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, i Sergio Santamaría Santigosa, diputat, del GP del PPC
Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 69071)

Núm. 328

Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 3
«3. Donar compliment, a la resolució aprovada pel Ple
del Parlament de 27 de setembre de 2013, en el sentit de garantir la paga extraordinària dels treballadors
públics del 2014, un cop rebuda la compensació de
l’Estat Espanyol per l’impost sobre les entitats financeres que operen a Catalunya, conforme al previst a
la disposició addicional vuitena de la llei 1/2014 de 27
de gener, el decret llei 5/2012 de 18 de desembre i una
vegada ha entrat en vigor de la llei 4/2014 de 4 d’abril
de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit.»

3

Esmena núm. 3
De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 4
«4. Cobrir mitjançant personal interí les places vacants de funcionaris de presons dotades pressupostàriament, amb l’objectiu de poder garantir les ràtios
mínimes pel bon funcionament dels centres penitenciaris, així com cobrir totes les baixes laborals que es
puguin produir als centres penitenciaris catalans.»

4

Esmena núm. 4
De modificació
GP de Convergència i Unió

A la Mesa del Parlament

Del punt 5

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·
lació al Govern sobre l’estat dels centres penitenciaris
(tram. 302-00163/10).

«5. Treballar en la futura reforma del model actual de
concursos de trasllat en els centres penitenciaris catalans amb l’objectiu de facilitar la convocatòria anual de concursos de trasllat en els centres penitenciaris
amb l’objectiu de que entri en funcionament preferentment l’any 2014.»

1

5

Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió

Esmena núm. 5
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 1

Del punt 6

«1. Deixar sense efecte les mesures de reducció del
15% de treball i sou als interins dels centres penitenciaris, com son els de reinserció per tractament, així com
a tots els empleats públics interins el més aviat possible
d’acord amb la Llei de Pressupostos de la Generalitat
de Catalunya, les indicacions del Consell de Garanties
Estatutàries, de les Directives europees i dels mateixos
criteris de limitació temporal que va fixar el mateix govern en el moment d’adoptar-les.»

«6. Presentar en seu parlamentària, en el termini màxim de sis mesos, un informe on consti tots els serveis
externalitats dels centres penitenciaris catalans, incloent-hi una relació de les empreses contractades per a
la prestació dels serveis i el cost anual de cada contracte.»

3.15.

Palau del Parlament, 28 de maig de 2014
Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Go
vern sobre la situació dels centres penitenci
aris i les polítiques de personal amb relació
a l’obertura de nous centres penitenciaris
Tram. 302-00164/10

Reg. 69055, 69061, 69062 i 69064,
69070 / Admissió a tràmit: Presidència
del Parlament, 28.05.2014

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu, Gemma Calvet i Barot, 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 situació dels centres
penitenciaris i les polítiques de personal amb relació
a l’obertura de nous centres penitenciaris (tram. 30200164/10).
Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

De modificació del punt 1.2
«1.2. Que, executant la partida pressupostària aprovada de personal, ocupi els nous llocs de treball que
exigeix l’obertura immediata de nous centres penitenciaris a Catalunya del personal de la llista d’interins
de l’àmbit penitenciari.»

2

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

De modificació del punt 2.2

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 69055)

1

i horaris que conten les mesures de flexibilitat horària
i conciliació de la vida familiar i laboral, amb les mínims adaptacions que siguin necessàries per raó del
servei, i no aplicar-les de forma restrictiva.»

4

Esmenes presentades

Núm. 328

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

«2.2. Que, executant la partida pressupostària aprovada de personal, ocupi els nous llocs de treball que
exigeix l’obertura immediata de nous centres penitenciaris a Catalunya del personal de la llista d’interins
de l’àmbit penitenciari.»

5

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

De modificació del punt 2.3
«2.3. Estudiar i realitzar la planificació necessària perquè en el termini més curt de temps possible, es publiqui
a la web del Departament de Justícia la regulació de la
borsa d’interins de serveis de serveis penitenciaris mitjançant la publicació de l’acord de 12 de juliol de 2006
i les modificacions posteriors, incorporant en la web els
aplicatius oportuns perquè els integrants de la borsa puguin accedir, mitjançant la consulta en línia i prèvia la
identificació que es determini, a les dades actualitzades
de la llista confeccionada, en compliment de les Recomanacions del Síndic de Greuges, prèvia consulta a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades per garantir el
compliment de la normativa sobre protecció de dades,
assegurant l’objectivitat en la dotació de places i evitant
que es puguin donar criteris de discrecionalitat.»

6

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

De modificació del punt 1.3

De modificació del punt 3.1

«1.3. Treballar per excloure quan abans millor les mesures de reducció del 15% de jornada i salari del personal interí de tractament i rehabilitació del servei
penitenciari, d’acord amb les indicacions del Consell
de Garanties estatutàries, de les Directives europees i
dels mateixos criteris de limitació temporal que va fixar el mateix govern en el moment d’adoptar-les.»

«3.1. Que s’insti al Govern espanyol a promoure el
canvi en la normativa relativa a les condicions de les
relacions laborals especials penitenciàries de tal manera que els interns i les internes privades de llibertat
puguin gaudir dels mateixos drets laborals que la resta de treballadors, sense que la condició d’empresonament els limiti.»

3

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

7

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

De modificació del punt 1.5

D’addició al punt 4.1

«1.5. Estudiar i realitzar la planificació necessària
perquè, en el termini de temps més curt possible, es puguin estendre al personal de serveis penitenciaris els
efectes del Decret 48/2014 de 8 d’abril sobre jornada

«4.1. Renovar i actualitzar la roba de treball i els
equips de protecció Individual del personal de serveis
penitenciaris, en la mesura que la disponibilitat pressupostària ho faci possible.»

3.15.
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Esmena núm. 8
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Núm. 328

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya (reg. 69062 i 69064)

Reg. 69062

D’addició al punt 4.2
«4.2. Actualitzar els equips d’intervenció i protecció
en la mesura que la disponibilitat pressupostària ho faci possible.»

9

Esmena núm. 9
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

De modificació del punt 6
«6. Donar compliment a la resolució aprovada pel Ple
del Parlament el 27 de setembre de 2013, en el sentit de
garantir la paga extraordinària dels treballadors públics del 2014, una vegada rebuda la compensació de
l’Estat espanyol per l’import sobre les entitats financeres que operen a Catalunya.»

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Sergio Santamaría Santigosa, 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 situació dels centres
penitenciaris i les polítiques de personal amb relació
a l’obertura de nous centres penitenciaris (tram. 30200164/10).

1

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

Palau del Parlament, 27 de maig de 2014

D’un nou punt 3, a l’apartat 3,

Marta Rovira i Vergés
Portaveu del GP d’ERC

«3.3. Paralitzar qualsevol activitat que estigui duent a
terme el Cire pel que fa a la preparació d’un referèndum o consulta per al proper 9 de novembre, sobre la
que la Generalitat no té competència ni autorització
per convocar ni celebrar.»

Gemma Calvet i Barot
Diputada del GP d’ERC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 69061)

Palau del Parlament, 27 de maig de 2014
A la Mesa del Parlament
Albert Rivera Díaz, president, Carmen de Rivera i Pla,
diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació dels centres penitenciaris i les polítiques de personal amb relació a l’obertura de nous centres penitenciaris (tram. 302-00164/10).

1

Esmena núm. 1
De modificació
GP de Ciutadans

Del punt 5.1, que resta redactat de la següent manera
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
5. Pel que fa a la seguretat en els centres penitenciaris:
5.1. Elaborar, de forma conjunta amb els representants
sindicals, un Pla d’Actuació Integral contra la violència exercida contra els treballadors penitenciaris, per
tal de poder determinar les causes d’aquestes agressions, així com prevenir i minimitzar els conflictes i les
situacions d’inseguretat.
Palau del Parlament, 27 de maig de 2014
Albert Rivera Díaz
President del GP de C’s
3.15.

Carmen de Rivera i Pla
Diputada del GP de C’s

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, i Sergio Santamaría Santigosa, diputat, del GP del PPC

Reg. 69064
A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Sergio Santamaría Santigosa, portaveu 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 situació dels centres
penitenciaris i les polítiques de personal amb relació
a l’obertura de nous centres penitenciaris (tram. 30200164/10).

1

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

D’un nou apartat a la moció,
«El Parlament de Catalunya reprova al conseller de
Justícia de la Generalitat de Catalunya per les activitats preparatòries del referèndum previst pel proper 9
de novembre que s’estan duent a terme en el Centre Pe-
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nitenciari de Ponent, consistents en la confecció de paperetes, sobres i urnes.»

4

Palau del Parlament, 27 de maig de 2014
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, i Sergio Santamaría Santigosa, diputat, del GP del PPC
Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 69070)

A la Mesa del Parlament
Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació
al Govern sobre la situació dels centres penitenciaris i
les polítiques de personal amb relació a l’obertura de
nous centres penitenciaris (tram. 302-00164/10).

1

Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 1.1.
«1.1. Posar en coneixement de la Comissió de Justícia
i Drets humans del Parlament de Catalunya, en el termini màxim de 2 mesos, la relació de llocs de treball
vacants de serveis penitenciaris, de forma detallada
per cada un dels centres penitenciaris i centres educatius de justícia juvenil.»

2

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

Del punt 1.2.
«1.2 Cobrir, dins del present exercici 2014, la totalitat
de les vacants ja existents a la totalitat de centres penitenciaris i centres educatius de justícia juvenil, així
com les que es puguin crear com a conseqüència de
trasllats per cobrir les obertures provisionals o definitives dels nous centres penitenciaris, amb l’objectiu de
poder garantir el bon funcionament dels centres penitenciaris.»

