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1.

TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.10.

RESOLUCIONS

Resolució 1016/X del Parlament de Catalu
nya, sobre la preservació del Poble Vell de
Corbera d’Ebre

Núm. 567

vern sobre els plans de millora de barris i d’àrees urbanes (tram. 302-00284/10), presentada per la diputada Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari del
Partit Popular de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 116049) i
pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 116052).
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 139
del Reglament, ha aprovat la següent

Tram. 250-01476/10

Moció
Adopció
Comissió d’Afers Institucionals
Sessió 60, 22.04.2015, DSPC-C 703

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tinguda el 22 d’abril de 2015, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la preservació del Poble Vell
de Corbera d’Ebre (tram. 250-01476/10), presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa.
Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament,
ha adoptat la següent

1. El Parlament de Catalunya defensa la continuïtat
dels diversos plans de barris com a instrument financer i de cohesió de la Generalitat destinat a la rehabilitació i la promoció específica de barris i àrees urbanes
que, per llurs característiques, requereixen una atenció
especial de l’Administració.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a contribuir a la recuperació de l’habitatge i dels espais comercials, a afavorir l’estalvi energètic i la incorporació
de les tecnologies de la informació i la comunicació,
i qualsevol altra actuació dirigida a la millora social,
cultural i econòmica dels barris.
Palau del Parlament, 7 de maig de 2015

Resolució
El Parlament de Catalunya, davant el progressiu deteriorament dels edificis i les runes del Poble Vell de
Corbera d’Ebre (Terra Alta), insta el Govern a facilitar suport i assessorament tècnic, sia directament o per
mitjà del Consorci Memorial dels Espais de la Batalla
de l’Ebre, a l’Ajuntament de Corbera d’Ebre, per a ajudar-lo en la preservació d’un patrimoni fonamental per
a la memòria democràtica de Catalunya.

El secretari quart
La presidenta
David Companyon i Costa Núria de Gispert i Català

Moció 209/X del Parlament de Catalunya,
sobre la ciutat de Barcelona
Tram. 302-00281/10

Aprovació

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2015

Ple del Parlament
Sessió 54, 07.05.2015, DSPC-P 108

El secretari de la Comissió, Celestino Corbacho i Chaves; el vicepresident de la Comissió, Àlex Moga i Vidal

1.15.

MOCIONS

Moció 208/X del Parlament de Catalunya,
sobre els plans de millora de barris i d’àre
es urbanes
Tram. 302-00284/10

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió 54, 07.05.2015, DSPC-P 108

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 7 de maig
de 2015, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha
debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go1.10.

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 7 de maig
de 2015, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha
debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la ciutat de Barcelona (tram. 302-00281/10),
presentada pel diputat Ferran Pedret i Santos (SOC) i
les esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 116085), pel
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa (reg. 116086), pel Grup
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 116088) i
pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 116093).
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 139
del Reglament, ha aprovat la següent
Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Fer un seguiment del teixit productiu de la ciutat de
Barcelona, per tal de detectar situacions de risc i iden-

Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació
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tificar noves oportunitats que contribueixin a la reactivació industrial.
b) Elaborar i aprovar, abans del setembre del 2015, un
pla de reindustrialització de Barcelona, emmarcat en
els programes d’impuls dels set àmbits industrials estratègics de l’Estratègia industrial de Catalunya, que
es desplegui a partir del 2016.
c) Garantir la titularitat plenament pública del nou ens
que es creï per a gestionar l’Hospital Clínic.
d) Fer públic el resultat de la inspecció específica duta
a terme per CatSalut a Barnaclínic i l’Hospital Clínic
immediatament després que hagi conclòs, i presentar
al Parlament les accions i les mesures que el Govern
durà a terme com a conseqüència d’aquest resultat.
e) Complir els convenis de col·laboració signats entre
l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat per a la dotació d’equipaments socials de la ciutat de Barcelona,
i en concret els compromisos per a la construcció i la
posada en marxa de residències per a gent gran públiques, i obrir les residències d’Alchemika i del Mercat
del Guinardó, i també les places disponibles de la de
Molí - Via Favència, després de traslladar-hi provisionalment els usuaris de la residència municipal Layret
mentre aquesta es reforma.

de Barcelona amb les ciutats de la Mediterrània, apostant per la cultura de la pau, la solidaritat, la sostenibilitat i la dimensió social.
m) Incorporar al Portal de la Transparència de la Generalitat, en el termini de quatre mesos des de l’aprovació d’aquesta moció, un informe sobre el deute pendent de la Generalitat amb l’Ajuntament de Barcelona
en data de 30 d’abril de 2015, incloent l’import total i
el desglossament sobre les partides de deute següents:
– Inversions municipals.
– Beques de menjador.
– Escoles bressol municipals.
– Projectes pendents de pagament d’acord amb la Llei
2/2004, del 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial.
– Programes de formació ocupacional.
– Programes municipals de cohesió social.
Palau del Parlament, 7 de maig de 2015
El secretari primer
Pere Navarro i Morera

f) Plantejar un nou model d’atenció residencial de la
gent gran centrat en l’autonomia personal, que compti
amb la capacitat de les persones grans de governar la
pròpia vida i de gestionar la llar.
g) Mantenir la fórmula de la partida oberta de beques
de menjador per a donar resposta a totes les necessitats
alimentàries de l’alumnat de Barcelona, sigui quin sigui el moment del curs en què se sol·licitin les beques,
per a adaptar-se al creixement de les necessitats que
cal subvenir i als canvis en la realitat social i econòmica de la ciutat.
h) Impulsar la regulació de les habitacions d’ús turístic
(bed & breakfast) i obligar que a l’exterior de la porta d’accés als habitatges d’ús turístic hi hagi penjat un
número d’atenció telefònica per a queixes veïnals i el
número de registre de turisme que acrediti que es tracta d’un habitatge d’ús turístic amb llicència.
i) Elaborar i aplicar, abans que fineixi la present legislatura, una iniciativa legislativa de protecció del comerç emblemàtic que, entre altres aspectes, permeti
que els comerços emblemàtics puguin ésser declarats
béns culturals d’interès nacional.
j) Aturar els projectes d’ampliació de grans superfícies
comercials a la ciutat de Barcelona.

Núm. 567

La presidenta
Núria de Gispert i Català

Moció 210/X del Parlament de Catalunya,
sobre l’Agència Catalana de Protecció Social
Tram. 302-00286/10

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió 54, 07.05.2015, DSPC-P 108

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 7 de maig
de 2015, d’acord amb l’article 139 del Reglament,
ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al
Govern sobre l’Agència Catalana de Protecció Social (tram. 302-00286/10), presentada pel diputat Oriol
Amorós i March, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya, i les esmenes presentades
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg.
116091).
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 139
del Reglament, ha aprovat la següent
Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

k) Reclamar al Govern de l’Estat la recuperació, com a
mínim, dels nivells d’aportació a institucions museístiques i culturals de Barcelona.

a) Dissenyar, abans del 15 de juliol de 2015, un pla director de la protecció social, que ha de constituir l’instrument de planificació estratègica del model futur de
gestió de les prestacions de la seguretat social. Aquest
pla director ha d’incloure:

l) Treballar conjuntament amb l’Ajuntament de Barcelona per a recuperar el lideratge i el compromís actiu

1r. La integració de totes les prestacions econòmiques
orientades a la protecció social, la integració social i

1.15.
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l’activació laboral que actualment gestionen els departaments d’Empresa i Ocupació, de Benestar i Família,
de Salut i de Justícia, i altres prestacions amb aquestes
finalitats que puguin crear altres departaments.
2n. La capacitat de gestionar les prestacions amb
aquestes finalitats d’altres administracions. Entre altres, les prestacions per desocupació i les que són pròpies d’un sistema de seguretat social.
3r. Els requeriments dels diferents acords i tractats internacionals en matèria de seguretat social.
4t. La proposta d’estructura administrativa fruit de la
reestructuració dels departaments de la Generalitat,
amb la creació de l’Agència Catalana de Protecció Social, d’acord amb els termes que la llei corresponent
determini, un cop aprovada.

Núm. 567

c) Elaborar, abans de l’1 d’agost de 2015, un esborrany
d’avantprojecte de llei de creació de l’Agència Catalana de Protecció Social, d’acord amb el que estableix
la disposició addicional vint-i-cinquena de la Llei
3/2015, de l’11 de març, de mesures fiscals, financeres
i administratives, que ha d’assumir la integració de la
gestió del conjunt de les prestacions econòmiques de
protecció social i activació laboral en un sol organisme i preveure l’assumpció de les competències que actualment són exercides per l’Administració de l’Estat.
Palau del Parlament, 7 de maig de 2015
El secretari segon
Pere Calbó i Roca

La presidenta
Núria de Gispert i Català

5è. L’elaboració d’un informe sobre les contingències que cal preveure i les actuacions necessàries per a
garantir l’exercici puntual dels drets dels beneficiaris
amb períodes de cotització a països tercers.

Moció 211/X del Parlament de Catalunya, so
bre les mesures per a fer front a la desocu
pació de les persones de més de quarantacinc anys

6è. L’elaboració d’un informe sobre els costos de gestió de l’Agència Catalana de Protecció Social, els mitjans materials –especialment els sistemes tecnològics
d’informació–, els recursos humans necessaris i el finançament del conjunt de la política de protecció social.

Tram. 302-00282/10

7è. L’elaboració d’un informe sobre el disseny del càlcul actuarial de la sostenibilitat de les polítiques de
protecció social i de la gestió financera dels fons de
reserva, i també sobre la sostenibilitat a mitjà i llarg
termini del sistema de seguretat social.
8è. L’elaboració d’un informe sobre un nou model de
la seguretat social que serveixi de base per a una futura llei de la seguretat social catalana. Aquest informe
ha de tenir en compte aspectes com la simplificació
dels règims contributius o la revisió de la reforma del
sistema de pensions empresa pel Govern de l’Estat el
desembre de 2013.
9è. L’elaboració d’un informe sobre millores d’eficiència que cal introduir en el sistema de seguretat social,
com la integració de la gestió del conjunt de prestacions econòmiques de prestació social, la integració dels
diferents organismes de gestió de la seguretat social,
la integració de la recaptació executiva en un organisme especialitzat, una separació clara de les fonts de
finançament de les diferents prestacions segons si són
contributives o no ho són, l’articulació eficient entre
els diferents organismes de protecció social i la creació de plataformes de gestió de dades compartides,
entre altres.
b) Sol·licitar l’afiliació o, subsidiàriament, l’associació d’institucions que actualment gestionen la protecció social a Catalunya a l’Associació Internacional de
la Seguretat Social, i també de l’Agència Catalana de
Protecció Social quan hagi estat creada.
1.15.

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió 54, 07.05.2015, DSPC-P 108

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 7 de maig
de 2015, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha
debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les mesures per a fer front a la desocupació
de les persones de més de quaranta-cinc anys (tram.
302-00282/10), presentada per la diputada Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans, i
les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socia
lista (reg. 116053), pel Grup Parlamentari d’Iniciativa
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
(reg. 116055), pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 116078), pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 116094) i pel
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
(reg. 116095).
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:
a) Garantir que en els programes i serveis que s’implantin per a combatre l’atur de persones de més de
quaranta-cinc anys les metodologies d’intervenció incloguin:
1r. L’acompanyament continuat, individualitzat i personalitzat de personal tècnic amb una preparació específica i amb experiència en aquest col·lectiu.
2n. L’activació de les persones que no tenen ocupació.
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3r. L’apoderament de les persones que no tenen ocupació.
b) Activar les mesures necessàries per a garantir una
gestió coordinada i integrada de les polítiques socials,
d’ocupació, de sanitat i d’habitatge per a donar resposta a les necessitats derivades de la situació laboral, social, familiar i sanitària de les persones aturades de
llarga durada.
c) Garantir que es faci una execució coordinada i concertada dels programes d’ocupació –orientació, acompanyament, formació i intermediació, entre altres–
entre el Servei d’Ocupació de Catalunya, Barcelona
Activa i els serveis locals d’ocupació per a optimitzar
recursos i evitar ineficiències i duplicitats entre administracions.
d) Valorar la reforma de la Llei 10/1997, del 3 de juliol,
de la renda mínima d’inserció, en el marc del debat de
la renda garantida de ciutadania, atesa la gran vinculació entre ambdós programes.
e) Aprofitar les oportunitats que brinden les dades
massives per a, en el marc legal establert, millorar la
segmentació de col·lectius a fi de garantir que les persones més grans de quaranta-cinc anys puguin tenir
un tractament individualitzat i uns itineraris específics.
f) Posar en marxa, en coordinació amb les diverses administracions públiques i els departaments de la Generalitat, un programa de rehabilitació d’edificis per a
l’eficiència energètica que pugui generar ocupació en
el col·lectiu de persones de més de quaranta-cinc anys
a l’atur que provenen del sector de la construcció.
g) Dur a terme les mesures incloses en l’Acord pel diàleg social permanent destinades a la creació d’ocupació per a persones més grans de quaranta-cinc anys.
h) Fomentar la participació d’entitats i associacions de
persones de més de quaranta-cinc anys que estiguin a
l’atur en els espais de participació de l’àmbit de l’ocupació pel que fa a aquest col·lectiu.
i) Incorporar una anàlisi de l’impacte previsible en el
col·lectiu de persones de més de quaranta-cinc anys
que no tenen ocupació en la definició i la planificació
de tots els programes de formació, ocupació, orientació i acompanyament.
j) Millorar el sistema d’avaluació de tots els programes
de formació, ocupació, orientació i acompanyament
per mitjà de la incorporació d’indicadors quantitatius
i qualitatius referits a la població de més de quarantacinc anys, incloent-hi l’efecte de substitució i comparatives amb grups de control –persones del mateix col·
lectiu que no participen en aquests programes.
k) Desplegar un pla d’acreditació i qualificació professional específic, dotat amb recursos suficients, perquè les persones més grans de quaranta-cinc anys amb
mancances de qualificació professional puguin acce1.15.

Núm. 567

dir de manera continuada i permanent a un itinerari
personalitzat de formació per a acreditar llur experiència professional i qualificar-se per a poder obtenir un
lloc de treball.
l) Posar en marxa accions i campanyes de sensibilització empresarial sobre el valor afegit que aporta l’ocupació sènior a les empreses i de lluita contra els estereotips negatius que afecten les persones d’aquesta
franja d’edat.
m) Presentar-li, abans de finir aquest període de sessions, el contingut detallat del programa «Grans actius»,
anunciat pel conseller d’Empresa i Ocupació, i qualsevol altre programa o servei que s’activi per a combatre l’atur de persones més grans de quaranta-cinc anys.
n) Obrir noves convocatòries de programes d’orientació i formació destinats a persones de més de quaranta-cinc anys a l’atur, que permetin adquirir capacitats
bàsiques i transversals, i noves habilitats i competències professionals, en sectors d’acord amb les demandes
del mercat de treball i que ofereixin ajuts per a l’assistència destinats a persones amb càrregues familiars
que no rebin prestacions ni subsidis.
2. El Parlament de Catalunya es compromet a garantir
que el debat final de la Iniciativa legislativa popular
per la renda garantida de ciutadania se substanciï dins
aquesta legislatura.
Palau del Parlament, 7 de maig de 2015
El secretari tercer
Josep Rull i Andreu

La presidenta
Núria de Gispert i Català

Moció 212/X del Parlament de Catalunya,
sobre la problemàtica del «sensellarisme»
Tram. 302-00283/10

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió 54, 07.05.2015, DSPC-P 108

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 7 de maig
de 2015, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha
debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la problemàtica del «sensellarisme» (tram.
302-00283/10), presentada per la diputada Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya (reg. 116074), pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg.
116084) i pel Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 116089).
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 139
del Reglament, ha aprovat la següent
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Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Impulsar d’una manera immediata, i en coordinació
amb les entitats especialitzades de la societat civil i els
ens locals, un recompte en l’àmbit de Catalunya per
a l’any 2015 de totes les persones que no disposin de
sostre o habitatge o, en cas que en disposin, que aquest
sigui insegur o inadequat seguint la metodologia emprada per la Federació Europea d’Organitzacions Nacionals que Treballen amb Persones Sense Llar (FEANTSA). Aquest estudi s’ha d’actualitzar cada dos
anys i pot incloure dades sobre els perfils de les persones afectades, tant referents a l’origen de la problemàtica com, sobretot, als recursos amb què són ateses,
en el cas que sigui així, i ha d’incloure les tipologies
ETHOS d’exclusió residencial en el sistema estadístic
català, tal com es recomana en el document Confronting Homelessness in the European Union.
b) Constituir una plataforma o una taula específica en
l’àmbit del Grup de Treball per a la lluita contra la pobresa i per a la inclusió social a Catalunya, amb la presència de les entitats del sector d’atenció a persones
sense llar, els serveis socials bàsics i ajuntaments, amb
la finalitat de sistematitzar les dades, elaborar informes, coordinar les accions entre administracions i entitats, i planificar serveis i recursos.
c) Incloure un eix específic per a l’eradicació del «sensellarisme» en el Pacte per a la lluita contra la pobresa
a Catalunya.
Palau del Parlament, 7 de maig de 2015
El secretari quart
La presidenta
David Companyon i Costa Núria de Gispert i Català

Moció 213/X del Parlament de Catalunya,
sobre l’aplicació de mesures d’acció positi
va a favor del col·lectiu de joves extutelats
Tram. 302-00285/10

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió 54, 07.05.2015, DSPC-P 108

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 7 de maig
de 2015, d’acord amb l’article 139 del Reglament,
ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al
Govern sobre l’aplicació de mesures d’acció positiva
a favor del col·lectiu de joves extutelats (tram. 30200285/10), presentada per la diputada Agnès Russiñol
i Amat, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup
Parlamentari Socialista (reg. 116054), pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 116090) i pel
Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 116092).
1.15.

