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

1.15. Mocions

Moció 189/X del Parlament de Catalunya, sobre les 
mesures d’urgència social
Tram. 302-00259/10
Aprovació p. 5

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes 
de norma

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de formació i qualificació professio-
nal de Catalunya
Tram. 200-00027/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 7

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i 
homes
Tram. 202-00052/10
Pròrroga del termini per a proposar compareixences p. 7

Proposició de llei sobre l’ús de símbols en les insti-
tucions i els espais públics de Catalunya
Tram. 202-00076/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 7

Proposició de llei de rebaixa del tram autonòmic de 
l’impost sobre la renda de les persones físiques
Tram. 202-00078/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 7

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un infor-
me relatiu als resultats de l’educació primària i secundària
Tram. 250-01435/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 7

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un infor-
me relatiu a l’externalització de la correcció de les proves de 
competències bàsiques de quart d’ESO
Tram. 250-01436/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 7

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Es-
cola Montigalà i l’Institut Ventura Gassol, de Badalona
Tram. 250-01437/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 8

Proposta de resolució sobre el finançament de les 
llars d’infants municipals
Tram. 250-01438/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 8

Proposta de resolució sobre la construcció d’una 
comissaria dels Mossos d’Esquadra a Calaf
Tram. 250-01439/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 8

Proposta de resolució sobre la licitació de les obres 
de construcció de la residència i centre de dia Sabadell Parc 
Central
Tram. 250-01440/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 8

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un infor-
me sobre l’impacte de la modificació del Pla general metro-
polità de Barcelona en el subàmbit relatiu al centre comer-
cial La Maquinista
Tram. 250-01441/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 8

Proposta de resolució sobre la qualitat de l’aire al 
Camp de Tarragona
Tram. 250-01442/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 8

Proposta de resolució sobre la construcció d’una 
comissaria dels Mossos d’Esquadra a Calaf
Tram. 250-01443/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 8

Proposta de resolució sobre el serveis de salut de 
les Terres de l’Ebre
Tram. 250-01444/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 8

Proposta de resolució sobre la programació del 
documental «La salut, el negoci de la vida» i de la pel·lícula 
«Sicko»
Tram. 250-01445/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 9

Proposta de resolució sobre la convocatòria de la 
taula de negociació sobre la subcontractació dels serveis 
d’Endesa
Tram. 250-01446/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 9

Proposta de resolució sobre els bombers voluntaris
Tram. 250-01447/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 9
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Proposta de resolució sobre la participació del Cos 
de Mossos d’Esquadra en els organismes internacionals de 
coordinació poli cial
Tram. 250-01448/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 9

Proposta de resolució sobre la retirada dels expedi-
ents sancionadors oberts arran de la campanya de la Plata-
forma Stop Pujades Transport Públic
Tram. 250-01449/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 9

Proposta de resolució sobre el servei de manteni-
ment de la xarxa ferroviària de Ripoll
Tram. 250-01450/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 9

Proposta de resolució sobre el consum d’aliments 
insans
Tram. 250-01451/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 9

Proposta de resolució sobre la síndrome de sensi-
bilització central
Tram. 250-01452/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 9

Proposta de resolució sobre el millorament de la 
carretera A-14
Tram. 250-01453/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 10

Proposta de resolució sobre el millorament de la lí-
nia 3 del servei de trens de rodalia
Tram. 250-01454/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 10

Proposta de resolució sobre el desviament de la 
carretera B-500 al pas per Sant Fost de Campsentelles
Tram. 250-01455/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 10

Proposta de resolució sobre la banalització de la vi-
olència masclista en el documental «L’endemà»
Tram. 250-01456/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 10

Proposta de resolució sobre la banalització de la vi-
olència masclista en el documental «L’endemà»
Tram. 250-01457/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 10

Proposta de resolució sobre els encàrrecs al Con-
sell Assessor per a la Sostenibilitat i el Progrés del Sistema 
Sanitari
Tram. 250-01458/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 10

Proposta de resolució sobre el pagament dels im-
ports pendents a les farmàcies
Tram. 250-01459/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 10

Proposta de resolució sobre l’encàrrec d’informes i 
estudis sobre els problemes de la sanitat al Consell Asses-
sor per a la Sostenibilitat i el Progrés del Sistema Sanitari
Tram. 250-01460/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 10

Proposta de resolució sobre l’inici d’obres de re-
forma i millorament dels equipaments sanitaris que ho re-
quereixin
Tram. 250-01461/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 11

Proposta de resolució sobre l’anul·lació de l’incre-
ment retributiu dels alts càrrecs de la sanitat pública
Tram. 250-01462/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 11

Proposta de resolució sobre l’increment del pres-
supost per a polítiques de salut en els pressupostos de la 
Generalitat per al 2015
Tram. 250-01463/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 11

Proposta de resolució sobre la limitació a la cober-
tura sanitària urgent de l’accés a la sanitat pública dels im-
migrants en situació administrativa irregular
Tram. 250-01464/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 11

Proposta de resolució sobre la posada en funcio-
nament durant les vint-i-quatre hores del dia del servei d’he-
modinàmica de l’Hospital Universitari Joan XXIII, de Tarra-
gona
Tram. 250-01465/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 11

Proposta de resolució sobre l’aeroport de Lleida-
Alguaire
Tram. 250-01466/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 11

Proposta de resolució sobre la reducció del risc 
d’accidentalitat a la carretera GI-555, entre Sils i Massanes, 
i a la carretera GI-550, entre Arbúcies i Sant Hilari Sacalm
Tram. 250-01467/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 11

Proposta de resolució sobre la reducció del risc 
d’accidentalitat a les carreteres BV-2041, entre Gavà i Be-
gues, C-1415, entre Terrassa i Sentmenat, BP-1417, entre 
Barcelona i Sant Cugat del Vallès, C-16, entre Berga i Bagà, 
i C-59, entre Caldes de Montbui i Moià
Tram. 250-01468/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 11

Proposta de resolució sobre el millorament del ser-
vei de trens entre Barcelona, Girona i Figueres
Tram. 250-01469/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 12

Proposta de resolució sobre la concertació de la 
meitat de les places de la Residència Salarich-Calderer, de 
Bagà
Tram. 250-01470/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 12

Proposta de resolució sobre el garantiment de 
l’atenció mèdica d’urgències al Baix Camp
Tram. 250-01471/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 12

Proposta de resolució sobre el pagament de les in-
demnitzacions pendents als propietaris dels terrenys expro-
piats per les obres de la carretera C-51
Tram. 250-01472/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 12

Proposta de resolució sobre la incineradora de resi-
dus industrials de Constantí
Tram. 250-01473/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 12

Proposta de resolució sobre les obres de l’Escola 
Serra de Miralles, de Tordera, i de la Secció d’Estudis Se-
cundaris Tordera
Tram. 250-01474/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 12

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre l’atenció a la diversitat i la inclusió en els centres edu-
catius
Tram. 302-00260/10
Presentació p. 12
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la situació de la sanitat
Tram. 302-00261/10
Presentació p. 14

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre el Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre
Tram. 302-00262/10
Presentació p. 14

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la creació d’estructures d’estat
Tram. 302-00263/10
Presentació p. 16

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre el sistema per a l’autonomia personal i l’atenció a la de-
pendència
Tram. 302-00264/10
Presentació p. 17

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la línia 9 del metro
Tram. 302-00265/10
Presentació p. 20
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.15. MOCIONS

Moció 189/X del Parlament de Catalunya, 
sobre les mesures d’urgència social
Tram. 302-00259/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió 50, 05.03.2015, DSPC-P 99

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 5 de març de 
2015, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha deba-
tut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les mesures d’urgència social (tram. 302-00259/10), 
presentada pel diputat Quim Arrufat Ibáñez, del Grup 
Mixt, i les esmenes presentades pel Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya i el Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (reg. 107920), pel Grup Parlamenta-
ri Socialista (reg. 107983), pel Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa (reg. 107984), pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 108165), pel Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió (reg. 108168) i pel 
Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 108178).