3

Esmena núm. 3
De supressió i addició
GP de Convergència i Unió

«2.1. Que dins del present exercici 2014 es facin públiques les convocatòries dels corresponents processos
selectius de personal de tractament i de règim interior
dels serveis penitenciaris de Catalunya tan aviat com
sigui possible d’acord amb la llei de Pressupostos d’enguany.»

5

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

Del punt 2.2.
«2.2 Que les vacants i places de nova creació de serveis penitenciaris que no quedin cobertes per personal
funcionarial, siguin cobertes de forma immediata en
base a la borsa de treball d’interins de serveis penitenciaris, amb l’objectiu de poder garantir el bon funcionament dels centres penitenciaris.»

6

Esmena núm. 6
De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 3.1.
«3.1. Que s’apliqui als interns que prestin serveis de caràcter professional a través del Cire les condicions salarials i les normatives laborals, d’horaris, de seguretat i
d’higiene corresponents al sector corresponent a l’activitat laboral que desenvolupin.»

7

Esmena núm. 7
De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 3.2.
«3.2. Que els preus dels productes que es venen a les
botigues gestionades pel Cire siguin iguals a tots els
centres penitenciaris de Catalunya i amb un marge comercial mínim, inferior en tot cas als que s’apliquen en
comerços que competeixen en el mercat.»

Del punt 1.3.

3.15.

Esmena núm. 4
D’addició
GP de Convergència i Unió

Del punt 2.1.

8

«1.3. Deixar sense efecte de forma immediata les mesures de reducció del 15% de jornada i salari del personal interí de tractament i rehabilitació del servei penitenciari, d’acord amb la llei de pressupostos de la
Generalitat de Catalunya, les indicacions del Consell
de Garanties estatutàries, de les Directives europees i
dels mateixos criteris de limitació temporal que va, fixar el mateix govern en el moment d’adoptar-les.»

Núm. 328

Esmena núm. 8
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 4.4.
«4.4. Procedeixi a presentar, abans d’acabar l’any,
una auditoria tècnica de les condicions de seguretat i
conservació de les principals instal·lacions de subministraments, serveis i comunicacions internes - radiotransmissors, etc., del conjunt de centres penitenciaris
i centres educatius de justícia juvenil, degudament valorat i amb prioritats d’execució.»
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Núm. 328

Esmenes presentades Grup Parlamentari d’Iniciativa
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg.
69059)

Esmena núm. 9
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 5.1.

A la Mesa del Parlament

«5.1. Elaborar, recollint les aportacions dels representants sindicals amb els representants sindicals, un pla
d’actuació per prevenir i minimitzar els conflictes i les
situacions d’inseguretat.»

Dolors Camats i Luis, portaveu, Josep Vendrell Gardeñes, 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 tributària i econòmica del Govern de l’Estat
(tram. 302-00165/10).

Palau del Parlament, 28 de maig de 2014
Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

1
Moció subsegüent a la interpel·lació al Go
vern sobre la política tributària i econòmica
del Govern de l’Estat
Tram. 302-00165/10

Esmenes presentades
Reg. 69014, 69059 / Admissió a tràmit:
Presidència del Parlament, 28.05.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista
(reg. 69014)

A la Mesa del Parlament
Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Alícia Romero Llano, diputada 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 política tributària i econòmica del Govern de l’Estat
(tram. 302-00165/10).

1

El Parlament de Catalunya insta el Govern a negociar
un nou model de finançament amb l’Estat.
Esmena núm. 2
D’addició
GP Socialista

El Parlament insta el Govern a fer una reforma fiscal a
Catalunya més progressiva i que permeti la generació
de més ingressos.
Palau del Parlament, 26 de maig de 2014

3.15.

«1 bis. El Parlament de Catalunya manifesta el rebuig
a la política d’austeritat europea que es concreta en el
Pacte d’Estabilitat i en els objectius de reducció del dèficit. Una política que provoca l’increment de l’atur i la
pobresa fins nivells insuportables social i econòmicament, i que s’ha demostrat fracassada, doncs Europa
i especialment els països del sud continuen patint una
profunda crisi econòmic i social. El Parlament insta
el Govern a fer arribar al Govern de l’Estat i a la Comissió Europea l’exigència que la reactivació de l’economia i la reducció de l’atur siguin la prioritat fonamental.»

2

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

«3. El Parlament de Catalunya, davant de expressa el
seu rebuig a l’actualització del Pla d’Estabilitat 20142017 feta pública pel Govern de l’Estat el passat 30
d’abril, en la que es redueix l’objectiu per al conjunt de
les administracions del 5,8% (acordat amb les institucions europees ara fa un any) al 5,5% mitjançant la renúncia de l’administració central d’un marge del 0,3%
del PIB, i insta el Govern de la Generalitat a reclamar
al Govern de l’Estat:»

3

D’addició d’un nou punt

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

D’un nou apartat 1 bis

D’un incís a l’apartat 3

Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista

D’addició d’un nou punt

2

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

Alícia Romero Llano
Diputada del GP SOC

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

A l’apartat 3.1
«3.1. La revisió a l’alça de l’objectiu de dèficit del conjunt de AAPP del 5,5% al 5,8% del PIB per al 2014,
tal i com recomanava el Consell de la Unió Europea,

Tramitacions en curs

32

2 de juny de 2014

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

recuperant les tres dècimes de PIB. I realitzar una nova actualització del Programa d’Estabilitat 2014-2017,
per establir uns nous objectius de dèficit, superiors als
actuals, amb l’objectiu de promoure la reactivació econòmica, la creació de llocs de treball i garantir les polítiques socials.»

4

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

A l’apartat 3.2 d’un incís al final del paràgraf
«3.2. Una modificació de l’objectiu de dèficit per a
l’any 2014 que atorgui a les Comunitats Autònomes un
terç com a mínim de l’objectiu total, que d’acord amb
els compromisos adquirits amb les institucions comunitàries sigui de l’1,9% del PIB, que en el cas de la
Generalitat de Catalunya incrementi en 1.800 milions
d’euros la capacitat d’endeutament, i atorgui als Ens
locals entorn d’un 15%.»

5

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

D’un nou apartat 3.3

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

D’un nou apartat 6
«6. Constituir un Grup de treball format per membres
dels Departaments de la Generalitat, dels Grups Parlamentaris i de la societat civil que en el termini màxim
de sis mesos avaluï els diferents deutes, analitzi la seva
càrrega financera, prioritzi l’atenció del deute segons
la seva incidència en la reactivació econòmica i la despeses social, i faci propostes de revisió de condicions
financeres i de reestructuració del deute. El Grup de
treball avaluarà les condicions de l’endeutament i la
seva legitimitat. En primer lloc es calcularà el diferencial de tipus d’interès que paga la Generalitat pel deute
públic i el que paguen les entitats financeres per finançar-se.»

3.15.

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

D’un nou apartat 7
«7. Donar prioritat al pagament de les despeses públiques de salut, educació i serveis socials incloent els
concerts sanitaris, educatius, concerts i subvencions a
entitats del tercer sector social i farmàcies, negociant
amb les entitats financeres i empreses constructores
moratòries i ajornaments en el pagament dels interessos del deute i del deute diferit.»
Palau del Parlament, 27 de maig de 2014
Dolors Camats i Luis
Portaveu GP ICV-EUiA

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat GP ICV-EUiA

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go
vern sobre la justícia i el model penitenciari
Tram. 302-00166/10

Esmenes presentades
Reg. 68410 i 68625, 69015, 69060, 69069
Admissió a tràmit: Mesa de Parlament, 27.05.2014

«3.3. Plantejar al Consell Europeu i a la Comissió Europea que l’assoliment de la sostenibilitat de les finances públiques estiguin vinculat a la reducció de l’atur,
especialment per aquells països que superin la mitjana
de la Eurozona, flexibilitzant l’objectiu de dèficit.»

6

7

Núm. 328

i Presidència del Parlament, 28.05.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg.
68410 i 68625)

Reg. 68410
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 la justícia i el model penitenciari (tram. 302-00166/10).

1

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

D’un nou apartat 15
«15. El Parlament, davant la interlocutòria del magistrat que instrueix el cas de les ferides de la senyora
Esther Quintana, que estableix que les esmentades ferides foren provocades per una bala de goma disparada pel Cos de Mossos d’Esquadra i que desmenteix les
diverses versions defensades pel Departament d’Interior, insta el Govern a cessar de forma immediata al Di-
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rector General de la Policia, Manel Prat, que s’havia
compromès públicament a presentar la seva dimissió si
es demostrava que la versió de la senyora Esther Quintana era certa.»
Palau del Parlament, 21 de maig de 2014
Dolors Camats i Luis
Portaveu GP ICV-EUiA

Salvador Milà i Solsona
Diputat GP ICV-EUiA

Reg. 68625
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 la justícia i el model penitenciari (tram. 302-00166/10).

1

Esmena núm. 1
De modificació i supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

A l’apartat 6, es modifica i es suprimeix un incís, que
resta redactat de la manera següent.
6. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a avaluar la conveniència de suspendre temporalment la taxa per la prestació de serveis personals
i materials en l’àmbit de l’Administració de Justícia de
Catalunya, en tant presenta un projecte de llei de modificació de les actuals taxes que les suprimeixi en tot
allò que gravi directament a l’exercici d’accions judicials per part dels ciutadans i ciutadanes, en qualsevol
jurisdicció, per garantir la tutela judicial efectiva i en
tot cas es garanteixi, amb independència del seu pagament, l’accés a la justícia i la tramitació dels procediments judicials a tota la ciutadania.»