Núm. 567

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 139
del Reglament, ha aprovat la següent
Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Complir, en aquest exercici pressupostari, la modificació de l’apartat 2 bis de l’article 19 de la Llei
13/2006, que estableix que els joves que compleixin
tots els requisits dels apartats 1 i 2 del mateix article
excepte el d’haver estat tutelats durant un període de
tres anys, com a mínim, tenen dret a la prestació temporal limitada a una durada de sis mesos, i allargar
aquesta prestació fins als nou mesos en l’exercici pressupostari del 2016.
b) Valorar, en el termini de sis mesos, conjuntament
amb les entitats representatives del col·lectiu de joves
extutelats, i establir, si escau, per al proper exercici
pressupostari, una pròrroga de la prestació econòmica
per a joves extutelats reconeguda per la Llei 13/2006 i
regulada en el Decret 123/2007, del 29 de maig, per al
temps que sigui necessari –i degudament justificat–,
que no superi els divuit mesos addicionals en els casos
que es requereixi per a garantir la finalització de l’itinerari formatiu iniciat pel jove, donant així continuïtat al seguiment del pla de treball del jove.
c) Crear, en el termini de sis mesos, un grup de treball
operatiu dins la Taula Nacional de la Infància de Catalunya –que inclogui els departaments d’Economia i
Coneixement, Empresa i Ocupació, Benestar Social
i Família i Ensenyament i les entitats representatives
del col·lectiu de joves extutelats– amb l’objectiu d’analitzar i aplicar propostes de millorament dels itineraris dels joves extutelats i establir un sistema de beques
formatives per a joves sense accés a prestació econòmica.
d) Instar el Govern de l’Estat a possibilitar l’accés de
tot el col·lectiu de joves extutelats al programa Garantia juvenil, i reclamar-li que se’ls faci l’excepció del
requisit de tenir permís de treball, ja que han estat tutelats des de l’Administració. En qualsevol cas, tots els
joves extutelats que ho requereixin han d’ésser atesos
pel Servei d’Ocupació de Catalunya a fi d’obtenir un
itinerari personalitzat d’inserció i d’acompanyament
en llur procés d’inserció laboral.
e) Fer una avaluació, cada dos anys, de l’impacte que
tenen les polítiques públiques per a afavorir l’autonomia i la igualtat d’oportunitats dels joves extutelats;
complementar-la amb enquestes a aquests joves per a
conèixer el grau d’aprofitament, la valoració dels recursos existents i les necessitats que cal cobrir, i presentar aquesta avaluació al Parlament.
f) Reforçar l’acció preventiva i el desenvolupament
de la xarxa social i l’autonomia personal en el treball
amb els adolescents i joves abans de la majoria d’edat,
amb l’objectiu de fer-los més partícips del propi procés
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d’emancipació, i, en aquest sentit, articular d’una manera sistemàtica un suport als professionals que treballen amb aquests joves pel que fa al treball de la gestió
de les emocions.
g) Potenciar la figura dels referents únics dels joves
extutelats que els acompanyen fins a l’emancipació.
Aquests referents hauran de fer un informe semestral
de l’evolució educativa, laboral i social dels joves i els
dits informes constituiran una de les bases a partir de
les quals s’avaluarà l’impacte de les polítiques públiques en el col·lectiu.
h) Incorporar en els programes vigents l’acció preventiva per a treballar la igualtat de gènere un cop assolida la majoria d’edat, amb una especial incidència en la
situació de les joves que són mares o que ho seran properament; incloure-hi accions específiques d’acompanyament, en la línia de la parentalitat positiva, a elles i
als fills respectius, i assegurar-los una formació afectivosexual que incorpori el treball en igualtat de gènere i prevenció de violència en els centres residencials
d’acció educativa.
i) Diversificar l’oferta de serveis perquè arribi a més
joves que surten del sistema de protecció i crear programes per a donar resposta efectiva a les necessitats
dels joves extutelats amb problemes de salut mental i
discapacitats.
j) Promoure activitats en l’àmbit de l’educació en el lleure amb l’objectiu d’ampliar l’entorn social del col·lectiu
de joves extutelats, especialment de cara als mesos d’estiu i adreçades als joves de més de divuit anys, considerant també l’acompanyament específic que requereixen.
k) Garantir, amb els recursos existents, que tots els joves tutelats d’entre setze i divuit anys per als quals es
considera necessari iniciar un procés de desinternament progressiu fins a la majoria d’edat tinguin accés a
un recurs d’habitatge.
l) Fer totes les actuacions necessàries davant l’Administració de l’Estat per tal que tots els joves tutelats per
la Generalitat tinguin regularitzada la situació administrativa amb un permís de residència i treball abans
de deixar d’ésser tutelats per la Generalitat, i emprendre totes les actuacions necessàries davant l’Administració de l’Estat per tal que tots els joves extutelats per
la Generalitat mantinguin regularitzada la situació administrativa amb un permís de treball i residència.

1.20.

Núm. 567

INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Govern sobre les persones
en situació de dependència o amb discapa
citat i les entitats que hi treballen
Tram. 300-00305/10

Substanciació

Sessió 54, tinguda el 05.05.2015, DSPC-P 106.

Interpel·lació al Govern sobre les condicions
laborals, de salut i de seguretat dels treba
lladors
Tram. 300-00306/10

Substanciació

Sessió 54, tinguda el 05.05.2015, DSPC-P 106.

Interpel·lació al Govern sobre l’orientació
per a l’aplicació, en l’àmbit local, de la Llei
19/2014, del 29 de desembre, de transparèn
cia, accés a la informació pública i bon go
vern
Tram. 300-00307/10

Substanciació

Sessió 54, tinguda el 05.05.2015, DSPC-P 106.

Interpel·lació al Govern sobre la política ener
gètica
Tram. 300-00308/10

Substanciació

Sessió 54, tinguda el 05.05.2015, DSPC-P 106.

m) Incidir en la inclusió dels joves extutelats en l’ensenyament reglat obligatori i postobligatori com a via
generadora de millors oportunitats, garantint, entre altres mesures, la continuïtat dels programes de formació i inserció (PFI) per als col·lectius de joves en situació de vulnerabilitat.
Palau del Parlament, 7 de maig de 2015
El secretari primer
Pere Navarro i Morera

1.20.

La presidenta
Núria de Gispert i Català

Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació
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Interpel·lació al Govern sobre la investigació
judicial en la sanitat pública

Núm. 567

2.

TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG,
RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT

2.01.

PROJECTES I PROPOSICIONS DE LLEI
I ALTRES PROPOSTES DE NORMA

2.01.02.

PROPOSICIONS DE LLEI

Tram. 300-00309/10

Substanciació

Sessió 54, tinguda el 05.05.2015, DSPC-P 106.

Interpel·lació al Govern sobre la integració
dels immigrants als barris
Tram. 300-00310/10

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

Substanciació

Debat de totalitat

Sessió 54, tinguda el 05.05.2015, DSPC-P 106.

Ple del Parlament

Sessió 54, tinguda el 06.05.2015, DSPC-P 107.

Aprovació de les esmenes a la totalitat de devolució

El Ple del Parlament, en la sessió 54, tinguda el
06.05.2015, DSPC-P 107, ha aprovat les esmenes a la
totalitat de devolució. Per consegüent, la iniciativa legislativa resta rebutjada.

2.01.02.
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3.

TRAMITACIONS EN CURS

3.01.

PROJECTES I PROPOSICIONS DE LLEI
I ALTRES PROPOSTES DE NORMA

Núm. 567

Projecte de llei del sòl d’ús agrari
Tram. 200-00041/10

3.01.01.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
a la totalitat

PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei de modificació de la Llei
20/2010, del 7 de juliol, del cinema

Sol·licitud: GP C’s (reg. 115928).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’11.05.2015 al 12.05.2015).
Finiment del termini: 13.05.2015; 09:30 h.

Tram. 200-00019/10

Projecte de llei de la comunitat catalana a
l’exterior

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

Sol·licitud: GP CiU; GP PPC; GP C’s; GP ERC (reg.
114599; 114616; 114623; 114851).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.05.2015 al 15.05.2015).
Finiment del termini: 18.05.2015; 09:30 h.

Tram. 200-00043/10

Correcció d’errades de publicació (BOPC 561)

En el BOPC 561, a la pàg. 23, cal substituir el certificat
del secretari del Govern per aquest altre:
«A la Mesa del Parlament

Projecte de llei d’ordenació del sistema
d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Cata
lunya

Jordi Baiget i Cantons, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,

Tram. 200-00029/10

Certifico:

Sol·licituds de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries

Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia
d’avui, s’ha pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:

Presentació: GP PPC (reg. 116119).
Presentació: GP SOC, GP ICV-EUiA, GP C’s, Grup
Mixt (reg. 116138).
Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 06.05.2015
i 07.05.2015.
N. de la R.: Les sol·licituds es reprodueixen en la secció 4.67.

Projecte de llei sobre les organitzacions in
terprofessionals agroalimentàries de Cata
lunya

“A proposta del conseller de la Presidència, s’aprova
l’Avantprojecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior, i s’autoritza el conseller perquè el presenti al
Parlament.
S’acorda sol·licitar que es tramiti pel procediment d’urgència extraordinària, d’acord amb el que estableix l’article 96.4 del Reglament del Parlament de Catalunya.”
I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona, el 21 d’abril de 2015.»

3.01.02.

PROPOSICIONS DE LLEI

Tram. 200-00040/10

Pròrroga del termini per a proposar compareixences

Proposició de llei de creació del municipi de
Medinyà
Tram. 202-00075/10

Sol·licitud:

GP CiU; GP ERC; GP C’s (reg. 115746;
115867; 115927).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 12.05.2015 al 14.05.2015).
Finiment del termini: 15.05.2015; 09:30 h.

Ponència per a elaborar l’Informe

Comissió d’Afers Institucionals
La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tinguda el 25 de març de 2015, ha nomenat la ponència que
ha d’elaborar l’Informe sobre la Proposició de llei de

3.01.01.
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creació del municipi de Medinyà (tram. 202-00075/10)
i les esmenes presentades, d’acord amb l’article 109.1 i
concordants del Reglament del Parlament. La Ponència és integrada pels diputats i diputades següents:

Núm. 567

l’Estat dels requisits per a la creació de nous municipis
previstos a la legislació bàsica del règim local.»
Palau del Parlament, 4 de maig de 2015
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Sergio Santamaría Santigosa, diputat, GP PPC

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Pere Vilà i Fulcarà
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
Roger Torrent i Ramió
Grup Parlamentari Socialista
Juli Fernández i Iruela

Proposició de llei de garantia de l’assistèn
cia sanitària i farmacèutica pel sistema ca
talà de la salut
Tram. 202-00080/10

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Sergio Santamaria Santigosa
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa
Marc Vidal i Pou
Grup Parlamentari de Ciutadans
Carina Mejías Sánchez
Grup Mixt
Quim Arrufat Ibáñez

Pròrroga del termini per a proposar compareixences

Sol·licitud: GP C’s; GP CiU; GP ERC (reg. 115978;
115996; 116117).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1
dia hàbil.
Finiment del termini: 13.05.2015; 09:30 h.

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2015
El secretari de la Comissió, Celestino Corbacho i Chaves; el president de la Comissió, Sergi Sabrià i Benito

Proposició de llei de modificació de la Llei
5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a
eradicar la violència masclista
Tram. 202-00082/10

Esmenes a l’articulat

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
a la totalitat

Reg. 115731 / Admissió a tràmit: Mesa de la
Comissió d’Afers Institucionals, 06.05.2015

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s (reg. 115791; 115962).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’11.05.2015 al 12.05.2015).
Finiment del termini: 13.05.2015; 09:30 h.

Esmena presentada pel GP PPC (reg. 115731)

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 107 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a l’articulat de la Proposició de llei de creació del municipi de Medinyà (tram.
202-00075/10).

1

Esmena 1
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’una nova disposició addicional
«Disposició addicional

Proposició de llei de modificació de la Llei
13/2005, del 27 de desembre, del règim d’in
compatibilitats dels alts càrrecs al servei de
la Generalitat
Tram. 202-00083/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
a la totalitat

Sol·licitud: GP CiU; GP ERC; GP C’s (reg. 115792;
115870; 115930).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’11.05.2015 al 12.05.2015).
Finiment del termini: 13.05.2015; 09:30 h.

La implementació d’aquesta Llei haurà d’anar acompanyada d’una valoració i ponderació entre l’administració de la Generalitat i l’administració General de

3.01.02.
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Proposició de llei per la qual es regula el rè
gim retributiu del personal directiu del sec
tor públic de la Generalitat de Catalunya

Núm. 567

Proposició de llei de rebaixa de l’impost so
bre successions i donacions
Tram. 202-00088/10

Tram. 202-00084/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
a la totalitat

Sol·licitud:

GP CiU; GP ERC; GP C’s (reg. 115793;
115871; 115931).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’11.05.2015 al 12.05.2015).
Finiment del termini: 13.05.2015; 09:30 h.

Proposició de llei de balances fiscals terri
torialitzades

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
a la totalitat

Sol·licitud: GP CiU; GP ERC; GP C’s (reg. 115797;
115874; 115935).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’11.05.2015 al 12.05.2015).
Finiment del termini: 13.05.2015; 09:30 h.

Proposició de llei de modificació de l’article
90 de la Llei 12/2009, d’educació
Tram. 202-00089/10

Tram. 202-00085/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
a la totalitat

Sol·licitud:

GP CiU; GP ERC; GP C’s (reg. 115794;
115872; 115932).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’11.05.2015 al 12.05.2015).
Finiment del termini: 13.05.2015; 09:30 h.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
a la totalitat

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s (reg. 115798; 115936).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’11.05.2015 al 12.05.2015).
Finiment del termini: 13.05.2015; 09:30 h.

Proposició de llei electoral de Catalunya
Tram. 202-00091/10

Proposició de llei de millora del règim pres
supostari de les institucions estatutàries

Debat de totalitat

Tram. 202-00086/10

Ple del Parlament

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
a la totalitat

Sol·licitud: GP CiU; GP ERC; GP C’s (reg. 115796;
115873; 115933).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’11.05.2015 al 12.05.2015).
Finiment del termini: 13.05.2015; 09:30 h.

Proposició de llei de protecció de la mater
nitat
Tram. 202-00087/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
a la totalitat

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s (reg. 115795; 115934).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’11.05.2015 al 12.05.2015).
Finiment del termini: 13.05.2015; 09:30 h.

3.01.02.

Sessió 54, tinguda el 06.05.2015, DSPC-P 107.

Rebuig de les esmenes a la totalitat presentades
pels GP C’s, GP ICV-EUiA, GP SOC i GP PPC

Rebutjades pel Ple del Parlament en la sessió 54, tinguda el 06.05.2015, DSPC-P 107.

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 21.04.2015.

Termini per a proposar compareixences

Termini: atesa la tramitació d’urgència extraordinària
acordada, 2 dies hàbils (del 12.05.2015 al 13.05.2015).
Finiment del termini: 14.05.2015; 09:30 h.

Tramitacions en curs
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3.10.

PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN
AMB L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

3.10.25.

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Núm. 567

Proposta de resolució sobre els canvis en el
model d’atenció domiciliària
Tram. 250-01475/10

Esmenes presentades

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

Esmenes presentades pel GP CiU (reg. 112672)

1

Esmenes presentades
Reg. 110895 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CBFI, 17.04.2015

«1. El Parlament de Catalunya manifesta que, per la seva rellevància social, qualsevol canvi substancial en la
provisió de l’atenció primària ha de ser informat, discutit, i en el seu cas aprovat, per la majoria d’aquesta
cambra.»

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

2

De tota la proposta
«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a iniciar immediatament el procés de licitació de les obres per a la construcció de la Residència i
Centre de Dia Sabadell Parc Central de Sabadell quan
les disponibilitats econòmiques ho permetin.»

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

«2. Aturar els canvis que s’estan implantant en el model
d’atenció domiciliària a Catalunya.»
Esmena 3
De supressió
GP de Convergència i Unió (3)

Del punt 4
«4. Presentar, en el termini de dos mesos, un Informe a
la Comissió de Salut del Parlament que avaluï l’impacte, tant econòmic com en la qualitat del servei, que han
tingut els canvis de model ja implantats en I’atenció domiciliària a diverses ciutats i àrees bàsiques.»

Esmenes presentades
Reg. 110898 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CBFI, 17.04.2015

4

Esmena presentada pel GP CiU (reg. 110898)

Esmena 1
D’addició
GP de Convergència i Unió (1)

Esmena 4
De supressió
GP de Convergència i Unió (4)

Del punt 5

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat a concertar, d’acord amb el compromís
adoptat en el Conveni subscrit entre l’Institut Català
d’Assistència i Serveis Socials i la Fundació SalarichCalderer per al finançament d’infraestructures socials,
un mínim del 50% de les places de la Residència Salarich-Calderer, del terme municipal de Bagà (Berguedà) així que les disponibilitats pressupostàries ho facin
possible.»

3.10.25.

Esmena 2
De supressió
GP de Convergència i Unió (2)

Del punt 2

3

1

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

Del punt 1

Esmena presentada pel GP CiU (reg. 110895)

1

Reg. 112672 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CS, 07.05.2015

«5. Garantir als professionals dels CAPs els recursos
personals, materials i organitzatius necessaris per a
poder continuar oferint una bona atenció a consulta
i a domicili com a metge/ssa i infermer/a de referència per als seus pacients, sense que això comporti treball fora d’hores laborals ni sobreesforç econòmic dels
professionals, facilitant, entre d’altres: recuperació del
personal perdut en els últims anys, substitucions de baixes i jubilacions, i facilitats operatives i organitzatives
com poden ser targetes per aparcament en servei, identificació dels professionals o pagament dels desplaçaments.»

Tramitacions en curs
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Proposta de resolució sobre el Consorci Sa
nitari de Terrassa
Tram. 250-01477/10

Núm. 567

Proposta de resolució sobre la modificació
de la Llei de l’Estat 27/2014, de l’impost so
bre societats
Tram. 250-01479/10

Esmenes presentades
Esmenes presentades

Reg. 112671; 112692 / Admissió a
tràmit: Mesa de la CS, 07.05.2015

Reg. 112660 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CBFI, 17.04.2015

Esmenes presentades pel GP CiU (reg. 112671)

1

Esmena presentada pel GP CiU (reg. 112660)

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

1

Del punt 2
«2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat a aturar les retallades al sector salut i aprovisionar, de manera efectiva, els recursos necessaris
pel desenvolupament dels serveis públics de salut del
Consorci Sanitari de Terrassa i especialment, per tal
de que els temps d’espera per tot tipus d’acte sanitari
es situï com a mínim, en la mitjana dels de la resta de
centres hospitalaris de Catalunya.»

2

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

Del punt 5
«5. Desenvolupar un nou marc fiscal per a les entitats
no lucratives. La llei actual pren en consideració la realització d’una activitat econòmica, en cap moment no
diferencia si l’entitat que la desenvolupa té fins no lucratius. Legislar el sector des del respecte a les competències de la Generalitat de Catalunya i la confiança i
el diàleg amb les entitats i els òrgans representatius.»

Proposta de resolució sobre les obres d’am
pliació i millorament de l’Hospital de Vilade
cans

Del punt 3
«3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat a definir un escenari previsible d’ingressos
en el marc d’un pla de reequilibri i sostenibilitat del
Consorci Hospitalari de Terrassa, tenint en compte, si
fos necessari, la revisió del finançament procedent del
CatSalut i les mesures de gestió pròpies en ingressos i
despeses.»

Tram. 250-01482/10

Esmenes presentades
Reg. 110487; 112670 / Admissió a
tràmit: Mesa de la CS, 07.05.2015

Esmenes presentades pel GP SOC (reg. 110487)

1
Esmena presentada pel GP ERC (reg. 112692)

1

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

Esmena 1
De modificació i supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

Del punt 2
«2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat a assignar, a través del CatSalut, els recursos necessaris per la prestació de l’assistència sanitària corresponent a la població assignada al Consorci Sanitari de Terrassa i especialment, per tal que els
temps d’espera pels diferents actes sanitaris es situïn
com a mínim, en la mitjana dels de la resta de centres
hospitalaris de Catalunya.»

Esmena 1
De modificació
GP Socialista (1)

Del punt 2
«2. Garantir la disponibilitat pressupostària necessària per a l’inici de les obres el primer trimestre de l’any
2016 i en els futurs exercicis pel desenvolupament de
les necessitats de servei que el Pla Funcional presentat
al gener de 2015 estableix per a l’Hospital de Viladecans.»

2

Esmena 2
D’addició
GP Socialista (2)

D’un nou punt 3
«3. Garantir durant el 2015 la implementació de serveis previstos a la Cartera de serveis del Pla funcional
presentat, que esdevingui viable en els espais del què
disposi actualment l’Hospital de Viladecans, així com

3.10.25.
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augmentar els recursos personals per fer front a la reducció de llistes d’espera de l’Hospital en virtut de la
Resolució 874/X del Parlament de Catalunya.»

3

Esmenes presentades
Reg. 112674; 112675; 112693 / Admissió
a tràmit: Mesa de la CS, 07.05.2015

«4. Augmentar els recursos personals i materials del
servei d’urgències amb caràcter urgent donada de la
situació de sobresaturació vigent a l’Hospital de Viladecans, així com vetllar per les necessitats reals de
personal en el nou projecte d’ampliació en èpoques
d’hivern per tal que en aquest sentit mai es torni a repetir la situació dels mesos de desembre de 2014, gener
i febrer de 2015.»

Esmenes presentades pel GP CiU (reg. 112670)

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

Esmenes presentades pel GP CiU (reg. 112674)

1

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

Del punt 2
«2. Continuar impulsant el grup de treball constituït
entre el CatSalut i els col·legis de farmacèutics per tal
de planificar i implementar les actuacions a dur a terme en l’àmbit de la farmàcia comunitària.»

2

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

Del punt 4.a

Del punt 1
«1. Durant aquest 2015, presentar l’avantprojecte i
durant el 2016 disposar del projecte executiu d’obres
d’ampliació i millora de l’Hospital de Viladecans,
d’acord amb el Pla Funcional presentat a finals de gener del 2015.»