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

Moció

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a adoptar 
les mesures d’urgència social següents amb relació al 
dret a l’habitatge: 

a) Declarar amb caràcter urgent una moratòria de des-
nonaments, almenys fins que no es pugui garantir un 
reallotjament adequat a totes les víctimes del desallot-
jament, en consonància amb les mesures cautelars or-
denades pel Tribunal Europeu de Drets Humans en el 
cas dels desnonaments de Salt.

b) Instar el Govern de l’Estat a declarar una moratò-
ria de desnonaments hipotecaris per a les persones en 
situació de risc d’exclusió residencial i evitar-ne el de-
semparament mitjançant el mecanisme del reglament 
de la mesa de valoració per a situacions d’emergènci-
es econòmiques i socials validat pel Tribunal Europeu 
dels Drets Humans.

c) Promoure totes les mesures legislatives o de qualse-
vol altra natura per a evitar que es produeixin desno-
naments instats per entitats financeres quan no estigui 
garantit el reallotjament adequat de les persones afec-
tades per aquests desnonaments.

d) Revisar, actualitzar i reactivar la Llei 2/2004, del 4 
de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que 
requereixen una atenció especial, i la Llei 3/2009, del 
10 de març, de regularització i millora d’urbanitzaci-
ons amb dèficits urbanístics, per a executar programes 
integrals de rehabilitació d’habitatges, millora urbana 
i equipaments i de cohesió social.

e) Fer que, en el procés de mediació preceptiu previ al 
procés de llançament hipotecari, s’avaluï la situació de 
les persones que no poden fer front als deutes derivats 
de l’habitatge i es facin propostes de viabilitat i liqui-
dació ordenada del deute, de manera que el procedi-
ment es clogui si el creditor accepta el pla de viabilitat 
i, si no prospera el tràmit conciliador, la justícia ordi-
nària instrueixi un procediment destinat a sanejar la 
situació del deutor.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a adop-
tar les mesures d’urgència social següents amb relació 
a les prestacions per dependència: 

a) Garantir l’accés a les prestacions econòmiques vin-
culades al servei d’atenció residencial per a persones 
en situació de dependència si tècnicament es valora 
convenient d’acord amb la Llei de l’Estat 39/2006, del 
14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal 
i atenció a les persones en situació de dependència, i 
la Llei 12/2007, de l’11 d’octubre, de serveis socials.

b) Garantir la percepció de la prestació derivada de la 
Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència, a les 
persones que tenen reconegut el dret.

c) Ampliar les places residencials per a persones amb 
diversitat funcional física, psíquica o mental.

d) Ampliar la partida pressupostària per al 2015 desti-
nada a les prestacions econòmiques vinculades a ser-
veis.

e) Treballar per a oferir, tan aviat com sigui possible, 
una solució a les persones en llista d’espera per a acce-
dir a una plaça pública de residència.

f) Ampliar el pressupost per als serveis d’ajuda a do-
micili i per als serveis psicosocials i psicoeducatius.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a adoptar 
les mesures d’urgència social següents amb relació a la 
lluita contra la segregació escolar: 

a) Garantir l’accés a les activitats complementàries de 
lleure, sia per mitjà de la tarifació social dels preus sia 
per mitjà d’una política de beques en funció de la situ-
ació socioeconòmica de les famílies que ho faci pos-
sible.

b) Estudiar amb les federacions d’associacions de ma-
res i pares d’alumnes, majoritàriament responsables de 
les activitats extraescolars als centres educatius, pro-
postes de tarifació per nivell de renda i de distribució 
dels pagaments de les activitats extraescolars, i també 
de les sortides escolars i les complementàries de lleure.
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c) Estudiar l’impacte sociopedagògic de les jornades 
intensives allà on s’han aplicat i establir un criteri ho-
mogeni sobre l’horari escolar que eviti la segregació 
educativa i la discriminació de l’escola pública respec-
te de la privada concertada.

d) Quantificar el nombre de centres acollits a la jorna-
da compactada i el valor de l’estalvi en la gratuïtat dels 
menjadors per als alumnes que s’hi han de traslladar 
amb transport que ha significat l’autorització de l’ho-
rari acumulat de matí en els centres d’educació secun-
dària obligatòria.

e) Presentar un estudi sobre les conseqüències de l’ho-
rari acumulat en l’equitat amb relació als alumnes que 
s’hi acullen i sobre l’impacte en l’educació i en l’ab-
sentisme.

f) Adequar la dotació de professors i reduir la ràtio 
d’alumnes dels centres educatius d’alta i màxima com-
plexitat d’acord amb les auditories pedagògiques dutes 
a terme, que detecten les necessitats per a la millora 
dels centres.

g) Garantir l’accés a les escoles bressol per mitjà d’un 
sistema de beques o de tarifació social que estableixi 
unes quotes progressives en funció del nivell de renda 
de les famílies.

h) Estudiar, en el marc de l’autonomia municipal i amb 
el consens previ de la Comissió Mixta, la possibilitat 
de fixar en els convenis entre la Generalitat i els ajun-
taments una clàusula que garanteixi que els preus de 
les escoles bressol municipals es regeixen pel sistema 
de tarifació social o de beques.

i) Afavorir les jornades completes en les escoles bressol.

j) Establir les bases per a convertir les escoles bressol 
en un instrument pedagògic que respecti la lògica de la 
conciliació familiar i laboral i converteixi l’educació de 
0 a 3 anys en un instrument clau per a garantir l’equitat 
i la igualtat d’oportunitats per a tots els infants.

k) Garantir que les comissions d’escolarització en el 
procés de preinscripció tant dels centres públics com 
dels concertats no segreguin els alumnes en funció de 
l’origen.

l) Articular els mecanismes d’inspecció i sanció que 
permetin d’assegurar que cap escola no segrega els 
alumnes en funció de l’origen.

m) Establir un sistema d’avaluació per resultats sobre el 
professorat i els centres tenint en compte la realitat so-
cioeconòmica i educativa de cada centre i identificant 
els centres amb més dificultats per a seguir dissenyant 
mesures compensatòries que facilitin l’èxit i l’equitat, 
i generar incentius perquè els professionals més ade-
quats desenvolupin la carrera en aquestes escoles.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a adoptar 
les mesures d’urgència social següents amb relació als 
serveis bàsics: 

a) Convertir en dret subjectiu l’accés als serveis mí-
nims fonamentals d’aigua, gas i electricitat.

b) Garantir el dret a l’alimentació de totes les famílies, 
especialment dels infants i adolescents, que no poden 
afrontar aquesta necessitat amb recursos propis, i vet-
llar per la no-estigmatització dels beneficiaris.

c) Facilitar el transport públic gratuït per als aturats de 
llarga durada i per a les persones que tenen ingressos 
inferiors al sou mínim interprofessional.

5. El Parlament de Catalunya, amb relació a la lluita 
contra la corrupció i atenent la proposta del Grup de 
Treball contra la Corrupció a Catalunya, acorda que 
la Generalitat es personi com a part perjudicada en 
el procés judicial del cas Palma Arena, que s’instru-
eix al jutjat de Palma de Mallorca, en què s’ha impu-
tat Cristina de Borbó i Iñaki Urdangarin, atès que el 
perjudici efectiu derivat dels delictes contra la hisen-
da pública podrien comportar una reducció en els in-
gressos del pressupost de la Generalitat de Catalunya, 
a la qual li correspon el 50% de l’IRPF recaptat amb 
relació a les persones residents –com ho són Cristina 
de Borbó i Iñaki Urdangarin. Aquesta recaptació d’in-
gressos afecta directament la capacitat de sufragar les 
polítiques socials en què la principal beneficiària és la 
ciutadania de Catalunya. A més, com indica el Grup 
de Treball contra la Corrupció a Catalunya, aquesta 
personació implica donar suport a la no-aplicació de 
la «doctrina Botín», deixant clar que la Generalitat 
no vol crear situacions de greuge comparatiu entre els 
seus ciutadans residents.

Palau del Parlament, 5 de març de 2015

El secretari primer La presidenta
Pere Navarro i Morera Núria de Gispert i Català
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3. TRAMITACIONS EN CURS

3.01. PROJECTES I PROPOSICIONS DE LLEI 
I ALTRES PROPOSTES DE NORMA

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei de formació i qualificació 
professional de Catalunya
Tram. 200-00027/10

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

Sol·licitud: GP ERC; GP PPC; GP CiU; GP C’s (reg. 
108606; 108609; 108680; 108955).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència extraordinària 
acordada, 1 dia hàbil - última.
Finiment del termini: 13.03.2015; 09:30 h.

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei d’igualtat efectiva entre 
dones i homes
Tram. 202-00052/10

Pròrroga del termini per a proposar comparei-
xences

Sol·licitud: GP ERC; GP CiU; GP C’s (reg. 108926; 
108940; 108997).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència extraordinària 
acordada, 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 13.03.2015; 09:30 h.

Proposició de llei sobre l’ús de símbols en 
les institucions i els espais públics de Ca-
talunya
Tram. 202-00076/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: GP CiU (reg. 108684).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 13.03.2015 al 16.03.2015).
Finiment del termini: 17.03.2015; 09:30 h.

Proposició de llei de rebaixa del tram auto-
nòmic de l’impost sobre la renda de les per-
sones físiques
Tram. 202-00078/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s (reg. 108686; 109002).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 13.03.2015 al 16.03.2015).
Finiment del termini: 17.03.2015; 09:30 h.