2

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

D’un nou apartat 16
16. Sobre l’actuació del govern contraria al dret constitucional a la vaga dels treballadors i treballadores
dels serveis de Justícia de Catalunya:

durant la vaga indefinida convocada pels sindicats
i pel comitè de vaga de Treballadors penitenciaris,
l’any 2013, en defensa de les condicions laborals i
salarials del treballadors de Justícia a Catalunya,
segons resulta de les Sentències de dates 15 i 16 de
maig de 2014 dictades per la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
2. Insta el govern a assumir les responsabilitats polítiques per aquestes actuacions que han vulnerat greument el dret fonamental de vaga, en termes de cessament dels responsables de les Ordres de serveis mínims
declarades nul·les per anticonstitucionals, tant en el
departament de Justícia com en el Departament d’Empresa i ocupació.
3. Insta el govern a adoptar les mesures de reparació
i compensació als treballadors dels serveis de Justícia
de Catalunya que van veure afectats els seus drets per
causa de dites Ordres de serveis mínims declarades inconstitucionals.
Palau del Parlament, 23 de maig de 2014
Dolors Camats i Luis
Portaveu GP ICV-EUiA

3.15.

Salvador Milà i Solsona
Diputat GP ICV-EUiA

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista
(reg. 69015)

A la Mesa del Parlament
Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Ferran Pedret
i Santos, 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
la justícia i el model penitenciari (tram. 302-00166/10).

1

Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista

De modificació de tot el text del punt 5, nou text:
«5. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat a derogar les taxes judicials d’àmbit català, i a reclamar al Govern de l’Estat la derogació de
les taxes judicials d’àmbit estatal»

2

El Parlament de Catalunya:
1. Reprova l’actuació del Govern de la Generalitat, i
en especial del Departament de Justícia i del Departament d’Empresa i Ocupació, per haver vulnerat de
forma greu el dret Constitucional de vaga dels treballadors de l’administració de Justícia de Catalunya,
en les ordres de Serveis mínims que es van imposar

Núm. 328

Esmena núm. 2
De supressió
GP Socialista

Supressió al punt 12
«12. El Parlament de Catalunya Insta el Departament
de Justícia a que garanteix el dret a sufragi actiu com
a dret polític quan no estigui afectat per la sentència
condemnatòria, a la població penitenciària de Catalunya per tal que a les properes eleccions al Parlament
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europeu puguin votar sense cap impediment administratiu»
Palau del Parlament, 26 de maig de 2014
Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 69060)

A la Mesa del Parlament
Albert Rivera Díaz, president, Carmen de Rivera i Pla,
diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la justícia i el model penitenciari (tram. 302-00166/10).

1

Esmena núm. 1
D’addició
GP de Ciutadans

Independentment de tot allò disposat en el paràgraf
anterior, s’aplicarà una moratòria en l’aplicació de la
taxa judicial catalana.

4

12. El Parlament de Catalunya insta el Departament
de Justícia a que garanteixi el dret a sufragi actiu com
a dret polític quan no estigui afectat per la sentència
condemnatòria, a la població penitenciària de Catalunya per tal que a les properes eleccions al Parlament
Europeu puguin votar sense cap impediment administratiu.
Igualment, s’insta el Departament de Justícia a garantir, mitjançant una adequada racionalització d’horaris, el dret al sufragi de tots els funcionaris de servei en
el dia que se celebren eleccions.

Al punt 4.2

2

De supressió del punt 14 (per tal d’evitar expulsions i
estades als CIE).
Palau del Parlament, 27 de maig de 2014
Albert Rivera Díaz
President del GP de C’s

Carmen de Rivera i Pla
Diputada del GP de C’s

A la Mesa del Parlament

5.c) Que el Departament de Justícia presenti un informe de liquidació dels Fons recaptats en concepte de
taxes judicials a Catalunya i el destí finalista de les
mateixes en benefici de la modernització de l’Oficina
Judicial.

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 justícia i el model penitenciari
(tram. 302-00166/10).

1

Esmena núm. 3
D’addició
GP de Ciutadans

Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 3

Al punt 6
6. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a avaluar l’ampliació de les exempcions subjectives a la taxa per la prestació de serveis personals
i materials en l’àmbit de l’Administració de Justícia de
Catalunya, per garantir la tutela judicial efectiva. I en
tot cas es garanteixi, amb independència del seu pagament, l’accés a la justícia i la tramitació dels procediments judicials a tota la ciutadania.
3.15.

Esmena núm. 5
De supressió
GP de Ciutadans

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 69069)

Esmena núm. 2
D’addició
GP de Ciutadans

Al punt 5

3

Esmena núm. 4
D’addició
GP de Ciutadans

Al punt 12

5

El Parlament declara el seu suport als professionals de
l’advocacia a través dels seus col·legis professionals i
als serveis d’assistència jurídica gratuïta de Catalunya,
al Consell Català de l’Advocacia i a tots els col·legis
d’advocats i procuradors de Catalunya en totes aquelles accions de defensa del torn d’ofici i de l’adscripció
territorial de l’advocat al servei d’assistència jurídica
gratuïta.

Núm. 328

«3. El Parlament de Catalunya declara la seva total
oposició a la reforma aprovada pel Congrés espanyol
de supressió de la justícia universal ja que és clarament
regressiva en els conceptes de justícia globalitzada,
genera impunitat i contravé la doctrina jurisprudencial assentada pel Tribunal Constitucional i els convenis
internacionals de protecció de drets humans i persecució de crims contra la humanitat. Per tant el Parlament
de Catalunya declara el seu suport a les accions judi-

Tramitacions en curs

35

2 de juny de 2014

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

cials empreses a la jurisdicció espanyola en matèria de
justícia universal.»

2

Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió

4.

INFORMACIÓ

4.45.

COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS
DEL PARLAMENT

4.45.25.

GRUPS PARLAMENTARIS

Núm. 328

Del punt 8
«8. El Parlament de Catalunya insta el Departament
de Justícia que ocupi els nous llocs de treball, que exigeix l’obertura immediata de nous centres penitenciaris a Catalunya i que no queden coberts per personal
funcionari, per personal de la llista d’interins de l’àmbit penitenciari.»

3

Esmena núm. 3
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió

«13. El Parlament de Catalunya insta el Departament
de Justícia que continuï promovent la millora de la regulació del CIRE que garanteixi la transparència del
seu funcionament, la centralització i publicació de la
central de compres i proveïdors, el llistat de llocs de
treball en els tallers productius actualment en funcionament i la publicació i harmonització dels preus de
tots els productes dels centres de venda als interns dels
centres penitenciaris, de tal manera que sigui el mateix CIRE qui determini els preus i no puguin ser modificats per l’òrgan de gestió dels diversos centres penitenciaris.»
Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Tram. 399-00001/10

Nomenament de representants
Reg. 69013 / Coneixement: Presidència
del Parlament, 28.05.2014

A la Mesa del Parlament

Del punt 13

Palau del Parlament, 28 de maig de 2014

Composició del Grup Parlamentari Socialista

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article
21 del Reglament del Parlament, comunica el següent
canvi en els òrgans de representació del Grup Parlamentari Socialista:
Portaveu adjunta primera: Eva Granados Galiano
Palau del Parlament, 27 de maig de 2014
Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

4.50.

COMPLIMENT DE RESOLUCIONS
I DE MOCIONS

4.50.01.

COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control del compliment de la Resolució 424/X,
sobre les mesures per a millorar serveis de
l’Hospital Universitari de Bellvitge
Tram. 290-00377/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 68239 / Admissió a tràmit i
tramesa a la Comissió competent:
Mesa del Parlament, 27.05.2014

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 424/X, sobre les mesures per a millorar serveis de l’Hospital Universitari
de Bellvitge (tram. 290-00377/10), us informo del següent:
L’Hospital Universitari de Bellvitge prioritza la cirurgia oncològica dins de la seva programació quirúrgica
4.45.25.
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amb la finalitat d’aconseguir els temps de garantia recomanats. Així mateix, es realitza un seguiment de les
llistes d’espera oncològiques per si és necessari adaptar puntualment les sessions quirúrgiques a un possible increment de la demanda.
Quant al funcionament dels serveis hospitalaris, el
centre garanteix una assignació de llits als pacients
ingressats ja que es disposa del material, els recursos
humans i les unitats d’hospitalització necessaris, així com d’una gestió centralitzada de llits i de la programació quirúrgica que permet tenir disponible el
nombre de sessions quirúrgiques necessàries, reduint
d’aquesta manera al màxim les anul·lacions d’intervencions i, adaptant la programació a la demanda segons
l’època de l’any i de la pressió d’urgències.
D’altra banda, s’han posat en marxa tots els dispositius
hospitalaris i de drenatge del Servei d’Urgències en el
període hivernal per prevenir el col·lapse d’urgències i
garantir l’activitat programada. Així, s’han dut a terme
les següents actuacions:
– Increment dels punts d’assistència a les unitats d’urgències:
• 12 punts d’observació i habilitat més llits d’hospitalització
• 24 llits a la Unitat de Curta Estada d’Urgències
• 12 llits per a pacients amb reaguditzacions respiratòries, sent 4 d’aquests per a cures intermèdies.
• 8 llits de preingrés per facilitar el drenatge de pacients d’urgències que han de ser ingressats.
• 16 llits de Prittanys-Hospitalet a disposició de malalts hospitalitzats fins al 31 de març de 2014.
– Incorporació de la infermera gestora d’urgències
al matí i a la tarda per tal de dinamitzar al màxim el
trànsit dels pacients per aquestes unitats.
– Actualització i difusió del protocol d’actuació davant
la Grip A.
A més s’ha realitzat una campanya extraordinària de
vacunació de professionals de l’hospital que es considera que podria ser efectiva en cas d’epidèmia de grip.
Barcelona, 14 d’abril de 2014
Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut
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Control del compliment de la Resolució 426/X,
sobre la publicació de les dades del Servei
Català de la Salut relatives a les llistes d’es
pera
Tram. 290-00379/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 68240 / Admissió a tràmit i
tramesa a la Comissió competent:
Mesa del Parlament, 27.05.2014