2

Proposta de resolució sobre la planificació
i el desenvolupament de la farmàcia comu
nitària
Tram. 250-01484/10

Esmena 3
D’addició
GP Socialista (3)

D’un nou punt 4

1

Núm. 567

Esmena 2
De supressió i addició
GP de Convergència i Unió (2)

«4.a) Instar al Govern de l’Estat a la creació i implantació d’una especialitat en farmàcia comunitària que
estimuli la formació continuada i el desenvolupament
professional.»

3

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

Del punt 4.b

Del punt 2
«2. Garantir la disponibilitat pressupostària necessària
per a l’any 2016 i següents de manera que permeti Iniciar les obres d’ampliació i millora tan aviat com el
projecte executiu estigui aprovat, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries.»

«4.b) Valoració de la experiència i formació en farmàcia comunitària en l’accés a les noves farmàcies que,
per garantir la equitat i la qualitat de la prestació, hauria de ser per concurs-oposició.»

4

Esmena 4
De supressió i addició
GP de Convergència i Unió (4)

Del punt 4.d
«4.d) Millora de la integració de les farmàcies comunitàries amb el Sistema Públic de Salut, per mitjà de
l’accés a la informació que sigui necessària de la historia clínica necessària del pacient per dur a terme l’activitat contractada pel CatSalut, com és i a la llista de
medicació que té prescrita, respectant sempre les normes establertes sobre protecció de dades, privacitat i
confidencialitat.»

3.10.25.

Tramitacions en curs

17

11 de maig de 2015

5

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

zematge i dispensació de medicaments, que incorpori
la retribució per l’acte professional.»

Esmena 5
De modificació
GP de Convergència i Unió (5)

4

Del punt 4.f
«4.f) Estudiar la possibilitat d’implantar un model
mixt de retribució dels professionals, basat sobretot en
honoraris professionals sobre actuacions, abans que en
marges sobre producte.»

6

Núm. 567

Esmena 6
De modificació
GP de Convergència i Unió (6)

Del punt 4.g
«4.g) Estudiar les implicacions d’una eventual diferenciació pressupostària de les partides de la despesa en
medicaments del pagament dels serveis professionals
farmacèutics comunitaris.»

Esmena 4
D’addició
GP Socialista (4)

D’un nou apartat i al punt 4
«i) Promoure canvis estructurals en el sector, mitjançant la Llei d’ordenació farmacèutica de Catalunya,
per tal de desenvolupar un nou model professional i de
concertació que contempli una cartera de serveis de
salut per les farmàcies, que comporti una tarifa integrada de prestacions.»

5

Esmena 5
D’addició
GP Socialista (5)

D’un nou punt 5
«5. Impulsar la Mesa del Medicament com a òrgan
consultiu i deliberatiu.»

Esmenes presentades pel GP SOC (reg. 112675)

1

Esmena 1
D’addició
GP Socialista (1)

«a) Disponibilitat i dispensació d’un major nombre de
medicaments d’ús hospitalari mitjançant la farmàcia
comunitària, especialment per a aquells medicaments
que no requereixen un seguiment clínic concomitant a
l’acte de dispensació, per tal de garantir que els pacients que els necessitin puguin accedir-hi prop de casa
o del seu lloc de treball.»
Esmena 2
D’addició
GP Socialista (2)

Al punt 4.a
«a) Fer les gestions necessàries davant del Govern
de l’Estat per tal que estudiï la creació i implantació
d’una especialitat en farmàcia comunitària que estimuli la formació continuada i el desenvolupament professional.»

3

Esmena 3
D’addició
GP Socialista (3)

D’un nou apartat h al punt 4
«h) Presentar una proposta al Govern de l’Estat per a
promoure canvis estructurals en el sector, mitjançant
canvis legislatius en l’actual model de retribució de les
oficines de farmàcia comunitària per, a banda de recollir aspectes logístic derivats de la compra, emmagat3.10.25.

Esmena 6
D’addició
GP Socialista (6)

D’un nou punt 6

Al punt 3.a

2

6

«6. Elaborar en el termini d’un mes un pla de pagament dels deutes pendents a les oficines de farmàcia.»

Esmenes presentades pel GP ERC (reg. 112693)

1

Esmena 1
De modificació i supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

«4. Impulsar els canvis normatius i reglamentaris imprescindibles per fer possible la consecució dels objectius perseguits amb el desenvolupament de la farmàcia
comunitària, fruit de les conclusions del grup de treball, valorant els punt següents:
a) Creació i implantació d’una especialitat en farmàcia
comunitària que estimuli la formació continuada i el
desenvolupament professional.
b) Sistema d’accés a les noves farmàcies valorant aspectes com experiència i formació en farmàcia comunitària i també tot el que fa referència a la qualitat de la prestació, cercant la formula d’accés que en
garanteixi l’equitat. c) Desenvolupament normatiu que
permeti al farmacèutic actual assumir les seves noves
competències i responsabilitats.
d) Millora de la Integració de les farmàcies comunitàries amb el Sistema Públic de Salut, per mitjà de l’accés a la història clínica necessària del pacient i a la
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llista de medicació que té prescrita, respectant sempre
les normes establertes sobre protecció de dades, privacitat i confidencialitat.
e) Desenvolupament de sistemes de comunicació oficials entre professionals sanitaris i de telefarmàcia amb
els pacients, que permeti agilitzar la presa de decisions
i la supervisió.
f) Proposta d’un nou sistema de retribució dels serveis
que s’adeqüi a aquests nous objectius de farmàcia comunitària, diferenciant si cal, en el pressupost allò que
es refereix a producte d’allò que es refereix a serveis
professionals.
g) Diferenciar pressupostàriament les partides de la
despesa en medicaments del pagament dels serveis professionals farmacèutics comunitaris.»

2

Núm. 567

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

Del punt 2
«2. La constitució dels òrgans de participació territorial del Sector Sanitari Baix Llobregat Nord, tal com
preveu la Llei d’Ordenació Sanitària de Catalunya.»

Esmenes presentades pel GP ERC (reg. 112694)

1

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

«1. Garantir l’atenció continuada i urgent a la població d’Esparreguera.»
Proposta de resolució sobre la reobertura
del servei d’atenció continuada del CAP Es
parreguera

2

Tram. 250-01491/10

Esmenes presentades
Reg. 110488; 112669; 112694 / Admissió
a tràmit: Mesa de la CS, 07.05.2015

Esmenes presentades pel GP SOC (reg. 110488)

1

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

«2. Avaluar l’impacte en l’accés i la qualitat del servei
dels canvis duts a terme pel Departament de Salut durant els darrers 3 anys als serveis de salut prestats al
CAP d’Esparreguera amb el consistori, el govern territorial de salut i representants del personal, d’usuaris i
de veïns. Restablir les mesures necessàries per garantir
un servei continuat accessible i de qualitat.»

Esmena 1
D’addició
GP Socialista (1)

D’un nou punt 2
«2. Restablir i augmentar els recursos destinats a
l’Hospital de Martorell per tal d’augmentar la dotació del servei d’urgències nocturnes del qual resta col·
lapsat degut al tancament del CAP Esparreguera.»

Proposta de resolució de condemna dels
fets que es van produir en el Carnaval del
2015 a Solsona
Tram. 250-01498/10

Esmenes presentades
Reg. 116081 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CAI, 06.05.2015

Esmenes presentades pel GP CiU (reg. 112669)

1

1

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

Del punt 1
«1. Garantir l’atenció sanitària urgent de 24 hores als
ciutadans d’Esparreguera.»

3.10.25.

Esmena presentada pel GP ERC (reg. 116081)

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

«El Parlament de Catalunya condemna qualsevol tipus d’expressió i manifestació pública que suposi violència o discriminació cap a les persones i col·lectius i
considera com a fonamentals els principis d’actuació
pública basats en el pluralisme, la integració i, en general, tots aquells que incentivin un marc de plena llibertat, foment del debat i convivència democràtica.»
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Proposta de resolució sobre la mort de dos
joves a les Llosses el 14 de gener de 2015 i
la revisió dels protocols d’actuació per a les
emergències en zones no urbanes

Núm. 567

Proposta de resolució sobre el Pla de gestió
d’espais naturals de protecció especial de
Catalunya 2015-2020
Tram. 250-01500/10

Tram. 250-01499/10

Esmenes presentades
Esmenes presentades

Reg. 113647 / Admissió a tràmit: Mesa
de la CARPAMN, 06.05.2015

Reg. 115984; 116082 / Admissió a
tràmit: Mesa de la CI, 06.05.2015

Esmenes presentades pel GP SOC (reg. 113647)
Esmena presentada pel GP CiU (reg. 115984)

1

1

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

Del punt 1

Del punt 5
«5. Estudiar la implementació d’un sistema, en les zones de baixa cobertura, amb les companyies telefòniques en el qual des del 112 es pugui retornar una trucada a una persona que ha sol·licitat els seus serveis.»

Esmenes presentades pel GP ERC (reg. 116082)

1

«1. Aturar l’execució del Pla de gestió d’espais naturals
protegits de Catalunya 2015-2020 fins que hi hagi un
consens majoritari entre les entitats del sector ambiental, les professionals i els grups parlamentaris.»

Proposta de resolució sobre l’esclerosi múl
tiple
Tram. 250-01501/10

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

Del punt 1
«El Parlament de Catalunya insta el Govern a adoptar
les mesures següents:
1. En relació als fets succeïts la matinada del 14 de gener de 2015, en els quals van ser trobats sense vida dos
joves a la pista forestal de Les Llànties entre Campdevànol i Les Lloses, lliurar la informació resultant de la
investigació realitzada, respectant la normativa sobre
protecció de dades personals.

2

Esmena 1
De modificació
GP Socialista (1)

Esmena 2
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (2)

D’un nou punt

Esmenes presentades
Reg. 113637; 113959 / Admissió a
tràmit: Mesa de la CS, 07.05.2015

Esmenes presentades pel GP SOC (reg. 113637)

1

Esmena 1
D’addició
GP Socialista (1)

D’un nou punt
«– Establir convenis plurianuals amb la Fundació
d’Esclerosi Múltiple i altres associacions d’afectats per
tal de garantir que els processos de rehabilitació ambulatoris que duen a terme no estiguin sotmesos a les
variacions pressupostàries i puguin planificar amb garanties de sostenibilitat la seva activitat, amb coordinació amb els centres hospitalaris de referència.»

«Que en situacions d’emergències previsibles per raons
climàtiques o d’esdeveniments col·lectius es doti d’una
plantilla de suport als operador del servei del 112.»

3

Esmenes presentades pel GP ICV-EUiA (reg. 113959)

Esmena 3
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (3)

1

D’un nou punt
«Elaborar un informe d’avaluació tecnològica sobre el
grau de cobertura que ofereixen les companyies de telefonia mòbil al territori i sobre el nivell d’admissió de trucades que el sistema tecnològic actual està garantint.»

3.10.25.

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

D’un nou apartat 4
«4. Incrementar la despesa dels pressupostos de la Generalitat per a recerca pública biomèdica.»
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Proposta de resolució sobre la discriminació
lingüística del català per membres dels cos
sos policials de l’Estat

3

Tram. 250-01565/10

Núm. 567

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

Del punt 5
Esmenes presentades

«5. Eliminar la derivació d’activitat sanitària assignada de l’Hospital de Mataró a altres centres de salut a
excepció d’aquella que estigui justificada per motius
mèdics.»

Reg. 115983 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CI, 06.05.2015

Esmena presentada pel GP CiU (reg. 115983)

1

4

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

Del punt 7

Del punt 2.c
«2.c) Mantenir i aprofundir en la formació específica
en llengua catalana, per mitjà del CPNL, adreçada a
cossos policials de l’Estat destinats a Catalunya per tal
que tinguin ple coneixement dels drets lingüístics vigents a Catalunya, i de les conseqüències legals i disciplinàries de la seva vulneració.»

«7. Elaborar un Pla de viabilitat econòmic-financer pel
Consorci Sanitari del Maresme, amb horitzó 2017, per
tal de garantir la viabilitat d’aquest i fer front al seu
deute històric.»

Esmenes presentades pel GP ERC (reg. 116050)

1
Proposta de resolució sobre l’assignació
pressupostària de l’Hospital de Mataró per
al 2015
Tram. 250-01567/10

Esmenes presentades
Reg. 116038; 116050 / Admissió a
tràmit: Mesa de la CS, 07.05.2015

Esmenes presentades pel GP CiU (reg. 116038)

1

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

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

De refosa dels punts 1, 2, 3 i 4 en un únic punt 1
«1. Elaborar conjuntament amb el Consorci Sanitari
del Maresme un Pla Empresa, d’inversions i de Contractació 2014-2020 de l’Hospital de Mataró per part
del CatSalut que contempli recuperar l’activitat del
2010 i permeti amortitzacions de deutes pendents heretats d’anys.»

2

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

De refosa dels punts 5, 6 i 7 en únic punt 2

Del punt 1
«1. Facilitar que, amb l’increment del percentatge de
les tarifes per prestació de serveis sanitaris per al 2015
que percebi l’Hospital de Mataró, tots els seus treballadors cobraran la catorzena paga o la part proporcional equivalent deduïda de llur salari.»

2

Esmena 4
De modificació
GP de Convergència i Unió (4)

«2. Avaluar la derivació d’activitat quirúrgica programada de l’Hospital de Mataró a altres centres per tal
d’evitar derivacions d’intervencions que es puguin realitzar des del mateix hospital, amb l’objectiu de maximitzar l’ús dels recursos disponibles al centre.»

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

Del punt 2
«2. Seguir destinant, en el pressupost de despeses del
CatSalut, una aportació de capital nominativa destinada a finançar l’amortització del principal d’operacions d’endeutament formalitzades pel Consorci Sanitari
del Maresme als anys 2003 i 2005.»
3.10.25.
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Núm. 567

Proposta de resolució de rebuig de la sen
tència del Tribunal Constitucional que anul·
la les competències del Síndic de Greuges
com a Autoritat Catalana per a la Prevenció
de la Tortura

Proposta de resolució sobre el centre de re
cerca Agrotecnio

Tram. 250-01568/10

Reg. 116036; 116046 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CARPAMN, 06.05.2015

Tram. 250-01580/10

Esmenes presentades

Esmenes presentades
Reg. 116032; 116083 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CSG, 06.05.2015

Esmena presentada pel GP CiU (reg. 116036)

1

Esmena presentada pel GP CiU (reg. 116032)

1

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

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

Del punt 1

Del punt 4
«4. Insta el Govern a trobar els mecanismes legals adients per fer arribar aquests acords als organismes internacionals.»

«1. Realitzar les avaluacions pendents al centre de recerca Agrotecnio, un cop el centre hagi elaborat el
projecte científic amb la participació de les seves institucions patrones.»

Esmenes presentades pel GP ERC (reg. 116046)

1

Esmena presentada pel GP ERC (reg. 116083)

1

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

Al punt 1
«El Parlament de Catalunya:
1. Lamenta i rebutja la sentència del Tribunal Constitucional anul·lant les competències del Síndic de Greuges en matèria de relacions internacionals, concretament la relativa a la seva condició d’Autoritat Catalana
per a la Prevenció de la Tortura, i mostra la seva discrepància en fer de la tutela dels drets humans una
qüestió estrictament competencial diluint-ne la seva
importància.»

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

Del punt 1
1. Realitzar l’avaluació al centre de recerca Agrotecnio
per tal que en cas que aquesta sigui positiva sigui reconegut formalment com a centre CERCA de la Generalitat de Catalunya. Aquesta avaluació ha de basar-se
en els mateixos paràmetres d’excel·lència investigadora i transferència tecnològica amb els quals s’han avaluat la resta de centres CERCA reconeguts.

2

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

Del punt 2
2. En el cas que Agrotecnio obtingui la qualificació definitiva com a centre CERCA, dotar-lo de finançament
amb les mateixes condicions que la resta de Centres de
la xarxa CERCA.

3.10.25.
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Proposta de resolució sobre la disponibilitat
d’un ambulatori obert les vint-i-quatre hores
del dia a tots els municipis
Tram. 250-01624/10

Núm. 567

Proposta de resolució sobre els informes
d’avaluació de la disminució de càrregues
administratives i de la implantació de l’admi
nistració electrònica per a empreses
Tram. 250-01625/10

Presentació
Presentació

GP PPC
Reg. 114784 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 05.05.2015

GP C’s
Reg. 115110 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 05.05.2015

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que 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.

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

Exposició de motius
En els darrers anys les retallades del govern de la Generalitat en l’àmbit de la salut ha comportat una important reorganització dels serveis sanitaris catalans, i
sobretot dels serveis en els municipis.
Aquesta reorganització ha significat en els millors dels
casos limitar els horaris dels serveis mèdics, i en els
pitjors el seu tancament.
A molts dels municipis en els que s’han vist retallats
els serveis mèdics els veïns es queden sense el servei d’atenció continuada i d’urgències, el que obliga
als veïns que necessiten rebre atenció mèdica fora de
l’horari a desplaçar-se fora dels seus municipis, amb el
risc que això comporta i l’augment dels temps d’espera
i atenció mèdica que se’n deriva.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya presenta la següent:
Proposta de resolució
El Parlament insta el Govern de la Generalitat a que
tots els municipis de Catalunya tinguin almenys un
ambulatori obert les 24 h del dia.

Exposició de motius
La Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió tinguda el 8 d’octubre de 2014, va aprovar la resolució
813/X sobre la creació d’un sistema d’interlocució única amb l’Administració per a empreses i autònoms,
presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans
presenta la següent:
Proposta de resolució
En compliment de la resolució esmentada, el Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat
a presentar a la Comissió d’Empresa i Ocupació, en el
termini màxim d’un mes des de l’aprovació de la present Proposta de Resolució, els dos informes d’avaluació que es van aprovar, un sobre la disminució de càrregues administratives i l’altre sobre la implantació de
l’administració electrònica.
Palau del Parlament, 28 d’abril de 2015
Inés Arrimadas García
Portaveu adjunta GP C’s

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2015
Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu GP PPC

3.10.25.

Eva García Rodríguez
Diputada GP PPC

Tramitacions en curs

23

11 de maig de 2015

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

Proposta de resolució sobre la seguretat al
barri de Can Puiggener, de Sabadell
Tram. 250-01626/10

Presentació
GP C’s
Reg. 115111 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 05.05.2015

Núm. 567

acordado que permita no solo aumentar la seguridad
sino además colaborar con los servicios sociales del
Ayuntamiento, entidades vecinales y del tercer sector
que son los que conocen en profundidad los problemas
del barrio.
2. Adoptar las medidas pertinentes para evitar que
haya más ocupaciones ilegales de inmuebles.
3. En colaboración con el Ayuntamiento de Sabadell,
detectar qué pisos fueron ocupados para hacer negocio
alquilándolos.

A la Mesa del Parlament
Albert Rivera Díaz, president, Matías Alonso Ruiz,
diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució
següent per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Interior.

4. Detectar y eliminar la manipulación de los suministros de agua y electricidad para evitar los problemas de seguridad que estas instalaciones irregulares
conllevan.
Palau del Parlament, 28 d’abril de 2015
Albert Rivera Díaz
President GP C’s

Exposició de motius

Matías Alonso Ruiz
Diputat GP C’s

El barrio de Can Puiggener en el municipio de Sabadell sufre una grave situación de inseguridad e incivismo que deriva en problemas puntuales de convivencia.
En este barrio existe un parque de viviendas de titularidad pública que está gravemente deteriorado y con
ello el espacio común a otros edificios de una parte
importante del barrio.
Estos pisos están siendo ocupados ilegalmente, una
ocupación fruto de la urgente necesidad de viviendas
por parte de muchos ciudadanos a la cual las administraciones públicas no han dado respuesta. En esta situación ha habido denuncias de ocupaciones de
más de un piso para posteriormente hacer negocio alquilándolo a terceros.
Algunas de estas personas que tienen la ocupación
efectiva de la vivienda pero ningún contrato de arrendamiento deterioran las zonas comunes de los edifi
cios, tienen una actitud agresiva con sus vecinos y manipulan contadores de agua y luz. Todo lo cual puede
hacer pasar lo que es un problema de convivencia a un
problema de seguridad. De hecho, la percepción de inseguridad en el barrio, ya existe en buena parte de esos
ciudadanos del norte de la ciudad de Sabadell.
Todas las medidas adoptadas hasta ahora incluida la
constitución de la Comisión de Seguimiento del Plan
Integral de Can Puiggener no han dado resultado.
Por estos motivos, el Grupo Parlamentario de Ciutadans presenta la siguiente
Proposta de resolució
El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a:
1. Aumentar la dotación de los Mossos d’Esquadra
destinados a reforzar la presencia policial en el barrio
y, en colaboración con la Policía Local de Sabadell,
establecer un dispositivo de seguridad mutuamente
3.10.25.