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

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un informe relatiu als resultats de l’educa-
ció primària i secundària
Tram. 250-01435/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP ERC; GP C’s (reg. 107921; 
108000; 108557).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.03.2015 al 17.03.2015).
Finiment del termini: 18.03.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un informe relatiu a l’externalització de la 
correcció de les proves de competències 
bàsiques de quart d’ESO
Tram. 250-01436/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP ERC; GP C’s (reg. 107922; 
108001; 108558).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.03.2015 al 17.03.2015).
Finiment del termini: 18.03.2015; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre la construc-
ció de l’Escola Montigalà i l’Institut Ventura 
Gassol, de Badalona
Tram. 250-01437/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP ERC; GP C’s (reg. 107923; 
108002; 108559).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.03.2015 al 17.03.2015).
Finiment del termini: 18.03.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el finançament 
de les llars d’infants municipals
Tram. 250-01438/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP ERC; GP C’s (reg. 107924; 
108003; 108560).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.03.2015 al 17.03.2015).
Finiment del termini: 18.03.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’una comissaria dels Mossos d’Esquadra a 
Calaf
Tram. 250-01439/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP ERC; GP C’s (reg. 107925; 
108004; 109005).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.03.2015 al 17.03.2015).
Finiment del termini: 18.03.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la licitació de 
les obres de construcció de la residència i 
centre de dia Sabadell Parc Central
Tram. 250-01440/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP ERC; GP C’s (reg. 107926; 
108005; 109006).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.03.2015 al 17.03.2015).
Finiment del termini: 18.03.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un informe sobre l’impacte de la modifica-
ció del Pla general metropolità de Barcelona 
en el subàmbit relatiu al centre comercial La 
Maquinista
Tram. 250-01441/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s (reg. 107927; 109007).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.03.2015 al 17.03.2015).
Finiment del termini: 18.03.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la qualitat de 
l’aire al Camp de Tarragona
Tram. 250-01442/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP ERC; GP C’s (reg. 107928; 
108006; 109008).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.03.2015 al 17.03.2015).
Finiment del termini: 18.03.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’una comissaria dels Mossos d’Esquadra a 
Calaf
Tram. 250-01443/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP ERC; GP C’s (reg. 107929; 
108007; 109009).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.03.2015 al 17.03.2015).
Finiment del termini: 18.03.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el serveis de 
salut de les Terres de l’Ebre
Tram. 250-01444/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP ERC; GP C’s (reg. 107930; 
108008; 109010).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.03.2015 al 17.03.2015).
Finiment del termini: 18.03.2015; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre la programació 
del documental «La salut, el negoci de la vi-
da» i de la pel·lícula «Sicko»
Tram. 250-01445/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP ERC; GP C’s (reg. 107931; 
108009; 109015).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.03.2015 al 17.03.2015).
Finiment del termini: 18.03.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la convocatòria 
de la taula de negociació sobre la subcon-
tractació dels serveis d’Endesa
Tram. 250-01446/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP ERC; GP C’s (reg. 107932; 
108010; 109016).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.03.2015 al 17.03.2015).
Finiment del termini: 18.03.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre els bombers 
voluntaris
Tram. 250-01447/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP ERC; GP C’s (reg. 107933; 
108011; 109017).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.03.2015 al 17.03.2015).
Finiment del termini: 18.03.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la participació 
del Cos de Mossos d’Esquadra en els orga-
nismes internacionals de coordinació poli cial
Tram. 250-01448/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP ERC; GP C’s (reg. 107934; 
108012; 109018).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.03.2015 al 17.03.2015).
Finiment del termini: 18.03.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la retirada dels 
expedients sancionadors oberts arran de la 
campanya de la Plataforma Stop Pujades 
Transport Públic
Tram. 250-01449/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP ERC; GP C’s (reg. 107935; 
108013; 109014).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.03.2015 al 17.03.2015).
Finiment del termini: 18.03.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el servei de 
manteniment de la xarxa ferroviària de Ripoll
Tram. 250-01450/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP ERC; GP C’s (reg. 107946; 
108014; 109013).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.03.2015 al 17.03.2015).
Finiment del termini: 18.03.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el consum d’ali-
ments insans
Tram. 250-01451/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU (reg. 107947).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.03.2015 al 17.03.2015).
Finiment del termini: 18.03.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la síndrome de 
sensibilització central
Tram. 250-01452/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s (reg. 107948; 109012).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.03.2015 al 17.03.2015).
Finiment del termini: 18.03.2015; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre el millorament 
de la carretera A-14
Tram. 250-01453/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP ERC; GP C’s (reg. 107949; 
108015; 109011).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.03.2015 al 17.03.2015).
Finiment del termini: 18.03.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el millorament 
de la línia 3 del servei de trens de rodalia
Tram. 250-01454/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP ERC; GP C’s (reg. 107950; 
108016; 108561).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.03.2015 al 17.03.2015).
Finiment del termini: 18.03.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el desviament 
de la carretera B-500 al pas per Sant Fost de 
Campsentelles
Tram. 250-01455/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP ERC; GP C’s (reg. 107952; 
108017; 108562).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.03.2015 al 17.03.2015).
Finiment del termini: 18.03.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la banalització 
de la violència masclista en el documental 
«L’endemà»
Tram. 250-01456/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP ERC; GP C’s (reg. 107951; 
108018; 108563).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.03.2015 al 17.03.2015).
Finiment del termini: 18.03.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la banalització 
de la violència masclista en el documental 
«L’endemà»
Tram. 250-01457/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP ERC; GP C’s (reg. 107953; 
108019; 108564).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.03.2015 al 17.03.2015).
Finiment del termini: 18.03.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre els encàrrecs al 
Consell Assessor per a la Sostenibilitat i el 
Progrés del Sistema Sanitari
Tram. 250-01458/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP ERC; GP C’s (reg. 107954; 
108020; 108565).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.03.2015 al 17.03.2015).
Finiment del termini: 18.03.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el pagament 
dels imports pendents a les farmàcies
Tram. 250-01459/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP ERC; GP C’s (reg. 107955; 
108021; 108566).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.03.2015 al 17.03.2015).
Finiment del termini: 18.03.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’encàrrec d’in-
formes i estudis sobre els problemes de la 
sanitat al Consell Assessor per a la Sosteni-
bilitat i el Progrés del Sistema Sanitari
Tram. 250-01460/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP ERC; GP C’s (reg. 107956; 
108022; 108567).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.03.2015 al 17.03.2015).
Finiment del termini: 18.03.2015; 09:30 h.



11 de març de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 513

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 11

Proposta de resolució sobre l’inici d’obres 
de reforma i millorament dels equipaments 
sanitaris que ho requereixin
Tram. 250-01461/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP ERC; GP C’s (reg. 107957; 
108023; 108568).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.03.2015 al 17.03.2015).
Finiment del termini: 18.03.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’anul·lació de 
l’increment retributiu dels alts càrrecs de la 
sanitat pública
Tram. 250-01462/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP ERC; GP C’s (reg. 107958; 
108024; 108569).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.03.2015 al 17.03.2015).
Finiment del termini: 18.03.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’increment del 
pressupost per a polítiques de salut en els 
pressupostos de la Generalitat per al 2015
Tram. 250-01463/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP ERC; GP C’s (reg. 107959; 
108025; 108570).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.03.2015 al 17.03.2015).
Finiment del termini: 18.03.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la limitació a la 
cobertura sanitària urgent de l’accés a la sa-
nitat pública dels immigrants en situació ad-
ministrativa irregular
Tram. 250-01464/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP ERC; GP C’s (reg. 107960; 
108026; 108571).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.03.2015 al 17.03.2015).
Finiment del termini: 18.03.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la posada en 
funcionament durant les vint-i-quatre hores 
del dia del servei d’hemodinàmica de l’Hos-
pital Universitari Joan XXIII, de Tarragona
Tram. 250-01465/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP ERC; GP C’s (reg. 107936; 
108027; 108572).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.03.2015 al 17.03.2015).
Finiment del termini: 18.03.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’aeroport de 
Lleida-Alguaire
Tram. 250-01466/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP ERC; GP C’s (reg. 107937; 
108028; 108573).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.03.2015 al 17.03.2015).
Finiment del termini: 18.03.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la reducció del 
risc d’accidentalitat a la carretera GI-555, 
entre Sils i Massanes, i a la carretera GI-550, 
entre Arbúcies i Sant Hilari Sacalm
Tram. 250-01467/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP ERC; GP C’s (reg. 107938; 
108029; 108574).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.03.2015 al 17.03.2015).
Finiment del termini: 18.03.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la reducció 
del risc d’accidentalitat a les carreteres BV-
2041, entre Gavà i Begues, C-1415, entre Ter-
rassa i Sentmenat, BP-1417, entre Barcelona 
i Sant Cugat del Vallès, C-16, entre Berga i 
Bagà, i C-59, entre Caldes de Montbui i Moià
Tram. 250-01468/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP ERC; GP C’s (reg. 107939; 
108030; 108575).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.03.2015 al 17.03.2015).
Finiment del termini: 18.03.2015; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre el millorament 
del servei de trens entre Barcelona, Girona 
i Figueres
Tram. 250-01469/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s (reg. 107940; 109019).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.03.2015 al 17.03.2015).
Finiment del termini: 18.03.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la concertació 
de la meitat de les places de la Residència 
Salarich-Calderer, de Bagà
Tram. 250-01470/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s (reg. 107941; 109020).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.03.2015 al 17.03.2015).
Finiment del termini: 18.03.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de l’atenció mèdica d’urgències al Baix 
Camp
Tram. 250-01471/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP ERC; GP C’s (reg. 107942; 
108031; 109021).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.03.2015 al 17.03.2015).
Finiment del termini: 18.03.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el pagament de 
les indemnitzacions pendents als propieta-
ris dels terrenys expropiats per les obres de 
la carretera C-51
Tram. 250-01472/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP ERC; GP C’s (reg. 107943; 
108032; 109022).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.03.2015 al 17.03.2015).
Finiment del termini: 18.03.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la incineradora 
de residus industrials de Constantí
Tram. 250-01473/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP ERC; GP C’s (reg. 107944; 
108033; 109023).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.03.2015 al 17.03.2015).
Finiment del termini: 18.03.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre les obres de 
l’Escola Serra de Miralles, de Tordera, i de la 
Secció d’Estudis Secundaris Tordera
Tram. 250-01474/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP ERC; GP C’s (reg. 107945; 
108034; 109024).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.03.2015 al 17.03.2015).
Finiment del termini: 18.03.2015; 09:30 h.