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 426/X, sobre la publicació de les dades del Servei Català de la Salut relatives a les llistes d’espera (tram. 290-00379/10), us
informo del següent:
En un termini de set dies després de la compareixença
del Conseller de Salut davant la Comissió de Salut del
Parlament es van fer públiques les dades semestrals i
anuals de tots els procediments en llista d’espera al web
del Servei Català de la Salut1, essent consultables els tres
darrers talls semestrals. Actualment es poden consultar
les dades corresponents a l’any 2012 i 2013 dels procediments quirúrgics garantits i publicitats, així com les
corresponents a les 14 proves diagnòstiques monitorades
publicitades, d’acord els criteris que estableix el Reial
Decret 605/2003, del 23 de maig. Tot i així, a dia d’avui
els terminis màxims de garantia per a les proves diagnòstiques no estan normativament regulats.
Al llarg de l’any 2014 es duran a terme les actuacions inicials per tal d’implantar la recollida del Conjunt
Mínim Bàsic de Dades (CMBD) de l’activitat d’atenció
especialitzada ambulatòria, amb la previsió de poder
disposar d’aquestes dades l’any 2016.
D’altra banda, al gener de 2014 s’ha iniciat la fase de proves i adaptació tècnica dels sistemes d’informació del
Sistema Sanitari integral d’Utilització Pública de Catalunya (Siscat) per a la recollida de la informació sobre
llistes d’espera de l’atenció especialitzada ambulatòria.
L’atenció primària de salut és el primer punt d’accés a l’assistència sanitària, i és la que proporciona
accés a la resta de serveis del sistema públic mitjançant les corresponents derivacions (al marge dels serveis d’urgències hospitalàries). Així, des dels equips
d’atenció primària es tramiten les sol·licituds de derivació o interconsulta clínica als dispositius que pertoqui. En aquesta sol·licitud han de figurar, entre d’altres
elements, el tipus de servei o prova sol·licitat, el diagnòstic sospitat i la prioritat (urgent o preferent, en el
1. Enllaç al corresponent apartat del web del CatSalut, consultat el 20/03/2014: http://www20.gencat.cat/portal/site/salut/
menuitem.6c4bc79d438cb6ec3bfd8a10b0c0e1a0/?vgnextoid=b47c1
1bb652ba310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=b47c1
1bb652ba310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
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cas d’aquelles que necessiten una citació o realització
d’una prova en un temps ràpid, i ordinària). El centre
receptor de la derivació és l’encarregat de programar
la visita o prova i posar-se en contacte amb l’usuari per
tal de notificar-li el dia, hora i lloc de la cita.
Alhora, des dels equips d’atenció primària també s’activen circuits específics d’atenció preferent segons les
indicacions d’alguns dels plans directors. El Pla Director d’Oncologia, per exemple, ha definit cinc circuits
de diagnòstic ràpid (còlon, mama, pulmó, pròstata i
bufeta urinària) que contemplen la possibilitat d’inclusió en el circuit tant des de l’equip d’atenció primària
com des d’altres serveis.
Al mateix temps, hi ha en marxa diferents iniciatives
orientades a establir i millorar els circuits de diagnòstic des de l’atenció primària per a diferents patologies
i tipologies de pacients, totes elles emmarcades dins el
Pla de Salut de Catalunya 2011-2015, principal eina de
treball pel canvi del model sanitari català.
En aquest sentit, un dels projectes està relacionat amb
el disseny i implantació de processos clínics integrats
(les anomenades rutes assistencials) per a deu patologies prioritzades d’elevada prevalença, gravetat, o
complexitat: insuficiència cardíaca, malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC), diabetis mellitus,
trastorns mentals greus i profunds, depressió, demències, càncer, nefropatia, dolor crònic, i malalties de
l’aparell locomotor. Les rutes es basen en l’establiment d’acords de bones pràctiques per a l’abordatge
de les malalties referides des d’una òptica territorial,
pactats pels líders clínics i avalats pel CatSalut, que
és el responsable final de la seva qualitat, implementació, avaluació i millora. Formalitzen els processos i
circuits d’atenció en les principals situacions clíniques
relacionades amb cadascuna de les malalties, establint
els criteris de derivació a cada dispositiu. Les rutes,
doncs, permeten l’optimació dels temps d’espera en les
transicions i derivacions dels pacients. A dia d’avui el
100% dels territoris han redactat i iniciat la fase d’implementació de les rutes assistencials per a la gestió
clínica de la diabetis mellitus, insuficiència cardíaca,
MPOC, i depressió. Totes elles han estat redactades de
forma interdisciplinària, compartida entre els agents
assistencials del territori, i han estat presentades als
equips assistencials implicats.
Una altra de les línies d’actuació del Pla de Salut que
està relacionada amb l’establiment de circuits de derivació des de l’atenció primària se centra en la millora
de la resolució en els àmbits de relació més freqüent
entre l’atenció primària i l’atenció especialitzada. En
una primera fase d’implantació del Pla s’han generat
els acords territorials, amb objectius compartits, organització del procés i lideratge clínic, començant en
concret per les malalties de l’aparell locomotor, la salut mental i l’oftalmologia. En dermatologia s’ha definit i consensuat el model d’atenció durant el 2013 i se
n’iniciarà la implantació territorial el 2014, integrant
4.50.01.
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les experiències en teledermatologia. Els criteris de
planificació que es presenten en aquests diferents models assistencials contemplen el diagnòstic, tractament
i seguiment de determinades patologies com un procés
continu, i presenten les recomanacions per construir els
acords entre els equips d’atenció primària i especialitzada. La implantació d’aquests acords territorials està
en procés d’extensió progressiva. En més del 50% del
territori s’ha iniciat la implantació dels models d’atenció a les malalties de l’aparell locomotor i en oftalmologia, amb grups de treball conjunts entre professionals
d’atenció primària i d’atenció especialitzada.
Barcelona, 14 d’abril de 2014
Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Control del compliment de la Resolució 427/X,
sobre els serveis sanitaris d’urgències i l’aten
ció sanitària continuada a Sabadell
Tram. 290-00380/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 68241 / Admissió a tràmit i
tramesa a la Comissió competent:
Mesa del Parlament, 27.05.2014

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 427/X, sobre els serveis
sanitaris d’urgències i l’atenció sanitària continuada a
Sabadell (tram. 290-00380/10), us informo del següent:
L’oferta de l’atenció primària als pacients a Sabadell
està garantida les 24 hores del dia. Durant els dies laborables tots els CAP estan oberts fins a les 9 del vespre. A partir d’aquesta hora i els dissabtes i festius, coincidint amb la reducció de la demanda, es concentra
l’activitat en dos centres: el CAP Ca n’Oriac, que obre
cada dia fins a les 24 hores i al CUAP Sant Fèlix, que
obre les 24 hores del dia i tots els dies de l’any.
El mes de març es va fer el seguiment de l’activitat
d’aquests centres entre el CatSalut, l’Institut Català de
la Salut i l’Ajuntament de Sabadell i es va valorar positivament la presentació de les dades incloses al document adjunt.
Barcelona, 14 d’abril de 2014
Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut
N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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Control del compliment de la Resolució 428/X,
sobre la reordenació de l’atenció mèdica noc
turna a l’àrea bàsica de salut de Caldes de
Montbui

Núm. 328

Control del compliment de la Resolució 430/X,
sobre la cartera de serveis del CUAP La Sola
na, a Sant Andreu de la Barca
Tram. 290-00383/10

Tram. 290-00381/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Informe relatiu al compliment de la Resolució

Reg. 68243 / Admissió a tràmit i
tramesa a la Comissió competent:
Mesa del Parlament, 27.05.2014

Reg. 68242 / Admissió a tràmit i
tramesa a la Comissió competent:
Mesa del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament
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 428/X, sobre la reordenació de l’atenció mèdica nocturna a l’àrea bàsica de
salut de Caldes de Montbui (tram. 290-00381/10), us
informo del següent:
A l’inici de la reordenació es van fer reunions de seguiment amb els ajuntaments implicats (22 de febrer
de 2013 i 10 de maig de 2013). També es van mantenir
reunions amb la Plataforma Caldes en Lluita, el 8 de
juliol de 2013, juntament amb l’Ajuntament de Caldes,
i el 30 de gener de 2014 amb el gerent de la Regió Sanitària Barcelona.
En aquestes reunions, s’ha fet un seguiment de l’activitat, incidències i valoració de la mesura. A més, cada
setmana s’envia la informació de l’activitat dels equips
d’atenció domiciliària per municipis als alcaldes respectius per tal que n’estiguin informats puntualment.
No hi ha cap disminució de la qualitat de l’assistència
a les urgències en l’horari de 24 a 8 hores del matí, ja
que la resposta del 061 CatSalut Respon i dels equips
d’atenció domiciliària ha estat satisfactòria.
El temps de resposta a les necessitats de la demanda
d’atenció urgent està garantit amb el triatge del 061
CatSalut Respon, que valora quin dispositiu és més
adient enviar al domicili atenent la gravetat de la urgència.
Barcelona, 14 d’abril de 2014
Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

4.50.01.