Proposta de resolució sobre l’espai d’interès
natural de Gallecs, a Mollet del Vallès
Tram. 250-01627/10

Presentació
Jaume Bosch i Mestres, juntament amb
12 altres diputats del GP ICV-EUiA
Reg. 115120 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 05.05.2015

A la Mesa del Parlament
Els diputats sotasignats 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 en defensa dels espais naturals lliures del Vallès i la incorporació de Can Banús
a l’espai d’interès natural de gallecs, per tal que sigui
substanciada davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.
Exposició de motius
Atès que l’any 2005 s’aprovà el PDU de Gallecs després d’un intens procés de negociació entre la Conselleria de Política Territorial de la Generalitat de
Catalunya i els ajuntaments, per tancar l’operació urbanística de l’ACTUR Riera de Caldes en el que es va
proposar inicialment que els espais a protegir mitjançant la Llei PEIN fossin els establerts en la zona 1 i 2
de «L’esquema bàsic per a l’ordenació i gestió del patrimoni natural de Gallecs de gener de 1995» en base
al Projecte de Gallecs com a parc agrícola i faunístic
de l’ADENC de 1991, deixant el límit sud del futur
PEIN en l’autopista AP/7 i atès que l’Ajuntament de
Santa Perpètua de Mogoda va proposar que en el futur
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espai PEIN fossin inclosos també els secans de Can
Banús.

de Gallecs dels sectors exclosos al PDU, de característiques idèntiques a la zona central protegida.

Atès que finalment la delimitació acordada entre tots
els ajuntaments i la Conselleria de Política Territorial
i Urbanisme va posar les bases urbanístiques per a la
creació del EIN de Gallecs, i que de resultes d’això
van quedar exclosos de la zona a protegir diversos sectors per ser desenvolupats per l’INCASOL, entre els
quals hi ha la parcel·la industrial urbana de Can Banús
la qual va quedar reduïda a la superfície comercialitzada en aquella part de parcel·la que encara no havia
estat alterada per les obres urbanitzadores.

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

Atès que l’any 2009, després de 4 anys, s’aprovà la incorporació al PEIN de l’àmbit delimitat com a parc al
PDUG de Gallecs.
Atès que Gallecs és l’únic espai protegit de la plana
vallesana.
Atès que aquest espai es podria trobar al límit viable
pel que fa a la seva funcionalitat biològica per les seves
dimensions.

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Estudiar les possibilitats d’incorporar el sector
de Can Banús II, àmbit I, al Espai d’Interès Natural
(EIN) de Gallecs acreditant –mitjançant els pertinents
estudis ambientals– els elements i valors naturals a
protegir.
2. A la vista del resultat dels anteriors estudis, procedir a modificar el Pla Director Urbanístic de Gallecs
(PDUG) i alhora a mantenir els compromisos urbanístics derivats de les obligacions establertes en els convenis urbanístics del Pla Director Urbanístic (PDU),
amb les següents especificacions, com a mínim:

Atès que l’EIN de Gallecs recull la possibilitat de futures ampliacions.

a. Anul·lar el sostre industrial i/o terciari actualment
permès a dit sector de Can Banús II, àmbit I, amb renúncia, en tot cas a qualsevol trasllat de sostre a d’altres territoris: ni als espais periurbans de l’entorn de
Mogoda ni com a substitució dels horts de la Plana
del Molí.

Atès que l’EIN està gestionat pel Consorci de l’Espai
Agrari de Gallecs, un consorci que vetlla per les especificitats de protecció i per una política activa en matèria agrària.

b. Mantenir les cessions realitzades d’espais de sòl per
a parc públic i equipament i les corresponents càrregues urbanístiques i econòmiques i d’obres urbanitzadores al municipi.

Atès que hi ha llicències de conreus i residencials al cor
de l’EIN, atorgades abans de la creació del consorci.

c. Renunciar a qualsevol mena de reclamació per indemnització per part de l’Incasòl o de la Generalitat
de Catalunya, front a l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda o qualsevol altra administració local
afectada.

Atès que la pressió urbanística en els seus límits continua sent preocupant i la freqüentació de l’espai és extraordinària (prop de 800.000 visitants a l’any).

Atès que en el corredor agrícola el sector nord existeixen centenars d’hectàrees de titularitat privada adjacents a l’espai d’interès Natural que cal que mantinguin els seus valors agrícoles i ambientals.
Ates que seria necessari estudiar els factors de vulnerabilitat, els valors a protegir, les connectivitats en
risc, els requisits exigits i el pressupost a invertir per
tal d’incloure nous terrenys a l’EIN.
Atès que no està prevista la protecció de cap més espai de característiques similars arreu del Vallès, a part
dels sòls no urbanitzables expressament protegits pels
respectius plans generals urbanístics, i, en cas que
aquesta protecció es demostrés insuficient, seria necessari trobar la figura de protecció adequada que asseguri la viabilitat biològica així com una connectivitat amb els espais agroforestals del sector nord.
Atès que és extremament urgent que s’aprovi el Pla
Especial de Gallecs que reguli i permeti una correcta
gestió sostenible de l’espai.
Atès que també és necessari, en l’actualitat, que s’estudiïn totes les possibilitats per a la incorporació a l’EIN
3.10.25.

3. Promoure el sòl industrial i la millora dels polígons
ja existents a l’eix de la riera de Caldes, per tal garantir
la plena ocupació, l’impuls de l’activitat productiva i la
creació de llocs de treball.
4. La incorporació del Parc del Calderí com a zona de
Pre-Parc de l’EIN de Gallecs, amb renuncia expressa
per part de l’INCASOL a la reversió o reclamació de
titularitat.
5. Promoure des del Consorci de l’EIN de Gallecs la
revisió i actualització de les llicències agràries i residencials per garantir una correcta gestió de l’interès
públic, posant fi a situacions irregulars.
6. Agilitzar l’aprovació del Pla Especial de l’EIN de
Gallecs.
7. Iniciar els tràmits d’estudi i planificació territorial i
urbanística pertinents per ampliar la protecció de més
espais agroforestals a la Plana del Vallès, vitals per la
salut de milers de vallesans i necessaris per la qualitat
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de la resta d’espais protegits propers de les serralades
Litoral i Prelitoral.

algun moment pel gènere de la cobla en algun moment
en els últims cent anys.

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2015

A Catalunya hi ha actualment i arran de la història de
la sardana, un potent associacionisme popular, sobretot des de la segona meitat del segle xx, en què destaquen entitats com l’Obra de Ballet Popular, que va
establir la celebració del Dia Universal de la Sardana,
la Federació Sardanista de Catalunya i la Unió de Colles Sardanistes, o la celebració del nomenament de les
«Ciutat Pubilla» de la Sardana.

Joan Herrera Torres, president; Dolors Camats i Luis,
portaveu; Joan Mena Arca, portaveu adjunt; Jaume
Bosch i Mestres, David Companyon i Costa, Hortènsia Grau Juan, Laura Massana Mas, Salvador Milà i
Solsona, Marta Ribas Frías, Josep Vendrell Gardeñes,
Lorena Vicioso Adria, Marc Vidal i Pou, Sara Vilà
Galan, diputats, GP ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre la inclusió de la
sardana a la Llista representativa del patri
moni cultural immaterial de la humanitat
Tram. 250-01628/10

Presentació
GP PPC
Reg. 115429 / Admissió a tràmit: Mesa

L’associacionisme popular de la sardana organitza cada any gran quantitat d’aplecs, balls, audicions, concerts, concursos de composició i concursos de colles
arreu de Catalunya.
Entenem que la sardana, com a dansa i com a música,
forma part del patrimoni cultural immaterial de Catalunya i per tant d’Espanya, que ha de ser protegit,
reconegut i promogut, atenent així al que disposa la
UNESCO en la seva Convenció per a la Salvaguarda
del Patrimoni Cultural Immaterial (2003).
Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya presenta la següent:

del Parlament, 05.05.2015

A la Mesa del Parlament

Proposta de resolució

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, M. Dolors
Montserrat i Culleré, diputada del Grup Parlamentari
del Partit Popular 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 Cultura i Llengua.

El Parlament de Catalunya reconeix la sardana com a
expressió cultural catalana de gran interès i, com a tal,
insta el Govern a col·laborar amb el Govern de l’Estat
per tal de sol·licitar-ne formalment la seva inclusió a la
Llista Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat.

Exposició de motius

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; M. Dolors
Montserrat i Culleré, diputada, GP PPC

La sardana –en tant que música i ball– és una expressió secular de la cultura catalana.
El músic i compositor Josep (Pep) Ventura va ser qui
va consolidar la sardana fins convertir-la en un dels
símbols més coneguts del folklore català.
La música de la sardana és tocada per una cobla. Les
cobles són els grups musicals formats per 12 instruments històrics com són el flabiol, tamborí, dos tibles,
dues tenores, dues trompetes, trombó, dos fiscorns i
un contrabaix. Els instruments inclouen totes les famílies tímbriques instrumentals: corda, percussió i vent
de fusta i metall. El registre actual de sardanes puja a
unes 30.000. A més, cada any s’amplia amb unes dues-centes noves composicions.
Al llarg del temps la cobla ha evolucionat de manera
que s’han ampliat la mètrica, la rítmica, la tímbrica i
el format bàsic, i s’han anat afegint nous instruments.
Així, la cobla s’ha obert a altres estètiques musicals,
a altres llenguatges, així com el jazz, pop, rock, simfonisme, i d’altres. De fet, la major part de les figures
que componen l’escena musical catalana han passat en
3.10.25.

Palau del Parlament, 28 d’abril de 2015

Proposta de resolució sobre el model urba
nístic de l’ordenació del sector del barri de la
Bleda, a Sant Martí Sarroca
Tram. 250-01629/10

Presentació
Grup Mixt, GP ERC, Jordi Terrades i
Santacreu, juntament amb un altre diputat
del GP SOC, GP ICV-EUiA, GP C’s
Reg. 115671 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 05.05.2015

A la Mesa del Parlament
Els portaveus i diputats i diputades sotasignants,
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146
del Reglament del Parlament, presenta la proposta de
resolució següent per tal que sigui substanciada davant
la Comissió de Territori i Sostenibilitat.
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Exposició de motius
Proposta de resolució en relació al model de desenvolupament i ordenació urbanística que es pretén instaurar al «Barri de La Bleda», al municipi de Sant Martí
Sarroca, a fi i efecte de corregir i pal·liar la transformació urbanística desmesurada i radical del territori, així com les conseqüències catastròfiques que des
de l’àmbit econòmic i social de la població resulten
dels instruments de planejament i gestió urbanístiques
endegats i aprovats, fins al moment, per part dels organismes administratius competents, en base als següents termes i consideracions;
I. El barri de la Bleda presenta uns valors naturals i
paisatgístics específics que doten a aquell sector i al
seu entorn de les condicions pròpies dels petits nuclis
enclavats en àrees predominantment rurals i d’interès
agrícola, quina identitat ve configurada, precisament,
per la integració d’aquests assentaments, tan des de la
perspectiva funcional o econòmica com des de l’òptica
del model de vida lligat a la terra, en aquests àmbits
paisatgístics conformats per les extensions i superfícies de vinya que caracteritzen el territori de la comarca
de l’Alt Penedès.
II. El model d’ordenació que actualment s’està contemplant suposa la consolidació irreversible d’una proposta
urbanística que transforma radicalment les condicions i
valors tradicionals del barri de La Bleda, dibuixant un
àmbit de figura hexagonal de grans dimensions i que
pretén ordenar una veritable parcel·lació de tipologia
residencial intensiva que, no només trenca amb els valors originaris de nucli o agregat rural dels que sempre
havia participat, sinó que a més resulta incompatible
amb els nombrosos habitatges històrics i masies existents, els quals són considerats com a volums disconformes que no s’ajusten a les línies i configuracions de
les parcel·les convencionals amb els paràmetres rígids
derivats d’unitat mínima de parcel·la, amplada mínima d’alineació a façana, separacions a vials i als límits
d’altres finques, intensitat de l’edificació, etc.
En aquest punt, cal ressaltar que, conforme les directrius del projecte de Pla Territorial Director Urbanístic de l’Alt Penedès recentment aprovat, la trama urbana de model ciutat-jardí dissenyada per al nucli de
La Bleda resulta contradictori amb els objectius de
protecció i preservació dels terrenys vinculats i condicionats pel curs de la llera del riu Foix, que aconsellen, com per exemple succeeix en el municipi veí dels
Monjos, la restricció i limitació dels creixements urbanístics en la zona, a fi i efecte de ressaltar els valors naturals i paisatgístics d’aquest medi fluvial i protegir-los
del radi d’influència de les trames urbanes.
III. Es tracta, doncs, d’un model d’ordenació propi de
les trames urbanes més intensives que esdevé insostenible i absolutament transformador i quina aplicació, al
marge de provocar la imposició de càrregues urbanístiques absolutament insostenibles pels propietaris re3.10.25.
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sidents del barri, conduirà inexorablement a la pèrdua
d’identitat del territori, a la degradació dels valors ambientals i paisatgístics del mateix, així com a l’alteració
dels elements quotidians i tradicionals que defineixen
el sector, amb la conseqüent pèrdua de qualitat de vida.
En definitiva, la proposta urbanística del barri de La
Bleda estableix un model urbà que facilita un creixement desproporcionat sense l’adequada previsió de
serveis ajustats a les majors necessitats que es puguin
plantejar, vulnerant un dels pronunciaments bàsics i
essencials de l’ordenació urbanística, la qual exigeix la
necessitat de garantir i propulsar un desenvolupament
urbanístic sostenible, sobre la base d’una utilització
racional del territori que faci compatible el desenvolupament econòmic amb el respecte al medi ambient i
amb la millora de la qualitat de vida.
Per aquests motius, es presenta la següent:
Proposta de resolució
1) Instar el Govern a estudiar les possibles incompatibilitats i incoherències amb els valors i principis resultants del Pla Director territorial de l’Alt Penedès que
puguin resultar del model urbanístic que conforma
l’actual ordenació del sector del «Barri de La Bleda» i
establir les pautes i paràmetres de correcció de les determinacions incompatibles.
2) Instar al Govern a fixar i contemplar els valors territorials essencials, tan ambientals, naturals i paisatgístics, com edificatoris i urbanístics, que afecten i resulten aplicables al sector en el que s’emmarca el nucli
del «Barri de La Bleda», per tal de configurar el model
urbanístic més adient, sostenible, integrador i preservador dels esmentats valors tradicionals i característics, en el marc i perspectiva globals d’aquesta zona i
municipi de l’Alt Penedès.
3) Instar al Govern a garantir un desenvolupament urbanístic del barri de La Bleda que sigui econòmicament viable per als propietaris i residents de la zona i
no els aboqui a la pèrdua de les seves vivendes i propietats amb la seva execució.
4) Traslladar el contingut de la present Proposta de
Resolució a la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Barcelona de la Generalitat de Catalunya i demès institucions o òrgans administratius que puguin resultar
competents sobre la qüestió.
Palau del Parlament, 27 de març de 2015
David Fernàndez Ramos, president; Quim Arrufat
Ibáñez, diputat, Grup Mixt. Marta Rovira i Vergés,
portaveu; Teresa Vallverdú Albornà, diputada, GP
ERC. Jordi Terrades i Santacreu, David Pérez Ibáñez,
diputats GP SOC. Dolors Camats i Luis, portaveu;
Salvador Milà i Solsona, diputat, GP ICV-EUiA. Carina Mejías Sánchez, portaveu; Matías Alonso Ruiz,
diputat, C’s.
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PROCEDIMENTS D’ACTUACIÓ DAVANT
EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Procediment per a la interposició d’un re
curs d’inconstitucionalitat contra la Llei or
gànica 4/2015, del 30 de març, de protecció
de la seguretat ciutadana
Tram. 212-00014/10

Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties
Estatutàries

Presentació: GP ERC (reg. 116120).
Admissió a tràmit: Presidència del Parlament,
06.05.2015.
N. de la R. : La sol·licitud es reprodueix en la secció
4.67.

3.15.

MOCIONS SUBSEGÜENTS A
INTERPEL·LACIONS

Tram. 302-00281/10

Esmenes presentades
Reg. 116085; 116086; 116088; 116093 / Admissió
a tràmit: Presidència del Parlament, 06.05.2015

Esmenes presentades pel GP ERC (reg. 116085)

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu, Agnès Russiñol i
Amat, 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 ciutat de Barcelona
(tram. 302-00281/10).
Esmena 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 1
1. Reclamar al Govern de l’Estat que recuperi el nivell
de transferència de l’any 2011 i concertar, en el marc
de la nova llei d’ocupació, totes les polítiques actives
d’ocupació a la ciutat amb l’Ajuntament de Barcelona
en un termini de 2 anys.

3.10.75.

Esmena 2
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 2
2. Elaborar i aprovar, abans de finalitzar l’any 2015,
un pla d’actuacions sobre reindustrialització de Barcelona emmarcat en els programes d’impuls dels 7 àmbits industrials estratègics de l’Estratègia Industrial de
Catalunya.

3

Esmena 3
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 3
3. Consolidar el servei d’ampliació de l’horari atenció
al públic en cap de setmana, la presència d’una ambulància medicalitzada i l’entrada en funcionament d’un
equipament per programes salut preventives gent gran
al CAP Guineueta i garantir la immediata posada en
funcionament del CAP a l’Illa d’Equipaments del Mercat del Guinardó.

4

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go
vern sobre la ciutat de Barcelona

1

2
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Esmena 4
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 4
4. Garantir, quan hi hagi disponibilitat pressupostària,
el finançament necessari per a la finalització de totes
les fases pendents de les obres de l’Hospital del Mar,
l’ampliació de l’Hospital Clínic (incloent-hi la reubicació del Servei d’Urgències, així com la base d’ambulàncies i les plantes d’hospitalització pendents), per a
realitzar el nou edifici de consultes externes de l’Hospital de la Vall d’Hebron, i per a recuperar el nivell de
transferències corrents pel Consorci Mar Parc de Barcelona existent l’any 2012.

5

Esmena 5
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 6
6. Construir i posar en marxa, segons disponibilitats
pressupostàries, les Residències del Parc Sanitari de
Pere Virgili, de Can Ferrero, de les Casernes de Sant
Andreu i de Benavent - Pere Bacardí, i cercar solucions a les altres tres residències pendents a Barcelona.
Posar en funcionament, durant l’any 2015, els equipaments per a l’atenció de persones amb discapacitat
intel·lectual següents: Residència Mas Sauró, la residència Pere Mitjans, la Residència de Can Muns, la
Residència Via Guasp.
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Esmena 6
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou punt 6 bis
6 bis. Plantejar un nou model d’atenció residencial a la
gent gran, un model d’atenció que compti amb l’autonomia personals de les persones grans, en la capacitat
de governar la seva vida, en la capacitat de gestionar
la seva llar.

7

Esmena 7
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 7
7. Recuperar, en funció de les disponibilitats pressupostàries, el nivell existent l’any 2012 de les transferències corrents al Consorci d’educació de Barcelona.

8

Esmena 8
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 8
8. Dotar una partida oberta de beques de menjador
per garantir donar resposta a totes les necessitats alimentàries de l’alumnat de Barcelona sigui quin sigui el
moment del curs que la demani.