3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’atenció a la diversitat i la inclu-
sió en els centres educatius
Tram. 302-00260/10

Presentació
GP ERC

Reg. 108619 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.03.2015

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, diputada, Marta Rovira i Ver-
gés, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent moció, subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre l’atenció a la diversitat i la inclusió en els centres 
educatius (tram. 300-00278/10).

Moció

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

1. Vincular una política necessària de consolidació i 
de distribució de recursos humans, materials i econò-
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mics del Departament d’Ensenyament a les necessitats 
de l’alumnat, dels centres i de les zones/barris: 

– Aportar recursos addicionals als centres en funció 
de les característiques socioeconòmiques de la zona i 
la tipologia de les famílies dels alumnes que atén el 
centre.

– Reforçar i garantir la solidesa de les plantilles do-
cents, implicades en el projecte educatiu, i del suport 
no docent i reduir les ràtios en els centres d’alta com-
plexitat i en els centres de zones socioeconòmicament 
més desfavorides en què sigui convenient.

– Assegurar els mecanismes per garantir una escola-
rització equilibrada de l’alumnat amb necessitats edu-
catives específiques entre tots els centres finançats 
amb recursos públics, com ara el compliment de l’arti-
cle 48.1 de la LEC, que fixa l’establiment territorial de 
la proporció màxima d’alumnes amb necessitats edu-
catives específiques per centre.

– Potenciar l’autonomia dels centres.

– Elaborar plans específics de suport per l’alumnat en 
condicions socials desafavorides i millorar els plans 
específics de suport a l’alumnat d’origen immigrant.

– Elaborar i facilitar l’elaboració de dades, indicadors, 
d’estudis i d’avaluacions periòdics sobre la situació de 
l’alumnat socialment desfavorit.

2. Presentar l’avaluació pedagògica de les experiènci-
es pilot d’horari acumulat a primària i un estudi sobre 
les conseqüències de l’horari acumulat a secundària 
en l’equitat dels alumnes que el segueixen i sobre l’im-
pacte social, pedagògic, de resultats i en l’absentisme.

3. Presentar en un termini de tres mesos l’avaluació de 
la funció i el desenvolupament de les unitats de suport 
a l’educació especial (USEE) en servei a Catalunya i 
una proposta de reducció de ràtio.

4. Incrementar per al 2015 el personal no docent 
d’atenció a la diversitat: 

– Tècnics/ques d’educació infantil (TEI): 15% d’incre-
ment prioritàriament per donar suport als centres d’al-
tra complexitat i completar els centres de dues línies 
que no disposin de dotació de TEI.

– Tècnics/ques d’integració social (TIS): 25 % d’in-
crement.

– Educadors/res per a les USEE: 50% increment.

– Ampliar el nombre d’hores de vetlladors/res per 
atendre adequadament les necessitats educatives.

5. Presentar i debatre amb la comunitat educativa una 
proposta de Pla Estratègic d’Atenció a la Diversitat en 
el Marc d’una Escola Inclusiva, que haurà d’incloure la 
previsió d’un mapa específic per a l’educació inclusiva 
i l’educació especial per planificar dotacions i donar 
a resposta a la necessitat de recursos en cada fase de 
desplegament.

6. Fer públic en un termini màxim de tres mesos l’es-
borrany de decret per a l’atenció a l’alumnat amb ne-
cessitats específiques de suport educatiu en el marc 
d’un sistema inclusiu, que hauria de tenir entre d’altres 
objectius: 

– El desplegament dels articles 81, 82 i 83 de la Llei 
d’educació de Catalunya, per tal que les mesures adop-
tades condueixin a un sistema educatiu integrador i re-
alment inclusiu, que escolaritzi i eduqui tot l’alumnat 
d’acord amb les seves necessitats.

– Potenciar els models de recursos existents que millo-
ren l’equitat i l’atenció a l’alumnat amb necessitats es-
pecífiques de suport educatiu com a recursos estructu-
rals: aules obertes, convenis amb ens locals per a plans 
i programes socioeducatius, plans educatius d’entorn, 
projectes de centre en zones desfavorides, coordinació 
amb els serveis socials i Salut, USEE, serveis educa-
tius i serveis de suport als centres, tècnics/ques d’edu-
cació infantil, mestres d’educació especial, tècnics/
ques d’integració social, entre d’altres.

– La formació en i per a un model inclusiu, per mitjà 
de plans de formació específics, inicials i permanents 
per als docents dotats de finançament específic.

– La participació activa dels progenitors o tutors de 
l’alumnat amb necessitats educatives especials en 
l’avaluació de les seves necessitats educatives i en 
l’elaboració, l’aplicació, la revisió i l’avaluació conti-
nuada dels plans personalitzats establerts en cada cas 
pels EAP i mestres tutors, tant en centres ordinaris 
com en centres d’educació especial.

– La regulació específica de la provisió i de l’accés als 
serveis de transport i de menjador de l’alumnat amb 
necessitats educatives especials.

– L’establiment de tipologies de suport dels centres 
d’educació especial a l’escola ordinària i dels recursos 
i dotacions associats.

– Els criteris de dotacions del personal docent i dels 
professionals de suport per als centres d’educació es-
pecial en funció de l’evolució de les seves necessi-
tats i de les funcions que han de desenvolupar aquests 
centres educatius, i el nivell d’autonomia dels centres 
per decidir el perfil dels professionals més adequat a 
l’alumnat i el projecte educatiu.

– La formació professional bàsica adaptada i la for-
mació dual per a l’alumnat amb necessitats educatives 
especials.

7. Publicar les dades definitives d’escolarització de 
l’alumnat amb necessitats educatives especials del 
curs 2013-14 i 2014-2015 segons els criteris establerts 
a la Moció 64/X del Parlament.

8. Adoptar mesures d’acció positiva en favor de l’alum-
nat amb necessitats educatives especials per afavorir i 
facilitar la seva transició entre la formació i el mer-
cat de treball, per garantir als joves amb discapacitat 
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que acabin l’educació secundària obligatòria un recurs 
prelaboral, laboral o assistencial adequat a les seves 
capacitats. Mesures com el desplegament d’una ofer-
ta formativa postobligatòria major, actualitzada i més 
diversificada, dissenys educatius específics per a l’ad-
quisició d’habilitats professionals, creació o adaptació 
de mòduls formatius amb una durada de fins a quatre 
anys, l’acreditació de competències bàsiques i profes-
sionals i l’accés als programes de formació i inserció 
sense límit d’edat.

Palau del Parlament, 4 de març de 2015

Anna Simó i Castelló Marta Rovira i Vergés
Diputada GP ERC Portaveu GP ERC 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la situació de la sanitat
Tram. 302-00261/10

Presentació
GP ICv-EUiA

Reg. 108676 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.03.2015

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Marta Ribas Frías, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a 
la Interpel·lació al Govern sobre la situació de la sani-
tat (tram. 300-00277/10).

Moció

1. El Parlament de Catalunya censura les polítiques 
dutes a terme pel Departament de Salut perquè: 

– Han provocat la degradació dels serveis sanitaris de 
titularitat pública i una reducció de la qualitat assisten-
cial, de l’accessibilitat i de l’equitat a partir de retalla-
des de pressupost i recursos fins a punts inassumibles, 

– Han precaritzat les condicions de treball dels i les 
professionals d’aquests serveis, 

– Han incrementat la confusió en el sistema fent cada 
cop més subsidiari l’interès públic respecte del privat 
i afavorint aquells qui fan negoci amb la nostra salut 

2. El Parlament de Catalunya reprova el conseller Boi 
Ruiz com a responsable polític d’aquesta gestió

Palau del Parlament, 5 de març de 2015

Dolors Camats i Luis Marta Ribas Frías
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el Camp de Tarragona i les Terres 
de l’Ebre
Tram. 302-00262/10

Presentació
GP SOC

Reg. 108862 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.03.2015

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Xavier Sabaté i 
Ibarz, diputat, Núria Ventura Brusca, diputada, Núria 
Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari Socialis-
ta, d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent moció, sub-
següent a la Interpel·lació al Govern sobre el Camp de 
Tarragona i les Terres de l’Ebre (tram. 300-00282/10).

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

Realitzar, en el termini de 3 mesos, un pla calendarit-
zat que inclogui les següents accions en les comarques 
del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre: 

Camp de Tarragona

1. Convocar la comissió redactora i de seguiment del 
Pla Estratègic del Camp de Tarragona amb la partici-
pació de la URV, entitats socioeconòmiques i del ter-
ritori.