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 430/X, sobre la cartera de serveis del CUAP La Solana, a Sant Andreu
de la Barca (tram. 290-00383/10), us informo del següent:
Fruit del treball entre l’Ajuntament de Sant Andreu de
la Barca i el Departament de Salut (de l’Institut Català
de la Salut i el Servei Català de la Salut en el territori)
es va arribar a un consens en el disseny de la cartera
de serveis i en el nou model de funcionament del CAP
La Solana.
El 16 de desembre de 2013, es va presentar a l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca el projecte (per part
de l’alcalde del municipi, el secretari de Participació
Social i Local en Salut del Departament de Salut i els
representants territorials de l’Institut Català de la Salut
i del Servei Català de la Salut) als alcaldes i regidors
dels municipis als quals dóna servei el centre (Sant
Andreu de la Barca, Pallejà, Castellbisbal, Castellví de
Rosanes i Corbera de Llobregat). S’adjunta document
amb la presentació.
Actualment s’està treballant des de l’Institut Català de
la Salut per a la progressiva transformació del centre
cap al nou model i en el disseny dels indicadors que
permetin avaluar l’impacte del canvi.
Barcelona, 14 d’abril de 2014
Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut
N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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Control del compliment de la Resolució 431/X,
sobre la cartera de serveis del CUAP El Serral,
a Sant Vicenç dels Horts
Tram. 290-00384/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 68244 / Admissió a tràmit i
tramesa a la Comissió competent:

Núm. 328

• Control evolutiu i tractament d’urgències de complexitat intermèdia.
• Suport diagnòstic i/o terapèutic als equips d’atenció
primària.
• Suport terapèutic amb l’administració de determinats tractaments.
• Traumatologia menor i sutures de ferides.

Mesa del Parlament, 27.05.2014

– Servei de diagnòstic per la imatge: radiologia bàsica
digitalitzada i ecografia.

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 431/X, sobre la cartera de serveis del CUAP El Serral, a Sant Vicenç dels
Horts (tram. 290-00384/10), us informo del següent:
En primer lloc, cal aclarir que no existeix cap dispositiu assistencial que es denomini «CUAP El Serral»
i, entenem, que la resolució fa referència al Centre
d’Atenció Primària (CAP) El Serral de Sant Vicenç
dels Horts.
En relació amb un dels proveïdors mencionats com del
territori, en concret l’Hospital de Martorell, s’ha de
mencionar que no és un proveïdor que estigui assignat
pels fluxos establerts entre l’atenció primària del CAP
El Serral i l’atenció especialitzada de referència, sinó
que ho és l’Hospital General del Parc Sanitari de Sant
Joan de Déu de Sant Boi de Llobregat.
Pel que fa a l’al·lusió a pacients aguts, subaguts i crònics, s’entén que es refereix a la resolució d’aquells
pacients que poden ser atesos a nivell ambulatori o
domiciliari i, per tant, no es preveu la resolució dels
pacients aguts i subaguts que requereixen internament.

– Servei de rehabilitació ambulatòria: rehabilitació
funcional i teràpia ocupacional.
– Atenció als problemes de salut mental tant d’adults
com per a la població infanto-juvenil amb la implementació del model de suport de salut mental a l’atenció primària de salut.
– Suport especialitzat per incrementar la capacitat resolutiva de l’atenció primària en les següents especialitats:
• Pneumologia: interconsultes asincròniques i sessions
presencials.
• Cardiologia: interconsultes sobre proves diagnòstiques i conciliació terapèutica.
• Medicina Interna: interconsultes, visites virtuals,
conciliació de medicació, realització de proves.
• Dermatologia: realització de sessions presencials al
CAP El Serral per a interconsultes de pacients concrets i control evolutiu.
• Endocrinologia: consulta virtual que ha permès resoldre un 60% de les interconsultes.

El CAP El Serral és un dispositiu assistencial sanitari
que en l’actualitat disposa dels següents serveis assistencials:

• Projectes futurs: incrementar la cartera de consultes
virtuals a altres especialitats, projecte de teledermatologia i criteris de derivació amb especialitats d’aparell
locomotor, neurologia, dermatologia i oftalmologia.

– Equip d’Atenció Primària El Serral de Sant Vicenç
dels Horts i Punt d’Atenció Continuada. Aquest centre
està obert les 24 hores del dia tots els dies de la setmana. En aquest equipament també hi ha ubicat l’equip
d’atenció a la cronicitat del territori. La cartera de serveis que es presta és la següent:

– Actualment s’estan desplegant al territori equips de
suport a l’atenció primària de salut per a l’atenció a
persones que utilitzen residències. Un d’aquests equips
d’atenció a residències estarà ubicat a espais del CAP
El Serral.

• Atenció, diagnòstic i tractament de patologia mèdica
aguda o crònica reaguditzada.

Barcelona, 14 d’abril de 2014
Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

• Atenció, diagnòstic i tractament de patologia urgent.
Resolució i/o derivació a un nivell assistencial superior si cal.
• Atenció pediàtrica.
• Atenció domiciliària aguda
• Atenció domiciliària a pacients crònics complexos
(PCC) i malaltia crònica avançada (MACA)
• Tècniques d’Infermeria (injectables, cures, sondes, etc.)
4.50.01.
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Control del compliment de la Resolució 432/X,
sobre l’avaluació del model d’urgències d’a
tenció primària d’Osona
Tram. 290-00385/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 68245 / Admissió a tràmit i
tramesa a la Comissió competent:
Mesa del Parlament, 27.05.2014

i també gestiona la demanda d’informació i orientació
sanitària.
− Establiment d’una atenció domiciliària per atendre
les demandes d’atenció que la central del 061 CatSalut
Respon deriva fora de l’horari habitual d’atenció en els
centres d’atenció primària.
− Una atenció urgent hospitalària orientada a assumir
les urgències de més complexitat assistencial, quant
a l’especialització, tecnologia i intensitat de recursos
d’atenció i seguiment.

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 432/X, sobre l’avaluació del model d’urgències d’atenció primària d’Osona
(tram. 290-00385/10), us informo del següent:
Des de l’inici de la posada en funcionament del projecte, a l’abril de 2008, es va crear una comissió, formada
pel CatSalut, SEM, proveïdors dels serveis sanitaris i
representants municipals, que es reunien mensualment
per valorar el funcionament, analitzar les incidències que poguessin aparèixer i avaluar els seus serveis.
Aquesta comissió va finalitzar després d’un any de
funcionament, al maig de 2009.
El seguiment i l’avaluació del servei d’atenció continuada i urgències d’Osona s’ha mantingut a través d’una
comissió de proveïdors del sector sanitari d’Osona, on
participen totes les entitats proveïdores dels serveis sanitaris d’atenció primària i atenció hospitalària.
El model es va adaptar a la realitat del territori, tenint
en compte la combinació necessària de criteris d’accessibilitat, qualitat i eficiència (relacionats amb el volum d’activitat), proposant-se especialment:
− Homogeneïtzació i ampliació dels horaris d’obertura de tots els Centres d’Atenció Primària d’Osona (de
8 a 21 hores). Horaris d’atenció ordinària de 13 hores
en els CAP i capacitat dels EAP per assumir la demanda d’atenció immediata i urgent dins l’horari de
funcionament dels centres. Fora d’aquest horari s’ha
de trucar al 061 CatSalut Respon o anar directament a
l’Hospital General de Vic.
− Implementació del 061 CatSalut Respon com a telèfon d’accés al sistema, per facilitar i garantir que cada
demanda rebi l’atenció en el dispositiu més adient. El
061 CatSalut Respon coordina i gestiona les trucades

Visites atenció continuada
Trucades 061
Mobilització vehicle3
Informació
Consell mèdic
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A més a més dels elements apuntats anteriorment, els
quals conformen la tipologia de serveis estables en el
territori, el model d’atenció continuada i urgent, òbviament, també està relacionat amb els sistemes mòbils
d’atenció a les emergències (SEM) i els sistemes de coordinació i filtratge de les demandes d’atenció urgent,
que fa la central de coordinació, mitjançant la utilització d’un sistema de triatge telefònic estructurat i que
permet establir a priori el nivell d’urgència i el grau de
complexitat de la demanda.
En definitiva s’establia el 061CatSalut Respon com la
porta d’entrada única virtual que assigna el tipus de dispositiu més adient i quin recurs cal utilitzar per a la resolució de la demanda (Atenció Domiciliària Urgent,
Unitat de Suport Vital Avançat, Unitat de Suport Vital
Bàsic per desplaçament al dispositiu d’alta resolució).
El dispositiu dedicat específicament a l’atenció immediata de més complexitat assistencial, és l’Hospital General de Vic, que disposa d’un sistema de triatge únic
compartit que permet una regulació dels fluxos de la
demanda en funció del nivell d’urgència i de la complexitat. El sistema de triatge que fa servir l’Hospital General de Vic, és el del model andorrà de triatge (MAT).
Seguiment i avaluació
Per fer el seguiment de les demandes de l’atenció continuada i urgent que abasten situacions de complexitat
diferents (des d’emergències amb risc vital fins a consultes per problemes banals o que no necessiten una
atenció urgent) i que es produeixen amb intensitat variable en diferents moments, es van dissenyar mecanismes per classificar aquesta diversificació de la demanda que requeria també respostes diferents.
La següent taula mostra l’activitat realitzada, des de
l’abril del 2008 fins al desembre de 2013, pels serveis
d’atenció continuada i urgent a Osona:

20081

2009

20102

2011

2012

2013

22.477
10.460
5.089
2.242
2.644

33.436
12.667
6.439
4.004
1.896

46.397
9.924
5.678
2.513
2.140

44.892
9.664
5.345
3.123
1.188

42.916
9.526
5.213
1.214
3.099

40.981
9.013
5.462
848
2.703

1. Inici reordenació 1 d’abril de 2008
2. L’AP gestiona el PAC Vic les 24 hores
3. Inclou els domicilis fets per l’Atenció Primària i l’activació d’ambulància

4.50.01.
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Si analitzem l’activitat generada pels diferents dispositius:
− Des de la posada en funcionament, s’aprecia que el
nombre de visites s’ha estabilitzat entre 40.000-45.000
visites l’any amb la millora de la resolució de l’Atenció
Primària.
− L’activitat del 061 CatSalut Respon és manté al voltant de les 10.000 trucades l’any, de les quals més del
20% són serveis d’Atenció Continuada Domiciliària.
− El incidents amb mobilització de recursos es troba
entre el 55 i 60% dels incidents gestionats.
− Del 30 al 35% de les visites de baixa complexitat
(nivells 4 i 5 MAT) que s’atenien al servei d’urgències de l’hospital, s’han redireccionat al seus Centres
d’Atenció Primària, millorant la capacitat de resolució
de l’Atenció Primària dins els seus horaris d’obertura.
A part d’aquests recursos mobilitzats, també hi ha hagut
trucades que no han requerit mobilitzar cap recurs, sinó
que s’han solucionat amb informació general o amb un
consell de salut o un procediment administratiu.
Es referma per tant, la voluntat de continuar amb el
model d’atenció continuada i urgent a Osona iniciat a
l’abril de 2008 i consolidat pel conjunt de la població. Aquest model ha permès donar les respostes més
adequades a les demandes d’atenció, ja sigui atenció
immediata o no, amb un elevat grau de satisfacció per
part de la població.