9

Esmena 9
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

va sostenibilitat i executar la partida extraordinària
de fins a 5 M€ habilitada en els Pressupostos 2015 per
fer efectiu l’acord que s’assoleixi. Aquestes propostes
se sotmetran a debat i acord a la Comissió Mixta del
Departament d’Ensenyament amb els representants
municipalistes i en el cas de Barcelona amb el Consorci d’Educació.

11

10

Esmena 10
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

12. Modificar l’impost sobre les estades en establiments turístics per incrementar fins al 50% la recaptació que rep la ciutat i augmentar la capacitat de decisió de l’Ajuntament de Barcelona sobre aquest impost.

12

3.15.

Esmena 12
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 14
14. Destinar totes les aportacions econòmiques que facin possible accelerar els treballs per posar en marxa
els trams pendents de la L9/L10 de la xarxa de metro
de Barcelona, especialment pel que fa a la posada en
marxa dels trams i estacions que permetin la connexió
dels barris de La Marina del Port i La Marina del Prat
Vermell amb la resta de xarxa de metro, i la connexió
amb l’Aeroport de Barcelona - El Prat

13

Esmena 13
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 15
15. Elaborar i implementar, abans que fineixi la present legislatura, una iniciativa legislativa que protegeixi el Comerç Emblemàtic, i que permeti entre altres
aspectes que puguin ser declarats Béns Culturals d’Interès Nacional.

14

Del punt 10
10. Elaborar una nova proposta de coresponsabilització de costos i de sosteniment i de places per a infants
de zero a tres anys en llars d’infants de titularitat municipal per al curs 2015-2016 que inclogui el compliment
de la Llei 5/2004, de creació de llars d’infants de qualitat, i la Llei d’educació de Catalunya, el principi de
suficiència financera i la subvenció de llars d’infants
d’iniciativa social. Pel que fa a les escoles de música,
acordar en el marc del grup de treball de la Comissió Mixta ja constituït a tal efecte una proposta organitzativa i de suport a les escoles de música i dansa
municipals per al 2015 que en faciliti l’accés i la se-

Esmena 11
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 12

Del punt 9
9. Establir una planificació actualitzada i prioritzada
de les actuacions en els equipaments educatius de Barcelona previstes en el Pla d’Equipaments educatius per
tal d’executar-la a partir del curs 2015-2016, prioritzant l’Institut Angeleta Ferrer i l’Institut Vallcarca.

Núm. 567

Esmena 14
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 16
16. Treballar, d’acord amb el govern de l’Estat i l’Ajuntament de Barcelona, per recuperar al nivell del 2012
les aportacions pel Consorci del Museu Nacional d’Art
de Catalunya, pel MACBA, pel Consorci de l’Auditori
i Orquestra, pel Fundació Teatre Lliure, pel Mercat de
les Flors, pel Gran Teatre del Liceu i pel Consorci Palau de la Música Catalana.
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Esmena 15
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

4

Del punt 20
20. Programar, durant el 2015, el pagament del deute contret amb l’Ajuntament de Barcelona, en els termes del conveni subscrit entre la Generalitat i l’Ajuntament, que es podrà fer efectiu mitjançant actius de
futur.
Palau del Parlament, 6 de maig de 2015
Marta Rovira i Vergés
Portaveu GP ERC

Del punt 13.

5

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

14 bis) Realitzar i executar, conjuntament amb l’ajuntament de Barcelona, el projecte de la unió de les dues
xarxes del tramvia per l’avinguda Diagonal.

6

A la Mesa del Parlament
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 la ciutat de Barcelona (tram. 302-00281/10).
Esmena 1
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa

D’un punt 4 bis
4 bis) Garantir la titularitat plenament pública del nou
ens que es creï per gestionar l’Hospital Clínic.

2

Esmena 4
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa

D’un punt 14 bis

Agnès Russiñol i Amat
Diputada GP ERC

Esmenes presentades pel GP ICV-EUiA (reg. 116086)

1

Núm. 567

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

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

D’un punt 15 bis
15 bis) Aturar els projectes d’ampliació de grans superfícies comercials a la ciutat de Barcelona.

7

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

D’un punt 17 bis
17 bis) Incrementar la transferència a l’Ajuntament
en el marc del Contracte-Programa de Serveis Socials amb l’objectiu de cobrir les dues terceres parts del
finançament dels serveis socials bàsics de Barcelona.

8

Esmena 8
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa

D’un punt 4 ter

D’un punt 21

4 ter) Fer públic en el termini de 15 dies el resultat de
la inspecció específica, duta a terme per mitjà del CatSalut, a Barnaclínic i l’Hospital Clínic.

21. Treballar, conjuntament amb l’Ajuntament de Barcelona, per recuperar el lideratge i el compromís actiu
de Barcelona amb les ciutats de la Mediterrània, apostant per la cultura de la pau, la solidaritat, la sostenibilitat i la dimensió social.

3

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

Al punt 9

Palau del Parlament, 5 de maig de 2015
Dolors Camats i Luis
Portaveu GP ICV-EUiA

9. Fer la inversió necessària per actualitzar i executar el Pla d’Equipaments educatius a Barcelona amb
la construcció dels instituts o instituts-escola pendents,
com per exemple Angeleta Ferrer, Vallcarca, Fabra i
Coats, Anglesola, un nou institut al Poblenou i un nou
institut a Horta.
3.15.
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Esmenes presentades pel GP CiU (reg. 116088)

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 ciutat de Barcelona (tram.
302-00281/10).

1

d’hospitalització pendents), per a realitzar el nou edifici de consultes externes de l’Hospital de la Vall d’Hebron, i per a recuperar el nivell de transferències corrents pel Consorci Parc de Salut Mar de Barcelona
existent l’any 2012.»

5

«7. Recuperar a tot el territori català, en funció de les
disponibilitats pressupostàries, els nivells de finançament pressupostats en anys anteriors.»

«1. Recuperar el nivell de despesa en polítiques actives
d’ocupació a la ciutat de Barcelona, tornant a establir
una transferència corrent de la Generalitat de Catalunya a l’Ajuntament de Barcelona de 21 M€, tant aviat
com el govern espanyol recuperi el nivell de pressupost
transferit a la Generalitat de Catalunya per polítiques
actives d’ocupació, com a mínim, del 2011.»
Esmena 2
De modificació
GP de Convergència i Unió

6

«8. Continuar mantenint la partida pressupostària
oberta de beques de menjador per a garantir que es pugui donar resposta a totes les necessitats alimentàries
dels alumnes.»

7

«2. Fer un seguiment del teixit productiu de la ciutat
de Barcelona, per tal de detectar situacions de risc i
identificar noves oportunitats que contribueixin a la
reactivació industrial, a través dels instruments i mecanismes de participació propis del Departament
d’Empresa i Ocupació.»

«3. Garantir una atenció sanitària de qualitat als centres d’atenció primària de la ciutat de Barcelona, així com revisar i prioritzar les actuacions previstes e el
marc del conveni de col·laboració 2008-2015 entre la
Generalitat, el CSB i l’Ajuntament de Barcelona per a
la millora de la xarxa sanitària.»
Esmena 4
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 4
«4. D’acord amb les disponibilitats pressupostàries,
dur a terme les actuacions necessàries per tal de finalitzar al més aviat possible totes les fases pendents de
les obres de l’Hospital del Mar, l’ampliació de l’Hospital Clínic (incloent-hi la reubicació del Servei d’Urgències, així com la base d’ambulàncies i les plantes
3.15.

«9. Establir una planificació actualitzada i prioritzada
de les actuacions en els equipaments educatius de Barcelona previstes en el Pla d’Equipaments educatius per
tal d’executar-la a partir del curs 2015-2016.»
Esmena 8
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 10

Del punt 3

4

Esmena 7
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 9

8

Esmena 3
De modificació
GP de Convergència i Unió

Esmena 6
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 8

Del punt 2

3

Esmena 5
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 7
Esmena 1
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 1

2

Núm. 567

«10. Elaborar una nova proposta de coresponsabilització de costos i de sosteniment i de places per a infants
de zero a tres anys en llars d’infants de titularitat municipal per al curs 2015-2016 que inclogui el compliment
de la Llei 5/2004, del 9 de juliol, de creació de llars
d’infants de qualitat, i la Llei d’educació de Catalunya,
el principi de suficiència financera i la subvenció de
llars d’infants d’iniciativa social. Pel que fa a les escoles de música, acordar en el marc del grup de treball
de la Comissió Mixta ja constituït a tal efecte una proposta organitzativa i de suport a les escoles de música i
dansa municipals per al 2015 que en faciliti l’accés i la
seva sostenibilitat i executar la partida extraordinària
de fins a 5 M€ habilitada en els Pressupostos 2015 per
fer efectiu l’acord que s’assoleixi.»
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la Generalitat i l’Ajuntament, d’acord amb les disponibilitats de Tresoreria.»

Esmena 9
De modificació
GP de Convergència i Unió

Palau del Parlament, 6 de maig de 2015

Del punt 14
«14. Garantir la sostenibilitat econòmica del sistema
de transport públic amb una aportació adequada a les
necessitats del servei, així com accelerar els treballs
per posar en marxa al més aviat possible els trams
pendents de l’L9/L10 de la xarxa de metro de Barcelona, especialment pel que fa a la posada en marxa dels
trams i estacions que permetin la connexió dels barris
de La Marina del Port i La Marina del Prat Vermell
amb la resta de la xarxa de metro, i la connexió amb
l’Aeroport de Barcelona - el Prat.»

10

Esmena 10
De modificació
GP de Convergència i Unió

«17. Dotar amb recursos suficients al Consorci de
l’Habitatge de Barcelona que superin els dels exercicis
anteriors pels projectes de rehabilitació de les façanes
del barri de Canyelles, les reparacions i resolució de
patologies estructurals del barri del Besòs i Maresme,
i les subvencions de les convocatòries per a la rehabilitació de Barcelona i, també, dotar de recursos suficients a l’Incasòl per continuar amb les actuacions de
remodelació del barri de Trinitat Nova.»
Esmena 11
De modificació
GP de Convergència i Unió

«18. Aportar aquest 2015 a l’Ajuntament de Barcelona
4.185.000 €, per al pagament dels projectes que duu a
terme aprovats en el marc de la Llei de barris.»
Esmena 12
De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 19
«19. Assolir una inversió per habitant a la ciutat de Barcelona equiparada amb la inversió per habitant de la
resta del territori de Catalunya.»

13

Esmenes presentades pel GP C’s (reg. 116093)

A la Mesa del Parlament
Carina Mejías Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·
lació al Govern sobre la ciutat de Barcelona (tram.
302-00281/10).

Esmena 13
De modificació
GP de Convergència i Unió

18. Fer efectiu el pagament durant l’any 2015 del total de deute que la Generalitat té amb l’Ajuntament de
Barcelona per les inversions de la Llei de Barris que
resten impagades i pel conjunt de programes i convenis pendents de pagament (contracte programa, escoles bressol...), i aportar els recursos compromesos per
la Llei de barris en la seva implementació a la Barceloneta i al Raval Sud, així com al Bon Pastor i a Baró
de Viver.

20. Incloure en l’acord entre la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona el calendari de pagament del deute
reconegut de 13,61 milions d’euros que la Generalitat
deu a les empreses municipals de Barcelona, així com
liquidar, abans de finalitzar la present legislatura, el
deute de 170 M€ contret amb l’Ajuntament de Barcelona, i compensar el conjunt d’incompliments i deslleialtats financeres, per import d’uns altres 130 M€,
acumulats amb l’Ajuntament de Barcelona, no incorrent-hi en el futur.

Del punt 20

3.15.

Esmena 2
D’addició
GP de Ciutadans

Al punt 20

3

«20. Fer efectiu el deute reconegut amb l’Ajuntament
de Barcelona, en els termes del conveni subscrit entre

Esmena 1
D’addició
GP de Ciutadans

Al punt 18

2

Del punt 18

12

Jordi Turull i Negre
Portaveu GP CiU

1

Del punt 17

11

Núm. 567

Esmena 3
D’addició
GP de Ciutadans

D’un nou punt
21. Informar en seu parlamentària sobre els acords
adoptats a totes les reunions de la Comissió no permanent de l’Ajuntament de Barcelona sobre el deute, així
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com fer arribar als grups parlamentaris tots els informes elaborats per aquesta Comissió.

4

Esmena 4
D’addició
GP de Ciutadans

1

Núm. 567

Esmena 1
De modificació
GP Socialista

Al punt 1

D’un nou punt
22. Incorporar al portal de transparència de la Generalitat, en el termini màxim de quatre mesos des de
l’aprovació de la present moció, un informe sobre el
deute pendent de la Generalitat amb tots l’Ajuntament
de Barcelona a data de 30 d’abril de 2015, incloent
l’import total i el desglossament sobre les partides de
deute següents:
– Inversions municipals
– Beques de menjadors
– Escoles bressol municipals
– Projectes pendents de pagament per la Llei de Barris
– Programes de formació ocupacional
– Programes municipals de cohesió social
Palau del Parlament, 5 de maig de 2015
Carina Mejías Sánchez
Portaveu del GP de C’s

«1. Garantizar que en los programas y servicios que se
pongan en marcha para combatir el paro de personas
de más de 45 años, las metodologías de intervención
incluyan: [...]»

2

D’un nou punt 11 bis
«11 bis. Desplegar un pla d’acreditació i qualificació
professional específic, dotat amb recursos suficients,
perquè les persones més grans de quaranta-cinc anys
amb mancances de qualificació professional puguin
accedir de manera continuada i permanent a un itinerari personalitzat de formació per acreditar la seva experiència professional i/o qualificar-se per poder obtenir un lloc de treball.»

3

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go
vern sobre les mesures per a fer front a la
desocupació de les persones de més de
quaranta-cinc anys
Tram. 302-00282/10

Esmenes presentades

Esmena 3
D’addició
GP Socialista

D’un nou punt 11 ter
«11 ter. Convocar plans de formació i treball específics
per a persones majors de quaranta-cinc anys que els
permetin formar-se i adquirir noves habilitats i competències professionals en noves ocupacions demandades.»

4

Reg. 116053, 116055, 116078, 116094 i
116095 / Admissió a tràmit: Presidència
del Parlament, 06.05.2015

Esmena 2
D’addició
GP Socialista

Esmena 4
D’addició
GP Socialista

D’un nou punt 16
Esmenes presentades pel GP SOC (reg. 116053)

A la Mesa del Parlament
Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Montserrat Capdevila Tatché, diputada del Grup Parlamentari Socia
lista, d’acord amb el que estableix l’article 139 del
Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les mesures per a fer front a la desocupació
de les persones de més de quaranta-cinc anys (tram.
302-00282/10).

«16. Elaborar, conjuntament amb l’Estat, un pla de jubilacions anticipades per a aquelles persones que no
trobin feina i acreditin disponibilitat per treballar, una
acumulada recerca activa de feina, i una certificació
contrastada dels serveis públics d’ocupació.»
Palau del Parlament, 5 de maig de 2015
Maurici Lucena i Betriu
Portaveu GP SOC

Montserrat Capdevila Tatché
Diputada GP SOC

Esmenes presentades pel GP ICV-EUiA (reg. 116055)

A la Mesa del Parlament
Dolors Camats i Luis, portaveu, Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb
3.15.
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el que estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les mesures
per a fer front a la desocupació de les persones de més
de quaranta-cinc anys (tram. 302-00282/10).

1

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

De supressió i addició a l’apartat 4
«4. Reformar el sistema Recuperar la universalitat de
la Renta Mínima de Inserción para garantizar que sea
un derecho subjetivo de las personas y que esté mejor orientado a la inserción laboral de las mismas, desde una óptica integral, permitiendo la compatibilidad
parcial con otros salarios o prestaciones según lo establecido en la normativa aplicable, mentre no s’implementi la Renda Garantida de Ciutadania.»

2

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

Núm. 567

17.1. Oferir beques d’assistència a les persones amb
càrregues familiars i/o sense cap tipus de prestació o
subsidi.
17.2. Assegurar la disponibilitat de formació ocupacional per tal que les persones que no disposin de les
competències bàsiques definides per la Unió Europea
puguin obtenir-les amb l’oferta de cursos del SOC.
17.3. Promoure acords i mesures que facin possible
l’accés a la cultura en totes les seves expressions (teatre, música, dansa, esport, etc.), de manera que es pugui assegurar un percentatge mínim per a les persones
aturades d’aquest col·lectiu en totes les activitats organitzades pels diferents nivells de l’administració o d’entitats amb participació pública.»

4

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

D’addició d’un nou apartat 18
«18. El Parlament de Catalunya es compromet a garantir que la llei de Renda Garantida de Ciutadania
pugui quedar aprovada dins la present legislatura.»

D’addició d’un nou apartat 16

Palau del Parlament, 5 de maig de 2015

«16. Elaborar un pla específic per la contractació de
persones aturades de llarga durada majors de 45 anys
sense prestacions amb que pugui arribar a 30.000
persones en el termini d’un any, i que incorpori, entre
d’altres, les següents mesures:

Dolors Camats i Luis
Portaveu GP ICV-EUiA

16.1. La convocatòria de subvencions per aquestes
contractacions en funció de la durada dels contractes
que serà, com a mínim, de 4 mesos. Per al seu finançament, es promouran acords entre el SOC i les administracions locals i supralocals.
16.2. La convocatòria d’ajudes i suport a l’autoocupació i a la creació d’empreses d’economia social i les relacionades amb el medi ambient.
16.3. L’establiment de clàusules en les licitacions de la
Generalitat on sigui valorat i ponderat el fet del treball
qualificat de les empreses que optin a la licitació, com
l’estabilitat en els contractes, les dades d’accidentabilitat i malalties o el manteniment salarial, entre d’altres.»

3

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

Marc Vidal i Pou
Diputat GP ICV-EUiA

Esmenes presentades pel GP CiU (reg. 116078)

A la Mesa del Parlament
Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·
lació al Govern sobre les mesures per a fer front a la
desocupació de les persones de més de quaranta-cinc
anys (tram. 302-00282/10).

1

Esmena 1
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 4
«4. Instar el Govern de la Generalitat a valorar la reforma de la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la renda mínima d’inserció en el marc del debat de la Renda Garantida de Ciutadania, atesa la gran vinculació entre
ambdós programes.»

D’addició d’un nou apartat 17
«17. Elaborar un pla de formació específic per a persones aturades de llarga durada majors de 45 anys, que
pugui arribar a 5.000 persones i que contempli, entre
d’altres, les següents mesures:
3.15.
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Esmenes presentades pel GP ERC (reg. 116094)

Esmena 2
De supressió
GP de Convergència i Unió

A la Mesa del Parlament

Del punt 6
«6. Posar en funcionament, en coordinació amb les diferents administracions públiques i departaments de la
Generalitat un programa de rehabilitació d’edificis per
a l’eficiència energètica que pugui generar ocupació en
el col·lectiu aturat de més de 45 anys procedent del sector de la construcció.»

3

«7. Dur a terme les mesures contemplades a l’Acord
pel Diàleg Social Permanent adreçades a la creació
d’ocupació de les persones majors de 45 anys.»
Esmena 4
De modificació
GP de Convergència i Unió

«12. Estudiar, en el marc del Consell de Relacions Laborals, l’impuls de mesures de sensibilització a les empreses sobre els beneficis del intercanvi recíproc de
coneixements, habilitats i experiències entre persones
“sèniors” i joves, amb l’objectiu de millorar la respectiva ocupabilitat i augmentar el capital humà de les
empreses.»
Esmena 5
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 14
«14. Continuar amb les tasques de supervisió que corresponguin a la Generalitat de Catalunya per estalviar discriminacions per motiu d’edat en les ofertes d’ocupació.»

6

Esmena 6
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 15
«15. Informar al Parlament de Catalunya, abans d’acabar l’actual període de sessions, el contingut detallat
del Programa “Grans Actius” anunciat per Conseller
d’Empresa i Ocupació i qualsevol altre programa o
servei que es posi en marxa per combatre l’atur de les
persones més grans de 45 anys.»

Esmena 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

«4. Instar el Govern de la Generalitat a valorar la reforma de la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la renda mínima d’inserció en el marc del debat de la Renda Garantida de Ciutadania, atesa la gran vinculació entre
ambdós programes.»