2. El pagament dels deutes pendents amb els ajunta-
ments del Camp de Tarragona.

3. Acordar amb l’ajuntament de Tarragona les se-
güents accions: 

a) Una ubicació per construir un edifici on aplegar 
tots els serveis administratius de la Generalitat, ara 
dispersos,en un de sol per estalviar recursos i fer més 
propera l’administració de la Generalitat als ciutadans.

b) Reprendre el desenvolupament del Conveni de l’an-
tiga Tabacalera per tal de calendaritzar els trasllats de 
la Biblioteca Provincial de Tarragona, el Centre d’Art i 
el Centre de Classificació i Documentació de Materials 
Arqueològics de Catalunya i el Museu Nacional Ar-
queològic de Tarragona (MNAT) d’acord amb l’Estat.

c) La catalogació o descatalogació dels edificis de l’an-
tic preventori de la Savinosa, propietat de la Diputació 
de Tarragona.

4. Acordar amb els ajuntaments de Tarragona, Altafu-
lla, Constantí i Roda de Berà (Tarraco Patrimoni de la 
Humanitat), un calendari d’actuacions previstes dins 
del Pla de Competitivitat de la Tàrraco Romana.

5. Acordar amb l’ajuntament de Reus les següents ac-
cions: 
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a) L’entrada de nou de la Generalitat al Consorci del 
teatre Fortuny

b) La solució al problema de la Biblioteca Pere An-
guera.

6. En l’àmbit de l’educació: 

a) Elaborar un pla específic pluridisciplinari per reduir 
el fracàs escolar al municipi de Constantí.

b) Garantir la continuïtat a l’Escola de música de 
Cambrils

c) Construir nous edificis per a les escoles Arrabassa-
da i Ponent, a Tarragona

d) Construir un nou edifici a l’escola les Mirades, a 
Torredembarra

e) Construir nous edificis per les escoles Mare de Deu 
del Roser a Vallmoll i Teresa Godes a la Juncosa del 
Montmell

7. Fer efectiu un conveni marc amb les entitats locals 
del Camp de Tarragona que garanteixi un finançament 
estable de les escoles bressol municipals, que cobrei-
xi al menys un mòdul econòmic de 1.600€ per pla-
ça/funcionament/any així com eixugar el deute que el 
Govern de la Generalitat pugui tenir amb les entitats 
locals per aquest concepte.

8. Establir un compromís d’actuacions a les Muralles 
de Montblanc, el Castell de Mas Ricart de la Canonja 
i el finançament finalista d’un terç del Museu Casteller 
de Catalunya de Valls.

9. En l’àmbit de salut: 

a) Mantenir, com a mínim, els efectius de transport 
sanitari urgent, especialment les bases, els vehicles i 
la dotació de personal de suport vital bàsic i suport vi-
tal avançat, dins del nou concurs de transport sanitari.

b) Instal·lar els quiròfans necessaris a l’Hospital de 
Cambrils.

c) Arranjar la setena planta de l’Hospital Joan XXIII i 
construir un nou edifici de consultes externes.

d) Ampliar els CAPs de la Canonja i l’Hospitalet de 
l’Infant

e) Construir un Centre d’Alta Resolució (CAR) en el 
Camp a Tarragona

10. La construcció de l’Edifici judicial de Tarragona

11. En l’àmbit de les Infraestructures: 

a) Portar a terme les actuacions necessàries per posar 
en marxa el Polígon Logis Penedès

b) Portar a terme les obres de l’Agència Catalana de 
l’Aigua al Barranc de Barenys de Salou i la Depurado-
ra de La Selva del Camp i portar a terme la provisió i 
depuració aigües a tota la comarca del Priorat.

c) Elaborar un calendari de construcció de la carretera 
C-242 entre Les Borges del Camp i Ulldemolins.

d) Elaborar un pla de vigilància, participació munici-
pal i dels treballadors, i compensacions a l’Ajuntament 
de Constantí per la seva participació en la Incinerado-
ra de Residus Especials de Constantí.

e) Portar a terme la construcció de la connexió de la 
carretera A-27 amb la carretera N-240 a l’alçada de 
Valls, per evitar el trànsit pel centre del municipi i des-
doblar la carretera C-37 entre els municipis de Valls i 
Alcover.

f) Portar a terme l’arranjament de la carretera C-31 
com a carretera comarcal, al seu pas per la comarca 
del Baix Penedès.

g) Garantir l’alliberament/bonificació dels peatges de 
la autopista C-32 al seu pas pel Baix Penedès per a 
usuaris habituals.

h) Portar a terme la finalització de la carretera C-51 
entre el pk 24,300 i el pk 26,800, al seu pas per Vi-
lardida.

12. Incloure la comarca del Baix Penedès al Pla Espe-
cial de Comarques amb més atur de Catalunya.

13. En l’àmbit del medi ambient i l’eficiència energè-
tica: 

a) Donar suport a les actuacions dels Jocs Mediterra-
nis de Tarragona 2017 que minimitzin l’ús d’energia, 
aprofitin energia renovable i contribueixin al foment 
del vehicle elèctric

b) Fomentar la neteja de boscos, de les restes de poda i 
fomentar el seu aprofitament en calderes de biomassa.

c) Estudiar les possibilitats de repowering dels molins 
situats al Priorat a fi de disminuir el seu impacte visual 
mantenint la potència instal·lada.

d) Donar suport tècnic als ajuntaments que desitgin in-
tervenir en la generació i distribució d’energia a través 
d’empreses públiques o mixtes així com a la formació 
de cooperatives.

e) Elaborar una auditoria del funcionament i del man-
teniment de les estacions de la Xarxa de Vigilància 
Atmosfèrica del Camp de Tarragona.

f) Donar compliment a l’acord del Parlament per 
elaborar un Pla de reactivació econòmica de les co-
marques que, com en el cas del Camp de Tarragona, 
compten amb centrals nuclears, per preveure el cessa-
ment de la seva activitat.

g) Exigir al Govern de l’Estat la participació del Go-
vern de la Generalitat en la planificació del trasllat 
dels residus nuclears de les Centrals de Vandellòs.

14. Garantir el funcionament dels parcs de Bombers 
voluntaris i la disponibilitat de mitjans materials i hu-
mans necessaris per assegurar la seva correcta funció.
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15. Assumir el cofinançament del Projecte del Reg de 
Valls.

Terres de l’Ebre

16. Posar en marxa de forma immediata el Pla Es-
tratègic per a l’Empresa i l’Ocupació de les Terres de 
l’Ebre per tal de revitalitzar el teixit productiu i la ge-
neració de nous llocs de treball.

17. En l’àmbit de les Infraestructures: 

a) Exigir al Govern de l’Estat l’inici de les obres de 
desdoblament de l’A-7 (Autovia de l’Interior) al seu 
pas per les Terres de l’Ebre. Realitzar un pla de con-
tingència, fins que aquesta via estigui finalitzada, per 
evitar el trànsit de camions per la carretera N-340 i es-
tablir la gratuïtat per de l’autopista AP-7 mentre no es 
posi en funcionament la nova via.

b) Exigir al Govern de l’Estat la construcció de les car-
reteres variants de Gandesa i Corbera.

c) Completar els serveis bàsics del polígons industrials 
de les Terres de l’Ebre.

d) Presentar un Pla de millora del servei de Rodalies 
per les Terres de l’Ebre (freqüències, tarifes i combois).

18. Garantir el funcionament dels parcs de Bombers 
voluntaris i la disponibilitat de mitjans materials i hu-
mans necessaris per assegurar la seva correcta funció.

19. En l’àmbit del medi ambient i l’eficiència energè-
tica: 

a) Donar compliment a l’acord del Parlament per ela-
borar un Pla de reactivació econòmica de les comar-
ques que, com en el cas de les Terres de l’Ebre, comp-
ten amb centrals nuclears, per preveure el cessament 
de la seva activitat.

b) Exigir al Govern de l’Estat la participació del Go-
vern de la Generalitat en la planificació del trasllat 
dels residus nuclears de les Centrals d’Ascó.

c) Realitzar una auditoria del funcionament i del man-
teniment de les estacions de la Xarxa de Vigilància 
Atmosfèrica de les Terres de l’Ebre.

d) Presentar estudi integral de les necessitats del riu 
Ebre: cabal ambiental, necessitats del deute, aprofita-
ments agrícoles, hidroelèctriques i turístiques, etc.

e) Crear l’organisme coordinador de la Xarxa Natura 
2000 a Catalunya

f) Elaborar i presentar un informe sobre les conse-
qüències del Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre, fent 
especial referència als efectes al Delta.

g) Intensificar el treball interdepartamental per a tre-
ballar en l’eliminació de plagues que afecten als eco-
sistemes i cultius.

h) Garantir un finançament adequat per al bon funci-
onament del Centre Tecnològic del Moble de la Sénia

i) Posar en funcionament immediata de totes les de-
puradores d’aigües residuals construïdes al Montsià, 
Baix Ebre, Terra Alta i Ribera d’Ebre.

j) Abonar el càrrec de les multes imposades als Ajun-
taments de la conca de l’Ebre per la Confederació Hi-
drogràfica de l’Ebre per abocaments al riu.