Núm. 328

en relació a l’Hospital Doctor Josep Trueta, hi ha el
compromís dels responsables del Departament de Salut i del Servei Català de la Salut que l’Hospital Josep
Trueta es mantindrà com a hospital de referència, garantint la qualitat assistencial tal i com ha fet fins ara.
El Servei Català de la Salut té i tindrà en aquesta zona
un dels millors hospitals del nostre país, però cal dir
que actualment no disposa d’un dels millors edificis.
Entenent que la dimensió de la futura inversió tindrà el
seu temps i condicionants i que ha de respondre a les
necessitats, actuals i futures, de la població, mentre es
duen a terme els estudis necessaris, cal anar modificar
les instal·lacions existents per adequar-les a l’activitat
assistencial de l’hospital.
En aquest sentit, s’ha prioritzat alliberar espais per ampliar el servei d’urgències –que és de l’any 1956–, i per
això s’ha traslladat el laboratori de la regió de Girona
que s’ubicava dins l’hospital. D’altra banda, s’han detectat altres espais que s’han de millorar, com obstetrícia
i, pediatria, i caldrà acabar d’adequar el bloc quirúrgic.
Barcelona, 14 d’abril de 2014
Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Barcelona, 14 d’abril de 2014

Control del compliment de la Resolució 434/X,
sobre el garantiment de l’atenció continua
da a Lloret de Mar i l’emplaçament del centre
d’atenció primària

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Informe relatiu al compliment de la Resolució

Tram. 290-00387/10

Control del compliment de la Resolució 433/X,
sobre la construcció del nou Hospital Univer
sitari Doctor Josep Trueta, a Girona
Tram. 290-00386/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 68246 / Admissió a tràmit i
tramesa a la Comissió competent:
Mesa del Parlament, 27.05.2014

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 433/X, sobre la
construcció del nou Hospital Universitari Doctor Josep Trueta, a Girona (tram. 290-00386/10), us informo
del següent:
D’acord amb el que es va posar de manifest en el debat que va tenir lloc el passat mes de març en el marc
de la substanciació de la pregunta oral 310-00257/10
4.50.01.

Reg. 68247 / Admissió a tràmit i
tramesa a la Comissió competent:
Mesa del Parlament, 27.05.2014

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 434/X, sobre el
garantiment de l’atenció continuada a Lloret de Mar
i l’emplaçament del centre d’atenció primària (tram.
290-00387/10), us informo del següent:
Els ciutadans de Lloret de Mar tenen garantida l’atenció continuada durant les 24 hores els 365 dies de l’any
mitjançant el telèfon 061 CatSalut Respon i l’Hospital
Comarcal de la Selva i des de les 8:00 fins les 20:00
pels dos Centres d’Atenció Primària del municipi, de
dilluns a diumenge.
A més el CAP Lloret de Mar Centre, durant el període
estival, està obert les 24 hores del dia.
Hores d’ara no es té coneixement que l’Ajuntament de
Lloret de Mar hagi fet una cessió de l’espai per ubicar-hi un centre sanitari.
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L’Ajuntament de Lloret de Mar va proposar la cessió
dels baixos d’un bloc de pisos de protecció oficial situats molt a prop del centre Dr. A. Cabañas, on actualment la Corporació de Salut del Maresme i la Selva hi
presta serveis de rehabilitació, però en una visita dels
tècnics del CatSalut el 2009 es va valorar que no eren
gaire adequats, ja que es tracta de dos espais, d’uns
550 m2 en total, separats per un coll d’ampolla de poc
menys de 3 m, cosa que dificulta la seva conversió en
centre sanitari.
Barcelona, 14 d’abril de 2014
Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Núm. 328

den activar vehicles de les zones limítrofes, millorant,
d’aquesta manera l’eficiència i l’accessibilitat al servei.
Pel que fa a la participació dels ajuntaments en el sistema sanitari públic, aquesta es du a terme en els òrgans
de govern pertinents, bé el Consell de Direcció bé el
Consell de Salut, tant en l’àmbit general com en les demarcacions territorials del Servei Català de la Salut de
la manera prevista per la Llei d’ordenació sanitària de
Catalunya, d’acord amb les seves competències.
Paral·lelament, la Regió Sanitària convoca les reunions
oportunes amb els responsables municipals quan es
duen a terme actuacions que afecten la població dels
seus àmbits territorials.
Barcelona, 14 d’abril de 2014

Control del compliment de la Resolució 435/X,
sobre el servei d’atenció continuada a Tossa
de Mar i la planificació sanitària de la Selva
Marítima

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Informe relatiu al compliment de la Resolució

Control del compliment de la Resolució 436/X,
sobre la generalització del Programa de su
port a la salut mental en l’atenció primària

Reg. 68248 / Admissió a tràmit i

Tram. 290-00389/10

Tram. 290-00388/10

tramesa a la Comissió competent:

Informe relatiu al compliment de la Resolució

Mesa del Parlament, 27.05.2014

Reg. 68249 / Admissió a tràmit i
tramesa a la Comissió competent:

A la Mesa del Parlament

Mesa del Parlament, 27.05.2014

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 435/X, sobre el
servei d’atenció continuada a Tossa de Mar i la planificació sanitària de la Selva Marítima (tram. 29000388/10), us informo del següent:
Els ciutadans de Tossa de Mar tenen garantida l’atenció continuada durant les 24 hores els 365 dies de
l’any mitjançant el telèfon 061 CatSalut Respon i
l’hospital Comarcal de la Selva i des de les 8.00 fins
les 20.00 h pel consultori local del municipi, de dilluns a diumenge.
A més, el consultori de Tossa de Mar, durant el període estival, està obert fins les 24.00 h.
Pel que fa al transport sanitari urgent, la Selva Marítima compta amb els dispositius adients per donar
l’assistència als ciutadans de la zona, formats per 3 vehicles de suport vital bàsic (SVB) de 24 h a Blanes,
Lloret de Mar i Tossa de Mar, 1 SVB de 12 h a Blanes
i 1 unitat de suport vital avançat (SVA) de 24 h a Blanes. A més, durant el període estival Blanes es reforça
amb una ambulància de SVB de 12 h i Lloret de Mar
amb una de 24 h.
S’ha de tenir en consideració que el SEM aplica gestió
dinàmica dels vehicles que estan permanentment localitzats via GPS. Per tant, en cas de necessitat, es po4.50.01.

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 436/X, sobre la generalització del Programa de suport a la salut mental
en l’atenció primària (tram. 290-00389/10), us informo del següent:
En aquests moments des del Consell Assessor de Salut mental i addiccions amb la participació activa de
les societats científiques (Societat Catalana de Psiquiatria i Salut mental i CAMFIC) s’ha elaborat un qüestionari Delphi amb l’objectiu de disposar d’un ampli
consens sobre quines són les activitats comunes que
s’hauran de dur a terme a tots els centres d’atenció primària de Catalunya. En aquest Delphi han participat
uns 40 professionals representants d’atenció primària
i atenció especialitzada (directius de l’àmbit d’atenció
primària de salut i de salut mental).
El segon trimestre de l’any 2014, disposarem del document de propostes per implantar a tot Catalunya a partir del segon semestre de 2014 i tot el 2015.
Barcelona, 14 d’abril de 2014
Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut
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Núm. 328

Control del compliment de la Resolució
580/X, sobre el tancament del magatzem de
gas del projecte Castor

4.53.

SESSIONS INFORMATIVES I
COMPAREIXENCES

Tram. 290-00520/10

4.53.03.

SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 68612 / Admissió a tràmit i
tramesa a la Comissió competent:
Mesa del Parlament, 27.05.2014

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so
bre les novetats del cas d’Ester Quintana
Tram. 354-00287/10

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 580/X, sobre el tancament del magatzem de gas del projecte Castor (tram.
290-00520/10), us informo del següent:
Com a administració i part interessada en el projecte Castor d’emmagatzematge de gas, mitjançant escrit
adjunt, el Conseller d’Empresa i Ocupació ha fet arribar al Ministre d’Indústria, Energia i Turisme aquesta
Resolució sol·licitant que des del Ministeri es prenguin
les mesures oportunes per donar compliment a l’esmentada Resolució.

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 67184).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, 26.05.2014.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co
missió d’Interior amb el conseller d’Interior
sobre les decisions previstes amb relació al
director general de la Policia arran de la in
terlocutòria del cas d’Ester Quintana

Barcelona, 19 de maig de 2014
Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Tram. 354-00290/10

Sol·licitud i tramitació

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari de
Ciutadans (reg. 68543).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, 26.05.2014.