2

Del punt 12

5

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Oriol Amorós i
March, 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 les mesures per a fer
front a la desocupació de les persones de més de quaranta-cinc anys (tram. 302-00282/10).

1

Esmena 3
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 7

4

Núm. 567

Esmena 2
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

«7. Dur a terme les mesures contemplades a l’Acord
pel Diàleg Social Permanent adreçades a la creació
d’ocupació de les persones majors de 45 anys.»

3

Esmena 3
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

«12. Estudiar, en el marc del Consell de Relacions Laborals, l’impuls de mesures de sensibilització a les empreses sobre els beneficis del intercanvi recíproc de
coneixements, habilitats i experiències entre persones
“sèniors” i joves, amb l’objectiu de millorar la respectiva ocupabilitat i augmentar el capital humà de les
empreses.»

4

Esmena 4
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

«15. Informar al Parlament de Catalunya, abans d’acabar l’actual període de sessions, el contingut detallat
del Programa “Grans Actius” anunciat per Conseller
d’Empresa i Ocupació i qualsevol altre programa o
servei que es posi en marxa per combatre l’atur de les
persones més grans de 45 anys.»
Palau del Parlament, 6 de maig de 2015
Marta Rovira i Vergés
Portaveu GP ERC

Oriol Amorós i March
Diputat GP ERC

Palau del Parlament, 5 de maig de 2015
Jordi Turull i Negre
Portaveu GP CiU

3.15.
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Núm. 567

Esmenes presentades pel GP PPC (reg. 116095)

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern
sobre la problemàtica del «sensellarisme»

A la Mesa del Parlamento

Tram. 302-00283/10

Josep Enric Millo i Rocher, portavoz, Rafael Luna Vivas, diputado del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, de acuerdo con lo que establece el
artículo 139 del Reglamento del Parlamento, presentan las siguientes enmiendas a la Moció subsegüent a
la interpel·lació al Govern sobre les mesures per a fer
front a la desocupació de les persones de més de quaranta-cinc anys (tram. 302-00282/10).

1

Enmienda 1
De adición
GP del Partit Popular de Catalunya

De un nuevo punto 16
«16. Introducir bonificaciones fiscales en el tramo
autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para nuevos trabajadores mayores de 45
años para mejorar su renta a un menor coste para el
empleador.»

2

Enmienda 2
De adición
GP del Partit Popular de Catalunya

De un nuevo punto 17
«17. Introducir bonificaciones en los impuestos cedidos
totalmente a la Generalitat de Catalunya que gravan
actos conducentes a la constitución de actividades empresariales y de auto ocupación a los emprendedores
mayores de 45 años en situación de desempleo.»

3

Enmienda 3
De modificación
GP del Partit Popular de Catalunya

Esmenes presentades
Reg. 116074, 116084 i 116089 / Admissió a
tràmit: Presidència del Parlament, 06.05.2015

Esmenes presentades pel GP PPC (reg. 116074)

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Marisa Xandri
Pujol, 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 la problemàtica del «sensellarisme» (tram. 302-00283/10).

1

Esmena 1
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Nou apartat 4
«4) Incrementar la dotació pressupostària del Pacte
per a la Lluita contra la Pobresa, per poder implementar les mesures que s’inclouran en l’eix específic per a
la eradicació del “sensellarisme” a que fa referència
l’apartat 3.»
Palau del Parlament, 5 de maig de 2015
Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu GP PPC

Marisa Xandri Pujol
Diputada GP PPC

Esmenes presentades pel GP ERC (reg. 116084)

Del punto 8
«8. Organizar, en coordinación con las diferentes administraciones públicas, sindicatos, cámaras de comercio, asociaciones de empresarios y cooperativas
y otros agentes sociales, de un “Salón del empleo Senior” para poner en contacto a empresas que necesitan
personal y personas desempleadas de más de 45 años
que buscan trabajo.»

4

Enmienda 4
De adición
GP del Partit Popular de Catalunya

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu, Pere Bosch Cuenca,
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 la problemàtica del «sensellarisme» (tram. 302-00283/10).

1

De un nuevo punto 18
«18. Incrementar los recursos destinados a las políticas de empleo en el proyecto de Ley de Presupuestos
de la Generalitat para 2016.»
Palacio del Parlamento, 5 de mayo de 2015
Josep Enric Millo i Rocher
Portavoz GP PPC
3.15.

Rafael Luna Vivas
Diputado GP PPC

Esmena 1
De modificació i addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

1) Impulsar de manera immediata, i en coordinació
amb les entitats especialitzades de la societat civil i
els ens locals, un recompte en l’àmbit de Catalunya per
l’any 2015 de totes aquelles persones que no disposin
de sostre o habitatge o, en cas que en disposin, que
aquest sigui insegur o inadequat seguint la metodologia emprada per la European Federation of National
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Organizations working with the Homeless (FEANTSA).
Aquest estudi s’actualitzarà cada 2 anys i podrà incloure dades sobre els perfils de les persones afectades, tan
a nivell d’origen de la problemàtica com, sobretot, dels
recursos amb què són ateses, en cas d’existir. Incloure
les tipologies ETHOS d’exclusió residencial en el sistema estadístic català, tal com es recomana en el document Confronting Homelessness.

2

Esmena 2
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

2) Constituir una plataforma o una taula específica
en l’àmbit del Grup de Treball contra la pobresa i per
la inclusió social, amb la presència de les entitats del
sector d’atenció a persones sense llar, els serveis socials bàsics, l’Ajuntament de Barcelona i les entitats
municipalistes, amb la finalitat de promoure el debat i
prendre mesures que vagin en la línia de lluitar contra
el sensellarisme, en la coordinació de les accions entre les administracions i les entitats així com suggerir
l’elaboració d’informes.

3

Esmena 3
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

3) Incloure un eix específic per a l’eradicació del «sensellarisme» al Pacte per a la Lluita contra la Pobresa i,
en el supòsit que aquest no es concreti abans de finals
del 2015, impulsar un pla d’actuació contra el sensellarisme que impliqui el conjunt d’administracions i
entitats públiques.
Palau del Parlament, 5 de maig de 2015
Marta Rovira i Vergés
Portaveu GP ERC

Pere Bosch Cuenca
Diputat GP ERC

Núm. 567

pecialitzades de la societat civil i els ens locals, que
incorpori un recompte en l’àmbit de Catalunya per a
l’any 2015 de totes les persones que no disposin d’un
espai físic per viure de sostre o habitatge o, en cas que
en disposin, que aquest no reuneixi les condicions necessàries per desenvolupar les activitats normals de la
vida privada i no en tingui permís d’ús legal, seguint
la metodologia emprada l’any 2011 per la European
Federation of National Organizations working with the
Homeless (FEANTSA). Aquest estudi inclourà les tipologies ETHOS d’exclusió residencial en el sistema estadístic català.»

2

Esmena 2
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 2
«2. Promoure una taula específica en l’àmbit del Grup
de Treball de lluita contra la pobresa i per la inclusió social, amb la presència de les entitats del sector
d’atenció a les persones sense llar, els serveis socials
bàsics, l’Ajuntament de Barcelona i les entitats municipalistes, amb la finalitat de promoure el debat i prendre mesures que vagin en la línia de lluitar contra el
sensellarisme.»

3

Esmena 3
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 3
«3. Impulsar un conjunt de mesures per l’eradicació
del sensellarisme en el marc del pla de lluita contra la
pobresa i per a la inclusió social a Catalunya.»
Palau del Parlament, 6 de maig de 2015
Jordi Turull i Negre
Portaveu GP CiU

Esmenes presentades pel GP CiU (reg. 116089)

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 problemàtica del «sensellarisme» (tram. 302-00283/10).

1

Esmena 1
De modificació
GP de Convergència i Unió

Tram. 302-00284/10

Esmenes presentades
Reg. 116049 i 116052 / Admissió a tràmit:
Presidència del Parlament, 06.05.2015

Esmena presentada pel GP ICV-EUiA (reg. 116049)

A la Mesa del Parlament

Del punt 1
«1. Elaborar, en el marc del Pla territorial sectorial
d’habitatge de Catalunya, l’informe relatiu a la població mal allotjada en coordinació amb les entitats es3.15.

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go
vern sobre els plans de millora de barris i
d’àrees urbanes

Dolors Camats i Luis, portaveu, Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’a
cord amb el que estableix l’article 139 del Reglament
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del Parlament, presenten les següents esmenes a la
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre
els plans de millora de barris i d’àrees urbanes (tram.
302-00284/10).

1

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

A l’apartat 2, que queda redactat de la manera següent:
«2. Reactivar-los aprovant una nova convocatòria
abans de que finalitzi aquest període de sessions, en
quina bases s’incloguin, a més de les actuacions de millora urbana i d’equipaments, actuacions específiques
i coordinades de rehabilitació d’habitatges, de millora
del teixit socioeconòmic, de formació i ocupació i de
cohesió social, a quin efecte la convocatòria haurà de
ser conjunta i coordinada entre els diversos departaments amb competència en aquests sectors.»
Palau del Parlament, 5 de maig de 2015
Dolors Camats i Luis
Portaveu GP ICV-EUiA

Salvador Milà i Solsona
Diputat GP ICV-EUiA

2

Núm. 567

Esmena 2
D’addició
GP Socialista

Al punt 4
«4. Liquidar els deutes contrets pendents amb els ajuntaments, presentant abans del 1 de juliol de 2015 un
pla per fer efectius els pagaments d’aquests deutes pendents, calendaritzant municipi per municipi l’anualitat
en què aquest deute es farà efectiu»
Palau del Parlament, 5 de maig de 2015
Maurici Lucena i Betriu
Portaveu GP SOC

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat GP SOC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go
vern sobre l’aplicació de mesures d’acció
positiva a favor del col·lectiu de joves extu
telats
Tram. 302-00285/10

Esmenes presentades
Reg. 116054, 116090 i 116092 / Admissió a

Esmenes presentades pel GP SOC (reg. 116052)

tràmit: Presidència del Parlament, 06.05.2015

A la Mesa del Parlament

Esmenes presentades pel GP SOC (reg. 116054)

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades i
Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista,
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre
els plans de millora de barris i d’àrees urbanes (tram.
302-00284/10).

A la Mesa del Parlament

1

Esmena 1
D’addició
GP Socialista

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Núria Ventura
Brusca, 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’aplicació de mesures d’acció positiva a favor del col·
lectiu de joves extutelats (tram. 302-00285/10).

1

Al punt 1
«1. Defensa la continuïtat dels diferents Plans de
Barris com un instrument financer i de cohesió de
la Generalitat destinat a la rehabilitació i la promoció específica de barris i àrees urbanes que, per llurs
característiques, requereixen una atenció especial de
l’Administració. El Parlament de Catalunya insta el
Govern a contribuir a la recuperació de l’habitatge i
dels espais comercials, a afavorir l’estalvi energètic i
la incorporació de les tecnologies de la informació i la
comunicació, i qualsevol altra actuació adreçada a la
millora social, cultural i econòmica dels barris.»

Esmena 1
De modificació
GP Socialista

Del punt 2
«2. Implementar, en el present exercici pressupostari,
una pròrroga de la prestació econòmica per a joves extutelats [...].»

2

Esmena 2
De modificació
GP Socialista

Del punt 3
«3. Crear, en el termini de tres mesos, d’una taula de
treball interdepartamental permanent entre els departaments d’Economia i Coneixement, Empresa i Ocupació, Benestar i Família i Ensenyament [...].»

3.15.
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d’aquest article, excepte el d’haver estat tutelats durant
un període de 3 anys com a mínim, tindran dret a la
prestació temporal limitada a una durada de 6 mesos.
El Govern allargarà aquesta prestació fins als 9 mesos
en l’exercici pressupostari del 2016.»

Esmena 3
D’addició
GP Socialista

Al punt 6
«6. Presentar, en el termini màxim de sis mesos, les mesures necessàries per reforçar l’acció preventiva [...].»

4

Esmena 4
D’addició
GP Socialista

«11. Garantir que tots els joves tutelats d’entre 16 i 18
pels qui es considera necessari iniciar un procés de
desinternament progressiu fins a la majoria d’edat tindran accés a un recurs d’habitatge garantint la presència d’un educador social de manera permanent i d’un
equip educatiu.»
Esmena 5
D’addició
GP Socialista

«13. Incidir en la inclusió dels joves extutelats en l’ensenyament reglat obligatori i postobligatori com a via
generadora de millors oportunitats, garantint la continuïtat, entre altres mesures, dels programes de qualificació professional inicial (PQPI) per a col·lectius de
joves en situació de vulnerabilitat.»
Palau del Parlament, 4 de maig de 2015
Núria Ventura Brusca
Diputada GP SOC

«3. Crear, en el termini de sis mesos, un grup de treball operatiu dins la Taula Nacional d’Infància, que
inclogui els departaments d’Economia i Coneixement,
Empresa i Ocupació, Benestar i Família i Ensenyament. Aquest grup de treball tindrà l’objectiu d’analitzar i implementar propostes de millora dels itineraris
dels joves extutelats i establir un sistema de beques
formatives per a joves sense accés a prestació econòmica.»

Esmenes presentades pel GP CiU (reg. 116090)

Esmena 4
D’addició
GP de Convergència i Unió

Del punt 11

A la Mesa del Parlament
Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·
lació al Govern sobre l’aplicació de mesures d’acció
positiva a favor del col·lectiu de joves extutelats (tram.
302-00285/10).
Esmena 1
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 1

«11. Garantir, amb els recursos existents, que tots els
joves tutelats d’entre 16 i 18 pels qui es considera necessari iniciar un procés de desinternament progressiu
fins a la majoria d’edat tindran accés a un recurs d’habitatge.»
Palau del Parlament, 6 de maig de 2015
Jordi Turull i Negre
Portaveu GP CiU

Esmena presentada pel GP C’s (reg. 116092)

«1. Donar compliment, en el present exercici pressupostari, la modificació del punt 2 bis de l’article 19 de
la Llei 13/2006, que estableix que els i les joves que
compleixin tots els requisits establerts a l’apartat 1 i 2
3.15.

Esmena 3
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 3

4

1

Esmena 2
D’addició
GP de Convergència i Unió

«2. Valorar i si s’escau implementar, pel proper exercici pressupostari, una pròrroga de la prestació econòmica per a joves extutelats reconeguda a la Llei
13/2006 i regulada al Decret 123/2007, de 29 de maig
pel temps que sigui necessari (i degudament justificat)
no superant els 18 mesos addicionals en els casos en
què es requereixi per garantir la finalització de l’itinerari formatiu iniciat pel jove, tot donant continuïtat al
seguiment del pla de treball del jove.»

3

D’un nou punt 13. Nova redacció

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu GP SOC

2
Del punt 2

Al punt 11

5

Núm. 567

A la Mesa del Parlament
Albert Rivera Díaz, president, José María EspejoSaavedra Conesa, diputat del Grup Parlamentari de
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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 l’aplicació de mesures d’acció positiva
a favor del col·lectiu de joves extutelats (tram. 30200285/10).

1

Esmena 1
De supressió i addició
GP de Ciutadans

Al punt 5
5. Avaluar, cada 2 anys, de forma anual, l’impacte que
tenen les polítiques públiques per afavorir l’autonomia i la igualtat d’oportunitats dels joves ex tutelats.
Aquesta avaluació es complementarà amb enquestes
als joves i les joves per conèixer el grau d’aprofitament
i valoració dels recursos existents i les necessitats a
cobrir i es presentarà al Parlament de Catalunya.

2

Núm. 567

Esmena 2
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 3
«3. Elaborar, abans del proper 1 d’agost, un esborrany
d’avantprojecte de llei de creació de l’Agència Catalana de Protecció Social, d’acord amb el que estableix
la disposició addicional 25a de la Llei 3/2015, d’11 de
març, de mesures fiscals, financeres i administratives
que haurà d’assumir la integració de la gestió del conjunt de les prestacions econòmiques de protecció social i activació laboral en un sol organisme i preveure la
futura assumpció de competències que actualment són
exercides per l’administració de l’Estat.»
Palau del Parlament, 6 de maig de 2015
Jordi Turull i Negre
Portaveu GP CiU

Palau del Parlament, 5 de maig de 2015
Albert Rivera Díaz, president; José María Espejo-Saavedra Conesa, diputat, GP de C’s

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go
vern sobre l’Agència Catalana de Protecció
Social
Tram. 302-00286/10

Esmenes presentades
Reg. 116091 / Admissió a tràmit:
Presidència del Parlament, 06.05.2015

Esmenes presentades pel GP CiU (reg. 116091)

A la Mesa del Parlament
Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·
lació al Govern sobre l’Agència Catalana de Protecció
Social (tram. 302-00286/10).

1

Esmena 1
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 1.h
«h) L’elaboració d’un informe sobre un nou model de
la seguretat social que servirà de base per a una futura
llei de la seguretat social catalana, que contempli aspectes com la simplificació dels règims contributius o
la revisió de la reforma del sistema de pensions empresa pel Govern de l’Estat el desembre del 2013.»

3.15.
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4.

INFORMACIÓ

4.45.

COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS
DEL PARLAMENT

4.40.

ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACIONS
DELS ÒRGANS DEL PARLAMENT

4.45.05.

COMISSIONS LEGISLATIVES

Núm. 567

Situació de compatibilitat o d’incompatibili
tat d’una diputada

Composició de la Comissió d’Afers Institu
cionals

Tram. 234-00031/10

Tram. 410-00001/10

Dictamen de la Comissió de l’Estatut dels Diputats

Substitució temporal de membres
Reg. 113945 / Coneixement: Mesa de la
Comissió d’Afers Institucionals, 06.05.2015

Al Ple del Parlament
La Comissió de l’Estatut dels Diputats, en la sessió
tinguda el 6 de maig de 2015, ha acordat d’establir el
dictamen següent:
Després d’estudiar la legislació vigent a Catalunya en
matèria d’incompatibilitats dels diputats del Parlament
de Catalunya, i d’examinar les noves dades declarades per la diputada Núria Segú Ferré relatives a les
activitats professionals, laborals o empresarials que
exerceix i als càrrecs públics que ocupa, d’acord amb
l’article 12.2 del Reglament i la legislació aplicable, la
Comissió, en compliment del que disposa l’article 11.2
del Reglament, proposa al Ple la situació de compatibilitat de la diputada Núria Segú Ferré (tram. 23400031/10)

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, comunica
que el diputat Manuel Reyes López ha estat substituït
per la diputada Alícia Alegret Martí com a membre de
la Comissió d’Afers institucionals, als efectes exclusius del Projecte de llei de simplificació de l’activitat
administrativa de l’Administració de la Generalitat i
dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica (tram. 200-00037/10).
Palau del Parlament, 9 d’abril de 2015
Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu GP PPC

Palau del Parlament, 6 de maig de 2015
El secretari
Benet Maimí i Pou

La presidenta de la Comissió
Carmen de Rivera i Pla

4.50.

COMPLIMENT DE RESOLUCIONS
I DE MOCIONS

4.50.01.

COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Calendari de tardes festives per al 2015
Tram. 395-00015/10

Control del compliment de la Resolució
869/X, sobre el manteniment del servei mè
dic i d’infermeria dels centres educatius Can
Llupià, L’Alzina i El Segre

Acord
Mesa del Parlament, 05.05.2015

Secretaria General

Tram. 290-00782/10

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 5 de
maig de 2015, una vegada vist l’informe del director
de Govern Interior i d’acord amb el que disposa l’article 8.2 de l’Acord sobre les condicions de treball del
personal del Parlament, sobre horaris i jornada laboral, ha acordat determinar com a tardes festives per a
l’any 2015, a més de les que ja estableix l’esmentat article de l’Acord, les tardes dels dies 29 de maig, 13 de
novembre i 7 de desembre de 2015.
Palau del Parlament, 5 de maig de 2015
Imma Folchi i Bonafonte
Secretària general

4.40.