Palau del Parlament, 6 de març de 2015

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Xavier Sabaté i 
Ibarz, Núria Ventura Brusca, Núria Segú Ferré, dipu-
tats, GP SOC 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la creació d’estructures d’estat
Tram. 302-00263/10

Presentació
GP PPC

Reg. 108871 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.03.2015

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Santi Rodrí-
guez i Serra, portaveu adjunt del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació 
al Govern sobre la creació d’estructures d’estat (tram. 
300-00284/10).

Moció

1. El Parlament de Catalunya reitera el respecte a l’or-
denament constitucional i estatutari.

2. El Parlament de Catalunya felicita a l’entitat Socie-
tat Civil Catalana per la obtenció del guardó Ciutadà 
Europeu 2014 atorgat pel Parlament Europeu.

3. El Parlament de Catalunya constata que la convoca-
tòria d’unes eleccions autonòmiques, avançades o no, 
només serveixen per a la elecció d’un nou Parlament 
autonòmic que exercirà les funcions que, constitucio-
nalment i estatutàriament, té encomanades.

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

a) Deixar sense efecte qualsevol decisió, acord o tre-
ball que tinguin per objecte la creació «d’estructures 
d’estat» al marge de les estructures pròpies de la Ge-
neralitat de Catalunya, com Estat d’Espanya.

b) Facilitar als Grups Parlamentaris del Parlament de 
Catalunya, el document entregat al Govern per part 
del Consell assessor de la transició nacional.

c) Donar compliment al dret d’accés a la informació 
dels diputats d’aquesta Cambra i permetre accedir als 
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informes mensuals derivats de la contractació d’Inde-
pendent Diplomat per part del Diplocat i la delegació 
del Governs als Estats Units.

d) Dissoldre el Consell Assessor per a la Transició Na-
cional.

e) Cessar el Comissionat per a la Transició Nacional.

5. El Parlament de Catalunya reprova el Conseller de 
la Presidència per: 

a) Donar cobertura institucional a la emissió de mone-
des, presumptament, commemoratives del tricentena-
ri que son rèpliques de monedes de curs legal, i res a 
veure amb el tricentenari.

b) L’actitud gens transparent, en relació al document 
sobre «estructures d’estat i calendari per la seva im-
plantació».

c) Expressar el desig d’aïllar els catalans en funció de 
la ideologia que expressin.

Palau del Parlament, 6 de març de 2015

Josep Enric Millo i Rocher Santi Rodríguez i Serra
Portaveu GP PPC Portaveu adjunt GP PPC 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el sistema per a l’autonomia per-
sonal i l’atenció a la dependència
Tram. 302-00264/10

Presentació
GP ERC

Reg. 108875 i 109034 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 10.03.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Bosch Cuenca, diputat, Marta Rovira i Vergés, 
portaveu, Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
Oriol Amorós i March, portaveu del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent moció, sub-
següent a la Interpel·lació al Govern sobre el sistema 
per a l’autonomia personal i l’atenció a la dependència 
(tram. 300-00279/10).

Moció

El 30 de novembre del 2006, el Congrés de Diputats va 
aprovar la Llei de promoció de l’Autonomia Personal 
i Atenció a les Persones en situació de Dependència 
(d’ara endavant la LAPAD). La llei representava, tot i 
els dubtes sobre la seva adequació al marc competen-
cial, un avenç indubtable en l’Estat del Benestar, donat 

que reconeixia un nou dret universal i subjectiu i l’as-
sumpció compartida entre administracions per tal de 
garantir-lo: el de la promoció de l’autonomia i atenció 
a les persones en situació de dependència. El nou marc 
legal havia de permetre canviar el model informal 
d’atenció, aquell que estava basat en l’atenció familiar 
(bàsicament en la feina de les dones), per un model pro-
fessionalitzat, on els poders públics garantien l’atenció 
cap a les persones amb dependència i fomentaven, a 
través de tot un seguit de recursos i prestacions, l’auto-
nomia personal. Fou per aquest motiu, doncs, que hom 
va proclamar que amb la LAPAD es bastia la quarta 
pota de l’Estat del Benestar, completant les ja existents 
de les pensions, l’educació i la salut.

Des de bon començament, però, la LAPAD va generar 
una enorme controvèrsia, en bona part derivada de la 
lentitud en el desplegament; les dificultats de coordi-
nació entre les administracions implicades; l’escassa 
promoció de l’autonomia en detriment de l’atenció a 
la dependència (contràriament a allò que es recull en 
la mateixa llei); la manca de previsió sobre els nom-
bre d’usuaris i usuàries potencials (amb una memò-
ria econòmica que, ben aviat, es va veure desbordada 
per la realitat); l’excessiva desproporció en el pes del 
cuidador/a familiar en detriment de l’oferiment de ser-
veis (un element que, si bé té efectes positius sobre el 
reconeixement de la funció de les cuidadores –especi-
alment– i les necessitats familiars, acaba repercutint 
en un escàs desenvolupament dels serveis, amb la qual 
cosa es limita substancialment l’adaptació a les neces-
sitats personals i, igualment, el paper de la llei com a 
factor dinamitzador del sector de serveis); i, finalment, 
els problemes de finançament, amb una creixent i exa-
gerada desproporció entre els recursos aportats per 
l’Estat (que, recordem-ho, és el que havia impulsat la 
llei) i els que han acabat assumint les comunitats autò-
nomes, responsables de l’aplicació de la norma.

A banda d’aquests problemes, a mitjans 2012 es va 
produir una frenada en sec i un retrocés en l’aplica-
ció de la LAPAD, amb rebaixes significatives que van 
contribuir a desnaturalitzar la llei. A les retallades en-
cobertes a través del dèficit crònic i creixent en el fi-
nançament, que analitzarem més endavant, es van afe-
gir les que es van concretar a través del Decret llei 
20/2012, de 13 de juliol d’aquell any, de mesures anti 
dèficit, que incloïa retallades en les prestacions i un 
augment del copagament. Les mesures aprovades eren 
les següents: es rebaixaven un 15% les prestacions 
econòmiques als cuidadors familiars, es perdien les 
seves cotitzacions a les Seguretat Social (amb la qual 
cosa es i es posava en risc les seves pensions i desna-
turalitzava aquesta figura, que representa més del 85% 
de les prestacions i serveis que preveu la llei); es pos-
posava fins el 2015 la incorporació de nous usuaris de 
grau I; s’eliminaven les compatibilitats entre serveis, 
com ara els centres de dia i les ajudes a domicili; s’am-
pliava el termini a partir del qual es generada retroac-
tivitat i s’establia un copagament de fins al 90%, entre 
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d’altres. Es tractava, doncs, d’una autèntica contrare-
forma, que liquidada bona part del potencial de la llei.

En el cas de Catalunya, les restriccions, derivades de 
les tensions de tresoreria i els problemes endèmica del 
finançament (agreujats amb la necessitat d’aportar ca-
da vegada més recursos per cobrir els forats que ana-
va deixant l’Estat en aquest i en d’altres àmbits soci-
als), es van concretar en l’impuls de nous criteris en 
allò que fa referència al copagament (sobretot per la 
rebaixa dels anomenats diners de butxaca –una qües-
tió que ha estat modificada en les darreres setmanes– i 
el còmput del patrimoni de l’usuari o usuària); i, so-
bretot, per la suspensió temporal de les prestacions 
econòmiques vinculades, una mesura que va rebre una 
allau de crítiques. El Col·legi d’Advocats de Barcelona, 
per exemple, denunciava que la mesura havia estat im-
pulsada «sense cap empara legal en la normativa es-
tatal i/o autonòmica» i que vulnerava la llei. I afegia 
que «el dret a aquesta prestació és un dret subjectiu i 
garantit en la pròpia llei». Es tractava, en tot cas, d’una 
mesura que aturava en sec una de les peces bàsiques 
del sistema i generava notables perjudicis tant als pro-
veïdors de serveis com, sobretot, als usuaris i usuàries.

La insuficiència en el finançament

Actualment, el Sistema de Promoció de l’Autonomia 
Personal i Atenció a la Dependència es troba en una 
situació d’enorme tensió. Un dels problemes principals 
prové de la insuficiència en el finançament. En l’article 
32.3 de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promo-
ció de l’Autonomia Personal i Atenció a les persones 
en situació de dependència es remarca que les apor-
tacions públiques al sistema seran a parts iguals entre 
l’administració de l’Estat i les comunitats autònomes. 
Malgrat tot, segons les dades facilitades pel Departa-
ment de Benestar Social i Família, des de l’any 2008 
fins al 2012, els governs espanyols de torn (ja siguin 
del PSOE o del PP) han aportat 2.025 milions d’euros 
menys del necessari al sistema i el pes relatiu d’aques-
tes aportacions ha anat minvant progressivament, des 
del 34,77% de l’any 2009 (el nivell màxim assolit) fins 
al 18,09% que va assumir el 2012, si només compta-
bilitzem les aportacions públiques. El 2014, l’abisme 
entre les aportacions de les dues administracions ha 
arribat al seu màxim històric, amb una participació de 
l’Estat de només un 14,18%, un percentatge molt in-
ferior al del Govern de la Generalitat (que hi aporta 
un 67,18%) i fins i tot menor al dels usuaris i usuàries 
(a través del copagament, que se situa en el 18,64%). 
Les conseqüències d’aquesta situació són evidents, es 
miri com es miri. Resulta ben revelador constatar, en 
aquest sentit, que si el govern de la Generalitat hagués 
aportat la mateixa quantitat que l’Estat (i, per tant, 
s’hagués cenyit a la literalitat de la llei), haurien deixat 
d’ingressar en el sistema més de 59.000 persones.