Control del compliment de la Resolució 601/X,
sobre l’atenció a les demandes de la platafor
ma «Cap escola es tanca»
Sol·licitud de sessió informativa de la Co
missió d’Interior amb el conseller d’Interior
sobre les mesures adoptades pels Mossos
d’Esquadra davant l’assetjament a membres
i simpatitzants del Partit Popular de Catalu
nya durant la campanya per a les eleccions
al Parlament Europeu

Tram. 290-00541/10

Rectificació del text presentat (BOPC 315)
Reg. 68674 / Coneixement: Mesa
del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

Tram. 354-00292/10

Comunico a la Mesa del Parlament l’esmena en el informe de compliment de la Resolució 601/X tramesa
el passat 2 de maig de 2014.
«El curs 2012-2013 l’Escola va escolaritzar nou alumnes en el primer curs d’educació infantil de segon cicle»
Barcelona, 22 de maig pe 2014
Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

4.53.03.

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Pere Calbó i Roca, del
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
(reg. 68704).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, 26.05.2014.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comis
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so
bre el desallotjament del centre social Can
Vies, del barri de Sants, de Barcelona

4.53.05.

SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Proposta de compareixença d’un responsa
ble de la formació dels tècnics esportius de
la Unió de Federacions Esportives de Cata
lunya amb relació al Projecte de llei de mo
dificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de
l’exercici de les professions de l’esport

Tram. 354-00293/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 69073).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, 28.05.2014.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so
bre els disturbis produïts arran del desallot
jament de Can Vies, de Barcelona

Núm. 328

Tram. 352-01281/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg.
66618).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 20.05.2014.

Tram. 354-00294/10

Proposta de compareixença d’un respon
sable de l’Àrea de Formació del Centre d’Alt
Rendiment Esportiu de Sant Cugat del Vallès
amb relació al Projecte de llei de modificació
de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici
de les professions de l’esport

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Ferran Pedret i Santos,
del Grup Parlamentari Socialista (reg. 69195).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, 30.05.2014.

Tram. 352-01282/10

Sol·licitud

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so
bre l’actuació policial a Can Vies, la previsió
d’actuació davant futurs incidents i les in
demnitzacions als comerciants afectats per
aquests fets

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg.
66618).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 20.05.2014.

Tram. 354-00296/10

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Escola de Formació de Tècnics
Esportius Catalana de Montjuïc amb rela
ció al Projecte de llei de modificació de la
Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les
professions de l’esport

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari de
Ciutadans (reg. 69207).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, 30.05.2014.

Tram. 352-01283/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg.
66618).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 20.05.2014.

4.53.05.
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Proposta de compareixença d’una represen
tació de l’Institut Nacional d’Educació Físi
ca de Catalunya amb relació al Projecte de
llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23
d’abril, de l’exercici de les professions de
l’esport

Núm. 328

Proposta de compareixença d’una repre
sentació del Col·legi de Llicenciats en Edu
cació Física i Ciències de l’Activitat Física i
l’Esport de Catalunya amb relació al Projec
te de llei de modificació de la Llei 3/2008, del
23 d’abril, de l’exercici de les professions de
l’esport

Tram. 352-01284/10

Tram. 352-01287/10

Sol·licitud
Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg.
66618).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 20.05.2014.

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 67158).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 20.05.2014.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Àrea de Formació de l’Escola
Catalana de l’Esport amb relació al Projecte
de llei de modificació de la Llei 3/2008, del
23 d’abril, de l’exercici de les professions de
l’esport

Proposta de compareixença del secretari
general de l’Esport amb relació al Projecte
de llei de modificació de la Llei 3/2008, del
23 d’abril, de l’exercici de les professions de
l’esport
Tram. 352-01288/10

Tram. 352-01285/10

Sol·licitud
Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg.
66618).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 20.05.2014.

Proposta de compareixença de Lluís Laínz
i Alfonso Camprubí, en representació del
Centre de Formació de Tècnics Esportius
de l’Escola Pia Sarrià-Calassanç, amb rela
ció al Projecte de llei de modificació de la
Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les
professions de l’esport

Proposta de compareixença de Gerard Fi
gueras, director del Consell Català de l’Es
port, amb relació al Projecte de llei de mo
dificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de
l’exercici de les professions de l’esport

Tram. 352-01286/10

Sol·licitud

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg.
66618).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 20.05.2014.

4.53.05.

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg.
67702).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 20.05.2014.

Tram. 352-01289/10

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg.
67702).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 20.05.2014.
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Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Federació de Municipis de Cata
lunya amb relació al Projecte de llei de mo
dificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de
l’exercici de les professions de l’esport

Núm. 328

Proposta de compareixença d’una repre
sentació del Col·legi de Llicenciats en Edu
cació Física i Ciències de l’Activitat Física i
l’Esport de Catalunya amb relació al Projec
te de llei de modificació de la Llei 3/2008, del
23 d’abril, de l’exercici de les professions de
l’esport

Tram. 352-01290/10

Sol·licitud

Tram. 352-01293/10

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg.
67702).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 20.05.2014.

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg.
67702).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 20.05.2014.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques amb relació al Projecte de llei de
modificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril,
de l’exercici de les professions de l’esport

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Federació Catalana de Sal
vament i Socorrisme amb relació al Projecte
de llei de modificació de la Llei 3/2008, del
23 d’abril, de l’exercici de les professions de
l’esport

Tram. 352-01291/10

Sol·licitud

Tram. 352-01294/10

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg.
67702).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 20.05.2014.

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg.
67702).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 20.05.2014.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Unió de Federacions Espor
tives de Catalunya amb relació al Projecte
de llei de modificació de la Llei 3/2008, del
23 d’abril, de l’exercici de les professions de
l’esport

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Federació de Pares i Mares
d’Alumnes de Catalunya amb relació al Pro
jecte de llei de modificació de la Llei 3/2008,
del 23 d’abril, de l’exercici de les professions
de l’esport

Tram. 352-01292/10

Sol·licitud

Tram. 352-01295/10

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg.
67702).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 20.05.2014.

4.53.05.

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg.
67702).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 20.05.2014.
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Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Fundació Catalana de l’Esplai
amb relació al Projecte de llei de modifica
ció de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exer
cici de les professions de l’esport

Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Unió de Consells Esportius de Ca
talunya amb relació al Projecte de llei de mo
dificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de
l’exercici de les professions de l’esport

Tram. 352-01296/10

Tram. 352-01299/10

Sol·licitud

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg.
67702).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 20.05.2014.

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg.
67702).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 20.05.2014.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Direcció de l’Institut Nacio
nal d’Educació Física de Catalunya amb re
lació al Projecte de llei de modificació de la
Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les
professions de l’esport

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de Comissions Obreres de Catalu
nya amb relació al Projecte de llei de modi
ficació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de
l’exercici de les professions de l’esport
Tram. 352-01300/10

Tram. 352-01297/10

Sol·licitud
Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg.
67702).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 20.05.2014.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de l’Observatori Català de l’Esport amb
relació al Projecte de llei de modificació de la
Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les
professions de l’esport

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Unió General de Treballa
dors de Catalunya amb relació al Projecte
de llei de modificació de la Llei 3/2008, del
23 d’abril, de l’exercici de les professions de
l’esport

Tram. 352-01298/10

Tram. 352-01301/10

Sol·licitud

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg.
67702).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 20.05.2014.

4.53.05.

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg.
67702).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 20.05.2014.

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg.
67702).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 20.05.2014.
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Proposta de compareixença de Gemma Vila
ró Mendiola, directora de l’Escola Catalana
de l’Esport, amb relació al Projecte de llei de
modificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril,
de l’exercici de les professions de l’esport

Núm. 328

Proposta de compareixença d’Israel López i
Ferrer, director de l’Escola d’Entrenadors de
la Federació Catalana de Futbol, amb rela
ció al Projecte de llei de modificació de la
Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les
professions de l’esport

Tram. 352-01302/10

Tram. 352-01305/10

Sol·licitud
Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 67978).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 20.05.2014.

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 67978).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 20.05.2014.

Proposta de compareixença d’Agustí Boixe
da de Miquel, director de l’Institut Nacional
d’Educació Física de Catalunya, amb rela
ció al Projecte de llei de modificació de la
Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les
professions de l’esport

Proposta de compareixença de Rafel Niubó i
Baqué, ex-secretari general de l’Esport, amb
relació al Projecte de llei de modificació de
la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de
les professions de l’esport

Tram. 352-01303/10

Tram. 352-01306/10

Sol·licitud

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 67978).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 20.05.2014.

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 67978).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 20.05.2014.

Proposta de compareixença de Félix Gi
meno Garcés, president del Comitè d’En
trenadors i responsable de formació de la
Federació Catalana de Futbol, amb relació
al Projecte de llei de modificació de la Llei
3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les
professions de l’esport

Proposta de compareixença de Jaume Ban
tula Janot, director del grau en ciències de
l’activitat física i de l’esport de la Universi
tat Ramon Llull, amb relació al Projecte de
llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23
d’abril, de l’exercici de les professions de
l’esport

Tram. 352-01304/10

Tram. 352-01307/10

Sol·licitud

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 67978).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 20.05.2014.

4.53.05.

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 67978).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 20.05.2014.
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Proposta de compareixença d’Antoni Lloret
i Guisasola, gerent de la Federació Catala
na de Pitch & Putt, amb relació al Projecte
de llei de modificació de la Llei 3/2008, del
23 d’abril, de l’exercici de les professions de
l’esport

Proposta de compareixença de David Mo
ner, president de la Unió de Federacions Es
portives de Catalunya, amb relació al Pro
jecte de llei de modificació de la Llei 3/2008,
del 23 d’abril, de l’exercici de les professions
de l’esport

Tram. 352-01308/10

Tram. 352-01311/10

Sol·licitud

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 67978).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 20.05.2014.