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 115080 / Admissió a tràmit i
tramesa a la Comissió competent:
Mesa del Parlament, 05.05.2015

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 869/X, sobre el manteniment del servei mèdic i d’infermeria dels centres
educatius Can Llupià, L’Alzina i El Segre (tram 29000782/10), us informo del següent:

Informació
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En aquests moments hi ha tres metges i tres infermeres treballant als centres educatius Can Llupià, L’Alzina i El Segre, prestant serveis a jornada completa. El
model de l’Institut Català de la Salut contempla la visita diària als centres educatius de Can Llupià i L’Alzina
i, a més, contempla la visita diària al centre educatiu
El Segre, que inicialment no en tenia.

Núm. 567

hàbils (del 08.06.2015 al 29.06.2015) del termini que
disposa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 30.06.2015, a les
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.05.2015.

Aquest model permet atendre amb la mateixa rapidesa
les situacions que requereixen immediatesa, atès que
no modifica el temps de dedicació de metge ni d’infermera, només modifica la seva adscripció. En tot cas,
millora la resposta davant de situacions que requereixen actuació mèdica quan no hi és el metge adscrit, ja
que l’Àrea Bàsica de Salut territorial respon de manera
solidària durant el seu horari d’obertura (12 hores diàries). Amb aquesta dotació, no és necessària l’adscripció de més recursos sanitaris.

Control del compliment de la Resolució
894/X, sobre l’execució de tot el pressupost
assignat al Departament de Salut
Tram. 290-00805/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 115057 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 05.05.2015

A la Mesa del Parlament

Barcelona, 24 d’abril de 2015

Boi Ruiz i García, Conseller de Salut de la Generalitat
de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 94
del Reglament del Parlament de Catalunya,

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Sol·licito:
Control del compliment de la Resolució
893/X, sobre les llistes d’espera dels hospi
tals de Terrassa
Tram. 290-00804/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 115056 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 05.05.2015

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació de l’informe de compliment de la Resolució 894/X,
sobre l’execució de tot el pressupost assignat al Departament de Salut, amb número de tramitació 29000805/10, el control de compliment de la qual correspon a la Comissió de Salut.
Barcelona, 28 d’abril de 2015
Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

A la Mesa del Parlament
Boi Ruiz i García, Conseller de Salut de la Generalitat
de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 94
del Reglament del Parlament de Catalunya,
Sol·licito:
L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació de l’informe de compliment de la Resolució 893/X,
sobre les llistes d’espera dels hospitals de Terrassa,
amb número de tramitació 290-00804/10, el control
de compliment de la qual correspon a la Comissió de
Salut.

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg.
115057).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Reglament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies
hàbils (del 08.06.2015 al 29.06.2015) del termini que
disposa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 30.06.2015, a les
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.05.2015.

Barcelona, 28 d’abril de 2015
Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg.
115056).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Reglament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies
4.50.01.
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Control del compliment de la Resolució
896/X, sobre la destinació de tot el pressu
post per al 2014 dels hospitals de titulari
tat pública a la prestació de serveis sanita
ris del 2014 i sobre la qualitat del servei de
l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi

Núm. 567

Control del compliment de la Resolució
897/X, sobre la implantació del projec
te Créixer, Innovar i Millorar en Salut i el fet
d’informar adequadament els treballadors i
els centres sanitaris afectats
Tram. 290-00808/10

Tram. 290-00807/10

Sol·licitud de pròrroga
Sol·licitud de pròrroga

Reg. 115059 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 05.05.2015

Reg. 115058 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 05.05.2015

A la Mesa del Parlament
A la Mesa del Parlament
Boi Ruiz i García, Conseller de Salut de la Generalitat
de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 94
del Reglament del Parlament de Catalunya,

Boi Ruiz i García, Conseller de Salut de la Generalitat
de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 94
del Reglament del Parlament de Catalunya,
Sol·licito:

Sol·licito:
L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació
de l’informe de compliment de la Resolució 896/X, sobre la destinació de tot el pressupost per al 2014 dels
hospitals de titularitat pública a la prestació de serveis sanitaris del 2014 i sobre la qualitat del servei de
l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi, amb número de tramitació 290-00807/10, el control de compliment de la qual correspon a la Comissió de Salut.

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació
de l’informe de compliment de la Resolució 897/X, sobre la implantació del projecte Créixer, Innovar i Millorar en Salut i el fet d’informar adequadament els
treballadors i els centres sanitaris afectats, amb número de tramitació 290-00808/10, el control de compliment de la qual correspon a la Comissió de Salut.
Barcelona, 28 d’abril de 2015
Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Barcelona, 28 d’abril de 2015
Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pròrroga del termini per a retre comptes
Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg.
115058).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Reglament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies
hàbils (del 08.06.2015 al 29.06.2015) del termini que
disposa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 30.06.2015, a les
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.05.2015.

4.50.01.

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg.
115059).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Reglament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies
hàbils (del 08.06.2015 al 29.06.2015) del termini que
disposa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 30.06.2015, a les
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.05.2015.
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Control del compliment de la Resolució
898/X, sobre l’elaboració de protocols d’a
valuació diagnòstica i terapèutica i d’actua
ció a les escoles amb relació al trastorn per
dèficit d’atenció i hiperactivitat

Núm. 567

4.53.

SESSIONS INFORMATIVES I
COMPAREIXENCES

4.53.03.

SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Tram. 290-00809/10

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis
sió de la Infància amb la consellera de Ben
estar Social i Família sobre la presentació
del balanç del funcionament del protocol de
malnutrició infantil

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 115060 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 05.05.2015

A la Mesa del Parlament

Tram. 354-00414/10

Boi Ruiz i García, Conseller de Salut de la Generalitat
de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 94
del Reglament del Parlament de Catalunya,
Sol·licito:
L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació de l’informe de compliment de la Resolució 898/X,
sobre l’elaboració de protocols d’avaluació diagnòstica
i terapèutica i d’actuació a les escoles amb relació al
trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat, amb número de tramitació 290-00809/10, el control de compliment de la qual correspon a la Comissió de Salut.

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: GP SOC (reg. 115742).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió de la Infància,
06.05.2015.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis
sió de la Infància amb la consellera d’Ense
nyament sobre la presentació del balanç del
funcionament del protocol de malnutrició in
fantil

Barcelona, 28 d’abril de 2015
Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Tram. 354-00415/10

Sol·licitud i tramitació
Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg.
115060).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Reglament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies
hàbils (del 08.06.2015 al 29.06.2015) del termini que
disposa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 30.06.2015, a les
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.05.2015.

Sol·licitud de compareixença: GP SOC (reg. 115743).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió de la Infància,
06.05.2015.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis
sió de la Infància amb el conseller de Salut
sobre la presentació del balanç del funcio
nament del protocol de malnutrició infantil
Tram. 354-00416/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: GP SOC (reg. 115744).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió de la Infància,
06.05.2015.

4.53.03.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comis
sió d’Afers Institucionals amb la vicepresi
denta del Govern i consellera de Governació
i Relacions Institucionals sobre la prepara
ció de l’operació per a les eleccions al Parla
ment de Catalunya

Núm. 567

Compareixença de María Jesús Muro Se
bastián, sòcia de la divisió de consultoria
d’Iberaudit Kreston, davant la Comissió d’In
vestigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i
les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00856/10

Tram. 354-00417/10

Substanciació
Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Jaume Bosch i Mestres,
del GP ICV-EUiA (reg. 115762).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió
informativa: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 06.05.2015.

4.53.05.

Compareixença feta en la sessió 22 de la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals
i les Pràctiques de Corrupció Política, tinguda el
04.05.2015, DSPC-C 712.

Compareixença de Pedro Navarrete Sanz,
expresident de Sony Espanya i exvicepre
sident de Sony Europa, davant la Comissió
d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals
i les Pràctiques de Corrupció Política

SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Tram. 357-00857/10

Sol·licitud de compareixença de Carles Gi
rauta, en representació de Ciutadans, da
vant la Subcomissió d’Estudi dels Transgè
nics perquè informi sobre l’àmbit d’actuació
de la Subcomissió
Tram. 356-01208/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 22 de la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals
i les Pràctiques de Corrupció Política, tinguda el
04.05.2015, DSPC-C 712.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, en la sessió 21, tinguda el
22.04.2015, DSPC-C 706.

Compareixença de José María Romero de
Tejada, fiscal superior de Catalunya, davant
la Comissió d’Investigació sobre el Frau i
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrup
ció Política
Tram. 357-00887/10

4.53.15.

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

Substanciació

Compareixença d’Alejandro Guerrero Kand
ler, empresari de Life Mataró, davant la Co
missió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió
Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política

Compareixença feta en la sessió 22 de la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals
i les Pràctiques de Corrupció Política, tinguda el
04.05.2015, DSPC-C 712.

Tram. 357-00855/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 22 de la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política, tinguda el 04.05.2015,
DSPC-C 712.

4.53.05.
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Compareixença del secretari d’Afers Exteri
ors i de la Unió Europea davant la Comissió
d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació
per a explicar el Pla Marroc 2014-2017

Núm. 567

ries sobre l’adequació a l’Estatut i a la Constitució de
les esmenes reservades següents:
– 7; 155; 292; 334.

Tram. 357-01021/10

Fonaments jurídics

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 26 de la Comissió
d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació, tinguda
el 22.04.2015, DSPC-C 702.

Compareixença de Carles Girauta, en repre
sentació de Ciutadans, davant la Subcomis
sió d’Estudi dels Transgènics per a informar
sobre l’àmbit d’actuació de la Subcomissió
Tram. 357-01362/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural en la sessió 21, tinguda el 22.04.2015, DSPC-C 706.

4.67.

COMUNICACIONS DELS GRUPS
PARLAMENTARIS I DELS DIPUTATS

Sol·licitud de dictamen al Consell de Garan
ties Estatutàries
Tram. 200-00029/10

Presentació
Reg. 116119

A la Mesa del Parlament
Els diputats sotasignats, integrants del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb
el que estableixen els articles 16.1.b i 23.b de la Llei
2/2009, del 12 de febrer, del Consell de Garanties Estatutàries, demanen dictamen del Consell de Garanties Estatutàries sobre l’adequació a l’Estatut i a la
Constitució del Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
(tram. 200-00029/10), i d’una manera especial dels
preceptes següents:
– Disposició addicional tercera. Gestió Integral de les
polítiques d’ocupació.
I, d’acord amb allò que estableix 24.2 de la Llei 2/2009,
del 12 de febrer, del Consell de Garanties Estatutàries,
demanen dictamen del Consell de Garanties Estatutà4.67.

Primer. L’article 149.1.17ª de la Constitució Espanyola atribueix a l’Estat la competència exclusiva sobre la
«legislació bàsica i el règim econòmic de la Seguretat
Social, sens perjudici de l’execució dels seus serveis
per les Comunitats Autònomes».
En desplegament d’aquest precepte, l’article 38.c) de
la Llei General de la Seguretat Social, aprovada per
Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny, va determinar que l’acció protectora del sistema inclou la
«desocupació, en els seus nivells contributiu i assistencial».
D’acord amb les normes del seu Títol III (articles 203
i següents) que, sota l’enunciat de «Protecció per desocupació», estableix les normes per les que s’ha de regir
les que, en l’argot, es denominen «polítiques passives»
en matèria de desocupació, és a dir, aquelles que es
fonamenten en les prestacions contributives d’aquelles
persones que «podent i volent treballar, perdin la seva
ocupació o vegin reduïda la seva jornada de treball».
Es tracta en tot cas, que el sistema general de la Seguretat Social doni compliment a la garantia coberta
per la contingència de desocupació a aquelles persones que, mentre han tingut un treball remunerat, han
contribuït a satisfer les quotes corresponents a través
de les cotitzacions al sistema o que, en el nivell assistencial, hagin meritat el dret a percebre les prestacions
per jubilació o per assistència sanitària mentre hagin
tingut reconeguda la situació d’aturats.
A partir de l’entrada en vigor de la Llei 56/2003, de 16
de desembre, d’Ocupació, va quedar establerta definitivament la frontera entre les polítiques actives d’ocupació, que són aquelles que tenen per objecte el desenvolupament dels programes i mesures tendents a la
consecució de la plena ocupació i a la reducció de la
desocupació, i les polítiques passives, que són aquelles
que tenen per objecte les prestacions contributives a
les persones desocupades.
I, així com les primeres, pel fet de formar part de les
competències compartides entre l’Estat i les Comunitats Autònomes, han estat objecte de desenvolupament
normatiu específic, també a Catalunya, les segones,
pel fet de formar part del règim protector general de la
Seguretat Social, han romàs dintre de l’àmbit competencial exclusiu de l’Estat.
En aquest sentit és prou evident que l’Estatut d’Autonomia de Catalunya es limita a reconèixer el dret dels
treballadors «a formar-se i promoure’s professionalment i a accedir de manera gratuïta als serveis públics
d’ocupació», segons l’article 25.1, o fent referència a
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que «els poders públics han d’adoptar les mesures necessàries per a garantir els drets laborals i sindicals
dels treballadors, han d’impulsar i han de promoure’n
la participació en les empreses i les polítiques d’ocupació plena, de foment de l’estabilitat laboral, de formació de les persones treballadores, de prevenció de riscs
laborals, de seguretat i d’higiene en el treball, de creació d’unes condicions dignes al lloc de treball, de nodiscriminació per raó de gènere i de garantia del descans necessari i de les vacances retribuïdes», d’acord
amb l’article 45.3.
El text estatutari en la determinació de les competències de la Generalitat en l’àmbit del treball i les relacions socials, en el seu article 170 estableix que correspon a la Generalitat la competència executiva (sic)
sobre «les polítiques actives d’ocupació, que inclouen
la formació dels demandants d’ocupació i dels treballadors en actiu, i també la gestió de les subvencions
corresponents», sense que en cap altre precepte ni tant
sols insinuï la potestat d’exercir cap potestat en matèria de Seguretat Social llevat de les prestacions no
contributives o assistencials en l’àmbit de les seves
competències en matèria de Benestar Social.
Per tant, d’acord amb la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya la Generalitat de Catalunya no
pot assumir competències que afectin al règim econòmic de la Seguretat Social, el que implica per tant, que
d’acord amb el marc competencial vigent la Generalitat no pot assumir competències en matèria de prestacions i/o subsidis per desocupació, el que comunament
s’anomena «polítiques passives d’ocupació».
El dictamen de la Comissió d’Empresa i Ocupació del
Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i
del Servei d’Ocupació de Catalunya publicat al Butlletí
Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) número
560 de 30 d’abril de 2015 inclou una disposició addicional, la tercera concretament, que diu el següent:
«D’acord amb l’objecte de la Llei d’establir el marc
d’ordenació de les polítiques públiques d’ocupació a
Catalunya, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya,
com a centre de governança del nou sistema d’ocupació de Catalunya, ha d’assumir, d’acord amb la normativa vigent, la gestió integral de les polítiques d’ocupació, incloses les competències exercides per l’Estat,
establint una vinculació eficient i coresponsable dels
recursos destinats a les polítiques actives i passives
d’ocupació que suposi un model i un referent en l’àmbit europeu amb relació a la millora de l’ocupabilitat
de les persones i de la competitivitat de les empreses».
La inclusió d’aquesta Disposició addicional, al entendre d’aquest Grup Parlamentari, excedeix l’àmbit
competencial de la Generalitat en matèria d’ocupació
fixat a l’art. 170 EAC.
D’acord amb la Constitució i l’Estatut d’Autonomia, la
gestió integral de les polítiques d’ocupació en cap cap
pot incloure les competències que fins ara venen sent
4.67.

Núm. 567

exercides per l’Estat. Les competències exercides per
l’Estat en relació a les polítiques d’ocupació són les relatives als subsidis i prestacions per desocupació. I això és així ja que forment part, com s’ha exposat anteriorment, del règim econòmic de la Seguretat Social,
quelcom d’acord amb l’art.149.1.17ª correspon de manera exclusiva a l’Estat, sense que cap comunitat autònoma unilateralment pugui assumir aquestes competències.

Segon. A part de la Disposició Addicional Tercera
de la que sol·licitem petició de dictamen en els termes
exposat a l’anterior fonament, aquest grup parlamentari, sol·licita que el Consell de Garanties Estatutàries es pronunciï també sobre unes determinades esmenes, que tal i com consta al BOPC número 560 de 30
d’abril de 2015 que publica el dictamen del Projecte
de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei
d’Ocupació de Catalunya resten reservades per a la seva defensa i debat en el Ple del Parlament.
Corresponen a unes esmenes presentades pel Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. I
concretament són les següent:
– Esmena núm. 7
D’addició a la lletra b de l’article 1
«b) Establir el marc d’ordenació de les polítiques públiques actives i passives d’ocupació a Catalunya, en
el marc de les seves competències, a través del qual es
cobreixi el desenvolupament de serveis i programes
que vagin adreçats a millorar les oportunitats d’inserció laboral de les persones, a millorar la competitivitat
de les empreses, promoure el desenvolupament local i,
en general, a millorar el funcionament del mercat de
treball.»
– Esmena núm. 155
D’addició d’una nova lletra a bis a l’article 16
«a bis) El reconeixement de les prestacions i subsidis
per desocupació que li són propis en el seu marc de
competències.»
– Esmena núm. 292
D’addició a l’apartat 2 de l’article 32
«32.2 Les oficines de Treball formen una xarxa d’oficines que ofereixen els serveis d’orientació professional, d’intermediació i de recerca d’ocupació, al servei
de les persones usuàries i de les empreses de Catalunya, així com el reconeixement, control i gestió de les
prestacions i subsidis per desocupació i inserció laboral pròpies del seu marc competencial.»
– Esmena núm. 334
D’addició d’una nova disposició addicional
«D’acord amb l’objecte d’aquesta llei d’establir el
marc d’ordenació de les polítiques d’ocupació a Catalunya, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, com
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a centre de governança del nou sistema d’ocupació de
Catalunya,
1. Ha d’assumir, d’acord amb la normativa vigent, la
gestió integral de les polítiques d’ocupació, incloent
aquelles competències exercides per l’Estat.
2. Ha d’establir una vinculació eficient i coresponsable
dels recursos destinats a les polítiques actives i passives d’ocupació, per orientar-les totes elles a l’activació
de la població en edat de treballar.»
El desbordament del marc competencial i, en conseqüència, la inconstitucionalitat del contingut de les
esmenes de referència es deriva de la referència continuada a les polítiques passives d’ocupació, quina
competència és exclusiva de l’Estat a través del sistema general de Seguretat Social, així com les prestacions i subsidis regulats en la legislació vigent en matèria de Seguretat Social quina competència exclusiva és
també de l’Estat, al menys, mentre no siguin traspassades a la Generalitat de Catalunya [...]».
Aquestes esmenes, al igual que la Disposició Addiciona Tercera continguda al dictamen, desborden el marc
competencial de la Generalitat fixat a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya en relació a allò que es disposa a
l’article 170.

vades del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
en el sentit de reforçar la intromissió de la Generalitat
en les competència exclusives de l’Estat.
Per tots els motius indicats, entenem, doncs, que és del
tot necessari que el Consell de Garanties Estatutàries
es pronunciï sobre l’ajust del Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació
de Catalunya (NT: 200-00029/10) i de les esmenes reservades 7; 155; 292 i 334 a la Constitució i a l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya.
Palau del Parlament, 5 de maig de 2015
Alícia Sánchez-Camacho Pérez, presidenta; Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Santi Rodríguez i Serra,
portaveu adjunt; Pere Calbó i Roca, María José García
Cuevas, Eva García Rodríguez, María Dolors Montserrat i Culleré, Dolors López Aguilar, Marisa Xandri
Pujol, Alícia Alegret Martí, Rafael Luna Vivas, Rafael López Rueda, Juan Milián Querol, Manuel Reyes
López, Jordi Roca Mas, José Antonio Coto Roquet,
Sergio Santamaría Santigosa, Fernando Sánchez Costa, Sergio García Pérez, diputats, GP PPC

Sol·licitud de dictamen al Consell de Garan
ties Estatutàries

L’argumentació jurídica d’aquesta extralimitació competencial és igual a allò expressat al fonament primer
d’aquesta sol·licitud de dictamen.
La inconstitucionalitat del contingut de les esmenes de
referència es deriva de la referència continuada a les
polítiques passives d’ocupació, quina competència és
exclusiva de l’Estat a través del sistema general de Seguretat Social, així com les prestacions i subsidis regulats en la legislació vigent en matèria de Seguretat
Social quina competència exclusiva és també de l’Estat.