La deslleialtat dels governs espanyols de torn ha es-
tat reconeguda obertament tant des d’un punt de vista 
polític com social. No deixa de resultar simptomàtic 

que el Parlament de Catalunya hagi aprovat, en diver-
ses ocasions i amb el suport de tots els grups polítics, 
propostes de resolució o mocions en què es denunci-
en aquests fets; i, igualment, que aquesta anomalia 
hagi estat denunciada per consellers i conselleres de 
diferent signe polític des dels mateixos inicis del fun-
cionament del sistema. Fa poques setmanes, la presi-
denta de la Taula del Tercer Sector Social, remarcava 
que els usuaris i usuàries ja estaven aportant el mateix 
que l’Estat i afirmava que si aquest financés la mateixa 
proporció que la Generalitat «es podrien incrementar 
els beneficiaris de les prestacions i s’estima que tindria 
un efecte sobre l’ocupació amb la creació de 30.000 
llocs de treball». La dada resulta tan reveladora del 
perjudici que provoca la deslleialtat com la incapacitat 
per assumir la capacitat del sector per a generar llocs 
de treball (una incapacitat certament greu si tenim en 
compte els alts índexs d’atur).

En qualsevol cas, malgrat la necessitat de mantenir 
aquesta reivindicació, és evident que hi ha molt po-
ques expectatives de capgirar a curt termini aquesta 
disfunció, sobretot tenint en compte els anuncis dels 
diferents responsables del govern espanyol i el resul-
tat dels consells territorials de dependència que s’han 
convocat fins la data d’avui. En el darrer, celebrat el 4 
de març, el titular del Ministerio de Sanidad y Asuntos 
Sociales ni tan sols va poder garantir el finançament 
de la dependència moderada, que per llei hauria d’in-
corporar-se al sistema aquest any.

La precarietat que hem descrit més amunt explica, en 
bona part, la complexitat en què es troba el sistema 
en aquests moments. Les xifres són ben reveladores 
de les tensions i del deteriorament que s’ha produït en 
els darrers mesos. Si ens atenem a les dades proporci-
onades pel Departament de Benestar Social i Famí-
lia (que, val a dir, no coincideixen amb les que facili-
ta l’IMSERSO, una disfunció que ha estat remarcada, 
en reiterades ocasions, a la comissió mixta de segui-
ment), en el darrer any els beneficiaris i les beneficià-
ries s’han reduït en un 7,36% i han passat dels 156.000 
als 145.000. O, dit en altres paraules: se n’han perdut 
10.715, una mitjana de 29 persones al dia. La caiguda 
també s’ha donat en allò que fa referència a les presta-
cions, que han passat, en el mateix interval, de 115.000 
a 94.000, una reducció del 21,76%. O en les prestaci-
ons vinculades a servei, tant a nivell residencials com 
de centre de dia, que s’han reduït en un 55,42% i un 
3,56%, respectivament. També es constata una reduc-
ció en el nombre de cuidadors no professionals, que es 
troben en caiguda lliure des de principis del 2013, amb 
una reducció del 17%; un fet que ha contribuït a ate-
nuar el seu pes en el conjunt de serveis i prestacions.

Tot i que no existeixen dades oficials, des de l’Asso-
ciació Catalana de Recursos Assistencials (la princi-
pal patronal del sector de les residències al nostre país) 
se’ns denuncien contínuament els problemes generats 
pels impagaments (derivats del model de finançament 
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de la llei, del sostre de dèficit imposat a la Generalitat 
i de les tensions de tresoreria que es generen) i s’alerta 
de l’existència d’una llista d’espera de més de 17.000 
persones, 6.600 de les quals tenen el grau III. Més en-
llà de les xifres, les conseqüències socials que denun-
cien les entitats són preocupants. La Taula del Tercer 
Sector Social, per exemple, remarcava en un informe 
publicat a la sobrecàrrega dels cuidadors familiars en 
detriment dels serveis d’ajuda a domicili, dels de res-
pir, dels serveis psicosocials i socioeducatius. De fet, 
tot i que el pes d’aquesta prestació s’ha reduït en els 
darrers anys (ha passat de representar el 54,28% en 
el conjunt de prestacions i serveis el 2011 a fer-ho del 
50,82% el 2014), el seu pes segueix essent notable i, 
fins a cert punt, desproporcionat.

És evident, doncs, que cal donar un tomb a aquesta 
situació, atès que el Sistema de Promoció de l’Auto-
nomia Personal i Atenció a la Dependència constitu-
eix (o hauria de constituir) una de les peces bàsiques 
en el nostre Estat del benestar. En tot cas, conscients 
de la impossibilitat que el govern espanyol acompleixi 
la llei i aporti el 50% del finançament, és evident que 
cal començar a capgirar la tendència negativa que s’ha 
produït, especialment des del 2012. I que només te-
nim dues vies per fer-ho, ambdues complementàries: o 
millorem l’eficiència del sistema o hi injectem més re-
cursos, amb el risc d’incrementar, encara més, el per-
centatge que representa l’aportació de la Generalitat. 
De fet, una primera mesura per reactivar el sistema es 
va prendre en el ple monogràfic sobre l’increment de 
la pobresa i les desigualtats, en el qual es va aprovar 
un punt (el 33.d.) en què s’instava el Govern a elaborar 
i aprovar «en el termini de sis mesos, un procediment 
que reguli i garanteixi l’accés a les prestacions econò-
miques vinculades al servei d’atenció residencial per a 
les persones que estan en una situació d’especial vul-
nerabilitat econòmica». D’acord amb aquest mandat, 
el Govern va impulsar, el mes d’octubre passat, la re-
activació de les prestacions econòmiques vinculades 
a les persones amb grau III, en funció dels ingressos.

En aquest sentit, el grup parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya ha presentat algunes esmenes 
a la llei de pressupostos del 2015 que, en el cas espe-
cífic del sistema de promoció de l’autonomia personal 
i atenció a la dependència, inclou un increment pres-
supostari de 17 milions d’euros; a més a més dels 11,1 
milions destinats als ajuts laborals i residencials a les 
persones amb discapacitat. Es tracta, òbviament, d’una 
primera fita que caldrà consolidar en els següents 
exercicis pressupostaris. És evident que aquesta dota-
ció pressupostària no permet cobrir totes les mancan-
ces actuals (encara més si tenim en compte la incerte-
sa dels recursos de l’Estat), però pot constituir l’esperó 
per a reactivar el Sistema de Promoció de l’Autonomia 
Personal i Atenció a la Dependència i caminar cap a 
un nou model que s’adapti a la diversitat de situacions, 
promogui autènticament l’autonomia personal i garan-
teixi els drets dels ciutadans i les ciutadanes; un debat 

que cal encabir en la llei catalana específica que el Go-
vern ha anunciat en diverses ocasions.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya sotmet a l’aprovació 
del ple les següents mesures: 

1. El Parlament de Catalunya insta el Departament de 
Benestar Social i Família a millorar la informació i la 
transparència en el Sistema de Promoció de l’Autono-
mia Personal i Atenció a la Dependència duent a terme 
les següents mesures: 

1.1. Informar prèviament i puntualment, des del portal 
web del Departament de Benestar Social i Família i a 
la Comissió Mixta de seguiment del desplegament de 
la Llei 39/2006, de qualsevol modificació que es pro-
dueixi en les condicions d’accés als serveis i prestaci-
ons, tant aquells que s’impulsin des del govern espa-
nyol com des del català.

1.2. Incloure, en l’espai web destinat a seguir l’evolu-
ció del Sistema de Promoció de l’Autonomia Personal 
i Atenció a la dependència, les dades sobre el finança-
ment públic del sistema i les aportacions dels particu-
lars a través del copagament. I completar aquest canal 
amb la tramesa d’una carta o un correu electrònic a to-
tes aquelles persones que participin o entrin en el Sis-
tema de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a 
la Dependència amb la mateixa informació.

1.3. Incorporar, en els documents que es presentin 
a  la Comissió Mixta de Seguiment i al portal web de 
la Generalitat, l’evolució històrica dels serveis i de les 
prestacions, amb desagregació territorial i xifres abso-
lutes i relatives; i, al mateix temps, el nombre de per-
sones que es troben en llista d’espera per a cadascuna 
de les prestacions i els serveis.

1.4. Ampliar el nombre de dades que configuren el ma-
pa de serveis socials per tal d’incloure l’evolució de 
totes les variables del sistema d’atenció a la dependèn-
cia, classificades per graus, tipologies i per territori. 
Publicar aquestes dades i una fitxa amb cadascun dels 
serveis i prestacions que s’ofereixen en el portal web 
del Departament de Benestar Social i Família per tal 
de facilitar l’elecció dels usuaris i usuàries i ampliar la 
informació disponible.