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 68007).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 20.05.2014.

Proposta de compareixença de Josep Lluís
Samper Bustins, president del Club de Bàs
quet Sant Narcís, amb relació al Projecte de
llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23
d’abril, de l’exercici de les professions de
l’esport

Proposta de compareixença de Francesc
Reig, president del Col·legi de Llicenciats
en Educació Física i Ciències de l’Activitat
Física i l’Esport de Catalunya, amb relació
al Projecte de llei de modificació de la Llei
3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les
professions de l’esport

Tram. 352-01309/10

Tram. 352-01312/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 67978).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 20.05.2014.

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 68007).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 20.05.2014.

Proposta de compareixença de Jordi Mum
brú Martínez, gerent de la Federació Cata
lana de Bàsquet i professor de la Universi
tat Ramon Llull, amb relació al Projecte de
llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23
d’abril, de l’exercici de les professions de
l’esport

Proposta de compareixença de Jaume Do
mingo, president de la Unió de Consells Es
portius de Catalunya, amb relació al Projec
te de llei de modificació de la Llei 3/2008, del
23 d’abril, de l’exercici de les professions de
l’esport

Tram. 352-01310/10

Tram. 352-01313/10

Sol·licitud

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 67978).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 20.05.2014.

4.53.05.

Núm. 328

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 68007).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 20.05.2014.
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Proposta de compareixença de Jaume Mo
ra, president del Consell de l’Esport Esco
lar de Barcelona, amb relació al Projecte de
llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23
d’abril, de l’exercici de les professions de
l’esport

Núm. 328

Proposta de compareixença d’Andreu Subi
es, president de la Federació Catalana de
Futbol, amb relació al Projecte de llei de mo
dificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de
l’exercici de les professions de l’esport
Tram. 352-01317/10

Tram. 352-01314/10

Sol·licitud
Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 68007).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 20.05.2014.

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 68007).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 20.05.2014.

Proposta de compareixença del secretari
general de l’Esport amb relació al Projecte
de llei de modificació de la Llei 3/2008, del
23 d’abril, de l’exercici de les professions de
l’esport

Proposta de compareixença de Francesc
Serra, president de la Federació Catalana
de Korfbal, amb relació al Projecte de llei de
modificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril,
de l’exercici de les professions de l’esport

Tram. 352-01331/10

Tram. 352-01315/10

Sol·licitud
Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 68007).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 20.05.2014.

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya (reg. 68015).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 20.05.2014.

Proposta de compareixença de Gerard Fi
gueres, director del Consell Català de l’Es
port, amb relació al Projecte de llei de mo
dificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de
l’exercici de les professions de l’esport

Proposta de compareixença d’Òscar Cruz,
president de la Federació Catalana d’Es
ports d’Hivern, amb relació al Projecte de
llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23
d’abril, de l’exercici de les professions de
l’esport

Tram. 352-01332/10

Sol·licitud

Tram. 352-01316/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 68007).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 20.05.2014.

4.53.05.

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya (reg. 68015).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 20.05.2014.
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Proposta de compareixença d’una represen
tació de l’Associació Catalana de Gestors
Esportius Professionals amb relació al Pro
jecte de llei de modificació de la Llei 3/2008,
del 23 d’abril, de l’exercici de les professions
de l’esport

Núm. 328

Proposta de compareixença d’una repre
sentació del Col·legi de Llicenciats en Edu
cació Física i Ciències de l’Activitat Física i
l’Esport de Catalunya amb relació al Projec
te de llei de modificació de la Llei 3/2008, del
23 d’abril, de l’exercici de les professions de
l’esport

Tram. 352-01333/10

Tram. 352-01336/10

Sol·licitud
Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya (reg. 68015).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 20.05.2014.

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya (reg. 68015).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 20.05.2014.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Federació d’Associacions de
Gestors de l’Esport a Espanya amb relació
al Projecte de llei de modificació de la Llei
3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les
professions de l’esport

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Unió de Federacions Espor
tives de Catalunya amb relació al Projecte
de llei de modificació de la Llei 3/2008, del
23 d’abril, de l’exercici de les professions de
l’esport

Tram. 352-01334/10

Tram. 352-01337/10

Sol·licitud
Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya (reg. 68015).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 20.05.2014.

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya (reg. 68015).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 20.05.2014.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de l’Institut Nacional d’Educació Físi
ca de Catalunya amb relació al Projecte de
llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23
d’abril, de l’exercici de les professions de
l’esport

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Unió de Consells Esportius
de Catalunya amb relació al Projecte de
llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23
d’abril, de l’exercici de les professions de
l’esport

Tram. 352-01335/10

Tram. 352-01338/10

Sol·licitud
Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya (reg. 68015).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 20.05.2014.

4.53.05.

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya (reg. 68015).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 20.05.2014.
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Sol·licitud de compareixença de Diosdado
Toledano, representant de la Coordinadora
de Marxes d’Aturats, davant la Comissió de
Polítiques de Lluita contra la Desocupació
perquè informi sobre les seves propostes en
l’àmbit de l’ocupació

Núm. 328

Sol·licitud de compareixença d’Alfons Labra
dor, director d’estudis de Comissions Obre
res de Catalunya, davant la Comissió d’Em
presa i Ocupació perquè expliqui l’Informe
sobre l’evolució de les desigualtats socials
a Catalunya, elaborat pel Centre d’Estudis i
Recerca Sindicals

Tram. 356-00666/10

Tram. 356-00713/10

Acord sobre la sol·licitud
Sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat
per la Comissió de Polítiques de Lluita contra la Des
ocupació, en la sessió núm. 10, tinguda el 26.05.2014,
DSPC-C 410.

Presentació: Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Alternativa (reg. 67705).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i
Ocupació, 28.05.2014.

Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació del Gremi de Fusters, Ebenistes i
Similars de Barcelona davant la Comissió
d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre
el Projecte futur sector fusta

Sol·licitud de compareixença d’Alba Garcia
Sánchez, secretària de la Dona i Cohesió
Social de Comissions Obreres de Catalunya,
davant la Comissió d’Empresa i Ocupació
perquè expliqui l’Informe sobre l’evolució de
les desigualtats socials a Catalunya, elabo
rat pel Centre d’Estudis i Recerca Sindicals

Tram. 356-00708/10

Sol·licitud

Presentació: Meritxell Borràs i Solé, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, Agnès Russiñol i
Amat, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista, José Antonio Coto Roquet, del
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya,
Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de
Ciutadans, Isabel Vallet Sànchez, del Grup Mixt (reg.
67162).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i
Ocupació, 28.05.2014.

Sol·licitud de compareixença de Daniel Valls,
president del Consell Català de la Produc
ció Agrària Ecològica, davant la Comissió
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta
ció i Medi Natural perquè informi sobre la si
tuació del Consell
Tram. 356-00712/10

Sol·licitud

Presentació: Dionís Guiteras i Rubio, juntament amb
una altra diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya (reg. 67451).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural,
27.05.2014.

4.53.05.

Tram. 356-00714/10

Sol·licitud

Presentació: Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Alternativa (reg. 67706).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i
Ocupació, 28.05.2014.

Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació de la plataforma Nosaltres No Ca
llem davant la Comissió de Benestar, Família
i Immigració perquè informi sobre la situació
dels serveis socials públics
Tram. 356-00715/10

Sol·licitud

Presentació: Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya, Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista, Rafael López i Rueda, del Grup
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Laura
Massana Mas, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, José
María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans, David Fernàndez i Ramos, del Grup
Mixt (reg. 67707).
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Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar,
Família i Immigració, 23.05.2014.

4.53.10.

4.53.15.

Núm. 328

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

Compareixença del conseller d’Empresa i
Ocupació davant la Comissió de Polítiques
de Lluita contra la Desocupació perquè hi
faci aportacions

SESSIONS INFORMATIVES
I COMPAREIXENCES DE
MEMBRES DEL GOVERN

Tram. 357-00646/10

Sessió informativa de la Comissió d’Interior
amb el conseller d’Interior i amb el conseller
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta
ció i Medi Natural sobre la campanya de pre
venció i d’extinció d’incendis del 2014
Tram. 355-00128/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 10 de la Comissió de
Polítiques de Lluita contra la Desocupació, tinguda el
26.05.2014, DSPC-C 410.

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Compareixença de Diosdado Toledano, re
presentant de la Coordinadora de Marxes
d’Aturats, davant la Comissió de Polítiques
de Lluita contra la Desocupació per a infor
mar sobre les seves propostes en l’àmbit de
l’ocupació

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Departament d’Interior, Conseller, del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (reg. 67171).
Comissió competent: Comissió d’Interior.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 12.05.2014.

Tram. 357-00654/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Sessió informativa de la Comissió d’Acció
Exterior, Unió Europea i Cooperació amb el
conseller de la Presidència sobre el Pla anu
al de cooperació al desenvolupament 2014

Adoptat per la Comissió de Polítiques de Lluita contra
la Desocupació en la sessió 10, tinguda el 26.05.2014,
DSPC-C 410.

Tram. 355-00129/10

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Compareixença de la secretària general de
Benestar Social i Família davant la Comissió
de la Sindicatura de Comptes amb relació al
procediment relatiu a l’Informe de fiscalitza
ció 28/2013, sobre el Programa 314, atenció
a la immigració, del Departament de Benes
tar Social i Família, corresponent al 2011

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Departament de la Presidència (reg. 68843).
Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Unió
Europea i Cooperació.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 28.05.2014.

Tram. 363-00003/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 13 de la Comissió de la
Sindicatura de Comptes, tinguda el 27.05.2014, DSPCC 411.

4.53.10.
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