1.5. Implementar un sistema que permeti que els usu-
aris o usuàries del Sistema Català de Promoció Perso-
nal i d’Atenció a la Dependència puguin consultar els 
seus expedients a través de la xarxa o per via telefòni-
ca, per tal de seguir les seves dades personals, conèi-
xer l’estat de tramitació, així com temps aproximat de 
la seva resolució, poder presentar reclamació de l’ex-
pedient o sol·licitar un altre avaluador per a la valora-
ció de la dependència.

2. El Parlament insta el Departament de Benestar So-
cial i Família a recuperar, progressivament, els nivells 
de prestacions i serveis anteriors al 2012 i a impul-
sar el Sistema de Promoció de l’Autonomia Personal 



11 de març de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 513

3.15. TRAMITACIONS EN CURS 20

i Atenció a la Dependència a través de les següents 
mesures: 

2.1. Reactivar completament, abans del 30 de juny del 
2015, les prestacions econòmiques vinculades (PEV) 
a servei residencial en les persones dependents valo-
rades amb grau II. Aixecar definitivament la suspen-
sió sobre la tramitació d’aquesta prestació econòmica.

2.2. Crear un mínim de 700 noves places d’acolliment 
residencial (llar amb suport, llar residència i residèn-
cia) i 400 places d’atenció diürna (STO, STO-AUX, 
SOI, CAE) per garantir aquest tipus de recurs en casos 
d’urgent necessitat, així com per reduir les desigual-
tats d’oferta.

2.3. Fixar un procediment per tal de detectar i accele-
rar aquells casos en què, per diferents circumstàncies 
(ja sigui el deteriorament personal o la situació social), 
es requereixi una resposta i una resolució més àgil.

2.4. Establir un protocol d’atenció per aquelles perso-
nes que, sense presentar una dependència física o psi-
cològica, ni alteracions cognitives, ni alteracions de 
la conducta derivades de malaltia mental i/o drogo-
dependències, presentin una dependència social i no 
poden ser ateses al seu domicili. Actualment aquestes 
persones amb perfil de dependència social, resten fora 
del sistema d’atenció a la dependència i pel que fa als 
majors de 65 anys, moltes d’elles son ateses per enti-
tats del sector social.

2.5. Acordar, conjuntament amb els representants dels 
serveis residencials, un mecanisme per tal de detectar 
i establir un seguiment, des dels serveis socials bàsics, 
per a tots aquells usuaris o usuàries que es vegin obli-
gats a abandonar aquest servei per motius econòmics.

2.6. Agilitar la incorporació de les prestacions de 
cuidador/a no professional a la nòmina ordinària, sen-
se exhaurir el període màxim de suspensió de dos 
anys. L’actual Decret 20/2012 estableix la suspensió 
del pagament de la prestació de cuidador fins a un mà-
xim de dos anys sense que durant aquest període es 
generi dret a cobrar de forma retroactiva la prestació 
econòmica i s’acaba aplicant el termini de suspensió 
màxim.

2.7. Agilitar el pagament del 66% del servei d’Aten-
ció Domiciliària (SAD) als ens locals, donat que en 
l’actualitat existeix un endarreriment dels pagaments i 
és l’ens local qui ha d’avançar els diners.

2.8. Recuperar la convocatòria per a l’adaptació o l’ac-
cessibilitat d’habitatges per a persones amb discapaci-
tat, amb el mateix import que l’any 2010.

2.9. Acordar amb les entitats socials i establir, abans 
de tres mesos, criteris clars i justos en el copagament, 
en funció de la capacitat econòmica i la participació 
en el cost de les prestacions per part de les persones 
beneficiàries. Establir l’exempció del copagament a les 
persones que percebin menys de 1.331 euros, fixar una 

aportació màxima per persona que no sigui superior al 
60 per cent del cost del servei al qual accedeixi i ga-
rantir a la persona dependent una quantitat per desti-
nar a despeses personals que no sigui inferior al 40 per 
cent de la seva capacitat econòmica.

2.10. Incrementar la dotació pressupostària del Pro-
grama d’atenció social a les persones amb discapacitat 
i dels ajuts de suport a l’autonomia en la pròpia llar.

2.11. Iniciar el desplegament del servei d’assistència 
personal i recuperar progressivament la prestació d’as-
sistència personal, modificant els requisits d’accés per 
garantir-ne el seu desenvolupament.

3. El Parlament insta el Departament de Benestar So-
cial i Família a definir el nou Sistema de Promoció 
de l’Autonomia Personal i Atenció a la Dependència a 
través de les següents mesures: 

3.1. Atesa la seva posició privilegiada com a compra-
dor de places i serveis i donada la inseguretat genera-
da per la darrera reforma laboral, el Departament de 
Benestar Social i Família convocarà els agents socials 
i impulsarà i propiciarà les negociacions per assolir un 
conveni català del sector que doni estabilitat i segure-
tat als treballadors i treballadores.

3.2. Presentar, abans del finiment de la legislatura, el 
projecte de llei de l’autonomia personal i atenció a la 
dependència que incideixi en la prevenció com a pri-
mera actuació dels poders públics; que simplifiqui os-
tensiblement la gestió i en millori la transparència; que 
asseguri una gestió eficient i integrada entre els depar-
taments implicats; que s’adapti i se centri en les ca-
pacitats i les possibilitats de les persones i els condi-
cionants contextuals; que s’avaluï de forma periòdica; 
i, finalment, que garanteixi els drets subjectius de les 
persones dependents i els blindi davant de qualsevol 
eventualitat política o pressupostària.

Palau del Parlament, 9 de març de 2015.

Pere Bosch Cuenca Marta Rovira i Vergés
Diputat GP ERC Portaveu GP ERC 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la línia 9 del metro
Tram. 302-00265/10

Presentació
GP C’s

Reg. 108877 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.03.2015

A la Mesa del Parlament

Carina Mejías Sánchez, portaveu del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 
139 del Reglament del Parlament, presenta la següent 
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moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre 
la línia 9 del metro (tram. 300-00283/10).

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a elaborar i presentar en seu parlamentària, en 
relació amb la línia 9 del Metro de Barcelona

Sobre el sistema de finançament mixt

1. Un informe, estudi o document de qualsevol natura 
on es detalli el sistema de finançament mixt públic-
privat d’aquesta infraestructura i com s’articula la par-
ticipació del sector privat per construir, mantenir i 
finançar el cost de part de la Línia 9, mitjançant un sis-
tema de concessió d’obra pública per a la construcció, 
conservació i manteniment de les estacions. 

2. Un estudi detallat amb la relació de les concessions 
per a la construcció, manteniment i explotació dels di-
ferents trams de la línia 9 atorgades des de l’any 2008, 
incloent el nom de les empreses beneficiàries, la dura-
da i el cost total de cada concessió.

3. Un estudi detallat sobre els costos anuals dels cà-
nons de les diferents concessions atorgades.

Sobre les inversions previstes i efectuades 

4. Un informe, estudi o document de qualsevol natura 
on es detalli el volum i cost total d’inversions executa-
des en la línia 9, tant les que ja han estat pagades com 
les que no.

5. Un informe, estudi o document de qualsevol natura 
on es detalli el volum i cost total d’inversions planifi-
cades i pendent d’execució.

Sobre el cost total de la infraestructura

6. Un informe, estudi o document de qualsevol natu-
ra on es detalli el cost total anual de les despeses de 
manteniment, conservació i qualsevol altre concepte 
de la línia 9.

7. Un informe, estudi o document de qualsevol natura 
on es detalli el cost total anual dels pagaments diferits 
de les obres de la línia 9.

8. Un informe, estudi o document de qualsevol natura 
on es detalli el cost total anual de les despeses finan-
ceres de la línia 9.

9. Un informe, estudi o document de qualsevol natura 
on es detalli les entitats o empreses amb les que s’ha 
contret el deute de la línia 9.

10. El calendari pormenoritzat i pla de pagament del 
deute pendent de la línia 9.

11. Un informe, estudi o document de qualsevol natura 
on es desglossin els diferents components del deute de 
la línia 9, incloent dades sobre interessos, indemnitza-
cions i sobrecostos.

12. Una auditoria independent sobre l’estat actual de 
la línia  9

Sobre la finalització de la infraestructura

13. Un informe, estudi o document de qualsevol natura 
on es detalli la inversió pendent d’executar per a la po-
sada en marxa dels trams 1, 2 i 3 de la línia 9

14. El calendari pormenoritzat de finalització de les 
obres pendents d’execució de la línia 9.

Sobre el tren a l’Aeroport

15. Un informe, estudi o document de qualsevol natura 
on es detallin els avantatges de la construcció d’un tren 
llançadora entre la ciutat de Barcelona i l’Aeroport.

16. Un informe, estudi o document de qualsevol natu-
ra que garanteixi la viabilitat econòmica simultània de 
dues infraestructures paral·leles que donen el mateix 
servei (tren llançadora i línia 9 del metro)

Palau del Parlament, 6 de març de 2015

Carina Mejías Sánchez
Portaveu GP C’s
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