Tercer. Els fonaments jurídics anteriors queden reforçats per la intencionalitat del legislador que es deriva del preàmbul del projecte de llei, que defugint qualsevol referència al marc constitucional vigent insisteix
en buscar la seva legitimació i competència en l’estratègia Europa 2020 del Consell Europeu.
D’altra banda, l’elaboració d’un nou concepte de «governança» dels Serveis Públics d’Ocupació de Catalunya a través «d’una nova forma de govern dinàmic, reticular o en xarxa, en procediments més cooperatius,
més exigència en la participació i més eficiència en la
combinació dels elements públic, privats i social, que
no ha de perdre de vista que desenvolupa un servei públic i d’interès estratègic per al desenvolupament sostenible del país» també busca crear una nova base legitimadora per assumir impròpies.
Amb aquest capteniment el legislador introdueix la
Disposició Addicional Tercera a la que fa referència el
fonament jurídic primer d’aquest escrit i serveixen de
coartada per la justificació de sengles esmenes reser4.67.
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Tram. 200-00029/10

Presentació
Reg. 116138

A la Mesa del Parlament
Maurici Lucena i Betriu, Portaveu del Grup Parlamentari Socialista i Carina Mejías Sánchez, Portaveu del
Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que
estableixen els articles 16.1.b i 23.b de la Llei 2/2009,
del 12 de febrer, del Consell de Garanties Estatutàries, demanen dictamen del Consell de Garanties Estatutàries sobre l’adequació a l’Estatut i a la Constitució
del Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya (tram. 20000029/10), i d’una manera especial dels preceptes següents:
a) Lletra b) de l’article 1, per possible vulneració dels
articles 170 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i
l’article 149.1.7 de la Constitució Espanyola.
b) L’article 2 en el seu incís «[...] mitjançant la gestió
integral de totes les polítiques d’ocupació que competencialment li puguin correspondre», per possible
vulneració dels articles 170 de l’Estatut d’Autonomia
de Catalunya i l’article 149.1.7 de la Constitució Espanyola.
c) Disposició addicional tercera, per possible vulneració dels articles 170 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’article 149.1.7 de la Constitució Espanyola.

Informació

48

11 de maig de 2015

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

d) Lletra b) de l’article 4, lletra t quarter de l’article 24
i la lletra t bis de l’article 27 per possible vulneració
dels articles 170 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i l’article 149.1.7 de la Constitució Espanyola.
e) La lletra a) de l’article 35, per possible vulneració
dels articles 97 i 149.1.3 de la Constitució.
Així mateix, Maurici Lucena i Betriu, Portaveu del
Grup Parlamentari Socialista, Dolors Camats i Luis,
Portaveu del Grup Parlamentari d’Iniciativa VerdsEsquerra Unida i Alternativa, Carina Mejías Sánchez,
Portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans i Isabel Vallet Sànchez, Portaveu adjunta del Grup Mixt
d’acord amb el que estableixen els articles 16.1.b i 23.b
de la Llei 2/2009, del 12 de febrer, del Consell de Garanties Estatutàries sol·liciten dictamen de l’article 15 i
de la Disposició Transitòria única, per possible vulneració dels articles 83, 84, 86 i 87.2 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i per atemptar contra el Principi
d’Autonomia local.
Fonaments jurídics
I. Consideracions generals respecte el Projecte de llei
d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya

Tal i com s’indica a l’inici de l’exposició de motius del
projecte, la Generalitat de Catalunya té per objectius la
creació d’ocupació i la millora de la seva qualitat, objectius extrets del marc europeu i de les sinèrgies del
Consell Europeu en relació a la recuperació de l’economia social de mercat.
Així doncs, els primers paràgrafs del preàmbul
d’aquesta iniciativa legislativa, el legislador fa tota una
exposició de quina ha estat l’estratègia europea per recuperar l’economia i el mercat de treball, per passar a
centrar-se en els drets dels treballadors reconeguts en
el nostre Estatut d’Autonomia, en relació a la formació, promoció professional i accés gratuït als serveis
públics d’ocupació.
Així mateix, s’apunten tot un reguitzell de disposicions estatutàries respecte les obligacions que tenen
els poders públics pel que fa a l’emancipació juvenil,
la plena integració dels col·lectius més necessitats i
l’adopció de mesures necessàries per promoure el progrés econòmic i social de Catalunya. Seguidament, el
legislador assenyala, de forma molt genèrica, les competències autonòmiques que la Generalitat té en matèria de promoció i ordenació de l’activitat econòmica,
així com en matèria de treball i relacions laborals.
Es té la impressió que l’argumentació que pretén justificar la nova llei podria ser vàlida per a qualsevol
canvi normatiu de contingut laboral i no justifica fefaentment quines són les raons que, en l’àmbit concret
de les polítiques d’ocupació i d’acord amb les competències autonòmiques en la matèria, justifiquen aquest
4.67.
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canvi legislatiu. Del contingut general del text traspua
més un compromís polític que una verdadera necessitat de transformació normativa, alhora que no s’albira
en quins aspectes aquesta nova llei reforçarà el marc
català de les relacions laborals.
Podem conèixer els grans objectius polítics que persegueix la norma, però en absolut quin és el contingut
concret més important de la mateixa. Així mateix, podem detectar les disposicions estatutàries que assenyalen les competències executives en matèria de treball i
relacions laborals però en canvi, el text no entra a definir-les provocant una indefinició i confusió sobre el
marc competencial estatal i català.
L’article 62 de l’EAC determina que la iniciativa legislativa correspon als diputats, als grups parlamentaris
i al Govern. Aquest article cal llegir-lo en connexió
amb l’article 100 del Reglament del Parlament que reprodueix el seu contingut acordant que, en el cas del
Govern l’exercici de la iniciativa legislativa es durà a
terme mitjançant la presentació d’un projecte de llei i,
tal i com estableix l’article 101 del mateix Reglament,
els projectes de llei han de tenir un objecte material determinat i homogeni i han d’anar acompanyats d’una
exposició de motius per poder-s’hi pronunciar.
Els grups parlamentaris sol·licitants consideren que
l’objecte d’aquesta norma no respon a un objectiu material determinat i l’exposició de motius que la precedeix, manca de la concreció necessària per entendre
les millores que suposarà l’aprovació d’aquesta llei en
les polítiques públiques d’ocupació.
Així mateix, no s’observa cap motivació que justifiqui
la tramitació d’aquest projecte de llei per reducció dels
terminis del procediment d’urgència més enllà de raons electoralistes, així com el fet que els treballs de la
ponència s’hagin realitzat de forma precipitada i opaca
sense possibilitat de poder arribar a un consens amb
tots els grups parlamentaris, que hi han participat, obviant la transcendència i la incidència en la ciutadania,
que tenen les polítiques d’ocupació i formació.
II. Possible infracció dels articles 170 de l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya i 149.1.7 de la Constitució
Espanyola per part dels articles 1.b); 2 en el seu incís
«...mitjançant la gestió integral de totes les polítiques
d’ocupació que competencialment li puguin correspondre»; 4.2.b); 24.t) quarter; 27.t) bis i la Disposició Addicional Tercera del Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya.

El Títol I regula les disposicions generals de la Llei del
SOC. La lletra b) de l’article 1 ens diu que aquesta llei
té per objecte establir el marc d’ordenació de les polítiques públiques d’ocupació a Catalunya, per a cobrir
la gestió de serveis i programes adreçats a millorar les
oportunitats d’inserció laboral de les persones, millorar la competitivitat de les empreses, promoure el desenvolupament local i, en general, millorar el funcionament del mercat de treball.

Informació

49

11 de maig de 2015

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

Així mateix, l’article 2 estableix que les finalitats del
sistema d’ocupació de Catalunya són promoure el ple
desenvolupament del dret a l’ocupació [...] mitjançant
la gestió integral de totes les polítiques d’ocupació que
competencialment li puguin correspondre.
És important destacar que el projecte de llei aprovat
pel Govern no incloïa aquest incís final sinó que aquest
fou incorporat fruit d’una transacció amb l’esmena 11
del Grup Parlamentari d’ERC (Esm. 25 de l’enumeració de l’informe de ponència, publicat al BOPC de 29
d’abril, núm. 557) que acordava que el Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya contribuís al ple desenvolupament del dret a l’ocupació i a la configuració d’un
mercat de treball eficient amb l’ocupabilitat mitjançant
la gestió de les polítiques actives i passives d’ocupació
a Catalunya.
Tanmateix, la disposició addicional tercera de la norma també ha estat objecte d’incorporació en la tramitació parlamentària arrel de la recomanació que
fa la ponència d’incloure l’Esmena 20 del Grup Parlamentari de Convergència (Esm. 326 de l’enumeració de l’informe de ponència, publicat al BOPC de 29
d’abril, núm. 557). Aquesta disposició acorda que el
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya ha d’assumir,
d’acord amb la normativa vigent, la gestió integral de
les polítiques d’ocupació, incloses les competències
exercides per l’Estat, establint una vinculació eficient
i coresponsable dels recursos destinats a les polítiques
actives i passives d’ocupació que suposi un model i un
referent en l’àmbit europeu amb relació a la millora de
l’ocupabilitat de les persones i de la competitivitat de
les empreses.
Examinat el contingut d’aquestes tres disposicions,
s’arriba a la conclusió que qui no conegui el marc
competencial, estatal i autonòmic, en matèria laboral,
així com la doctrina del Tribunal Constitucional podria pensar que la Generalitat té competències tant legislatives, com executives, quan en realitat només té
competències executives (Art. 170 de l’EAC), ja que
les legislatives continuen pertanyent única i exclusivament al legislador estatal.
Aquest discerniment de la distribució competencial
també ha estat objecte per part de la Doctrina del Tribunal Constitucional. Quasi 23 anys han transcorregut des de que el Tribunal Constitucional va dictar la
primera sentència en la que es pronunciava sobre les
competències de les CCAA en matèria laboral (STC
33/1981, de 5 de novembre). Des d’aleshores, la jurisprudència del Tribunal Constitucional ha variat poc en
relació al repartiment competencial en matèria laboral
i lo poc que ha variat ha estat per establir un posicionament molt més restringit, deixant menys espai a les
CCAA per a la seva pròpia actuació (Exemple, STC
22/2014).
Així doncs, si s’analitzen els fonaments jurídics de diverses sentències del TC, com poden ser a tall d’exem4.67.
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ple la TSC 123/2014 de 21 de juliol, la 88/2014 de 9 de
juny, la 244/2012 s’arriba a la conclusió que la Constitució atribueix a l’Estat l’ordenació general en matèria
laboral, sense que les CCAA els hi quedi cap espai de
regulació externa, les quals únicament poden disposar d’una competència merament executiva de la normació estatal, que inclou la emanació de reglaments
interns d’organització dels serveis necessaris i de regulació de la pròpia competència funcional d’execució
i, en general, el desenvolupament del conjunt d’actuacions precises per a la posada en pràctica de la normativa reguladora del conjunt del sistema de relacions
laborals, així com la potestat sancionadora en la matèria.
És a dir, aquest projecte de llei hauria de pivotar al
voltant de les úniques competències executives que té
la Generalitat si no vol ser susceptible de invasió competencial de l’article 149.1.7 de la Constitució i extralimitació competencial de l’article 170 de l’EAC.
En aquesta mateixa línia, hom podria pensar que la
Generalitat té competències en matèria de protecció
econòmica en supòsits de desocupació, quan la lletra
b) de l’apartat segon de l’article 4 menciona que els
instruments estratègics i operatius del Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya han de garantir les prestacions i els subsidis de què pugui ésser beneficiari.
Destaquem que el Govern no havia inclòs aquesta garantia dins el seu projecte de llei sinó que s’inclou al
dictamen fruit de l’Esmena 24 del Grup Parlamentari
d’ERC (Esm. 54 de l’enumeració de l’informe de ponència, publicat al BOPC de 29 d’abril, núm. 557). El
fet que el redactat de la norma no faci referència a les
competències autonòmiques provoca elements d’incertesa de quin ha de ser el títol competencial.
Els fonaments sobre les incerteses en la distribució del
títol competencial, també els podem aplicar a l’article
24.t) quarter i l’article 27.t) bis.
Les lletres d’ambdós articles són incorporades arrel de dues esmenes del Grup Parlamentari d’ERC,
atès que en el projecte de llei original no es preveien aquestes dues disposicions (Esmena 93 d’ERC,
que és l’Esmena 237 de l’enumeració de l’informe de
ponència i l’Esmena 99 d’ERC, que és l’Esmena 253
de l’enumeració de l’informe de ponència, publicat
al BOPC de 29 d’abril, núm. 557). La incorporació
d’aquestes dues disposicions suposen una manca total de competències, ja que l’article 24.t) quarter determina com una de les funcions del Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya complementar les prestacions i els subsidis per desocupació i integració laboral en el marc de competències pròpies de la Generalitat, i en el mateix sentit va l’article 27.t) bis que
acorda com una de les funcions de la Direcció del
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, reconèixer
les prestacions i els subsidis que corresponguin a la
Generalitat de Catalunya.
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Els peticionaris d’aquesta consulta consideren que, la
incorporació de diverses esmenes al llarg de la tramitació parlamentària modificant el redactat original del
projecte de llei han provocat clares incoherències i incerteses, que poden suscitar dubtes respecte el marc
competencial constitucional (article 149.1.7) i estatutari (article 170) i la inseguretat jurídica conseqüent.
III. Possible infracció dels articles 83, 84, 86 i 87.2 de
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya per part de l’article 15 i la Disposició transitòria única del Projecte
de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei
d’Ocupació de Catalunya.

L’article 15 del Projecte de llei objecte de dictamen es
compon de 9 apartats destinats a regular la concertació territorial per a facilitar l’encaix en el territori de
les actuacions ocupacionals previstes en el Pla de desenvolupament de les polítiques públiques d’ocupació.
L’apartat segon d’aquest article estableix que l’àmbit
territorial de referència per a la concertació territorial
és la comarca.
Es considera que el dictamen obvia en aquest article
l’organització territorial local bàsica regulada en l’Estatut d’Autonomia, minimitzant el paper dels ens territorials bàsics - municipis i vegueries–, i elevant la
categoria dels no bàsics, les comarques. Ja que aquesta supraposició de la comarca quan es regula la concertació territorial pot comportar una manca absoluta de garantia institucional pels municipis i vegueries
en no disposar al seu abast d’un procés de concertació. Aquesta manca de garantia institucional es revela també en l’apartat tercer, quan el legislador no atribueix cap paper rellevant al municipi en relació a la
concertació territorial deixant a un futurible el procés
d’impuls i de coordinació, de fórmules organitzatives
de nova constitució i limitant la capacitat dels ajuntaments (apartat 6 de l’article) a donar suport a més
d’una estratègia territorial reduint la seva participació
a una per comarca, llevat els ajuntaments de municipis de més de 50.000 habitants. Aquestes limitacions
no només s’aplicaran a les fórmules organitzatives de
concertacions que es creïn d’ara en endavant, sinó que
la disposició transitòria única del projecte obliga que
les ja existents s’hagin d’adaptar a aquests requeriments.
Per tot això, es considera que els apartats esmentats
fins ara són susceptibles de vulnerar l’article 83.1 de
l’Estatut, relatiu a l’organització territorial local, que
determina que Catalunya estructura la seva organització territorial bàsica en municipis i vegueries, per després referir-se a les comarques, com a ens locals no
bàsics d’àmbit supramunicipal; l’article 86.1 que estableix el municipi com el mitjà essencial de participació
de la comunitat local en els afers públics; l’article 87
que regula els principis d’organització i funcionament
dels municipis dotant-los de plena capacitat autoorganitzativa i del dret d’associar-se amb altres ens públics
4.67.
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per tal d’exercir les seves competències, sense que les
lleis puguin limitar aquest dret i finalment, l’article 84
quan en la lletra i) del seu apartat segon fa menció expressa a la promoció econòmica i l’ocupació, quan diu
que els ens locals han de tenir competències per regular l’establiment d’autoritzacions i promocions de tot
tipus d’activitats econòmiques, especialment les de caràcter comercial, artesanal i turístic, així com de foment de l’ocupació.
Com se sap, la promoció econòmica i l’ocupació són,
sobretot en temps de crisi com l’actual, la prioritat principal de la majoria de municipis. Molts d’ells
disposen de serveis específics de promoció econòmica, amb les quals desenvolupen activitats de suport a
l’economia locals. En quan al foment de l’ocupació,
els ajuntaments han esdevingut una peça important de
la xarxa pública d’ocupació a Catalunya, doncs ja fa
temps que impulsen i gestionen programes d’ocupació
amb el finançament del Servicio Público de Empleo
o/i de la Generalitat.
Hi ha mitjans a l’abast del legislador català per dotar
els municipis d’eines eficaces per a l’ampliació de l’espai competencial dels governs locals de Catalunya del
qual parla l’article 84.3 de l’EAC. Aquesta ampliació
resoldria molts dels problemes que ha generat la Llei
27/2013, de 27 de desembre de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, més coneguda com
l’LRSAL. El fet que el legislador català no aprofiti
amb la llei objecte de dictamen l’oportunitat que se li
presenta per fer aquesta ampliació en matèries d’interès per a les nostres comunitats locals, suposa enfortir lleis com LRSAL i col·laborar a degradar el nostre
Estatut.
Finalment, en relació a l’article 15 es creu susceptible
de dictamen l’apartat 7, quan acorda que les estratègies territorials que resultin de la concertació territorial
han d’ésser aprovades pel Consell de Direcció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
Aquest apartat cal estudiar-lo en connexió amb l’article 29.1 del Projecte, que determina la composició del
Consell de Direcció del Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya. Dels vint-i-sis membres que el composen,
la lletra g) d’aquesta disposició estableix que el formaran sis vocals proposats per les entitats representatives
de les administracions locals.
A ulls dels proposants, si per entitats representatives
entenem que estan inclosos els consells comarcals no
hi veiem cap problema, ans el contrari, es considera
que aquest apartat pot atemptar el Principi d’autonomia local perquè si com diu l’apartat segon, l’àmbit
territorial de referència per a la concertació territorial
és la comarca sembla, si més no, imprudent que les estratègies territorials que se’n derivin siguin aprovades
per l’òrgan de Direcció del Servei Públic d’ocupació
de Catalunya, sense que hi participin les institucions
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més representatives de les comarques com són els seus
consells.

Sol·licitud de dictamen al Consell de Garan
ties Estatutàries
Tram. 212-00014/10

IV. Possible infracció dels articles 97 i 149.1.3 de la
Constitució per part de la lletra a) de l’article 35.

L’article 35 del Projecte de llei determina els béns i
els recursos econòmics amb què compta el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. La lletra a) preveu que
formaran part d’aquests recursos econòmics les assignacions anuals dels pressupostos de la Unió Europea
que s’han de vehicular per mitjà del tresor de la Generalitat.
Es considera que la redacció d’aquesta disposició
és del tot imprecisa, perquè quan el legislador parla
«d’assignacions anuals dels pressupostos europeus»
ho fa en uns termes excessivament genèrics, especialment quan en el darrer incís d’aquesta lletra a) es dóna
una instrucció molt precisa de com s’han de vehicular.
Si entenem per «assignacions anuals dels pressupostos europeus» les subvencions comunitàries europees
territorialitzades aleshores sí que estem parlant d’una
competència exclusiva de la Generalitat, en virtut de
l’article 114.2 de l’EAC. Ara bé, si parlem d’altres tipus d’operacions financeres reconegudes al pressupost
de la institució europea, seria dubtós que aquestes puguin ser vehiculades directament a través del Tresor
de la Generalitat.
Tal i com estableix l’article 97 i l’article 149.1.3 de la
Constitució, és l’Estat qui li correspon dirigir la política exterior i les relacions internacionals, i això inclou
les relacions financeres amb la Unió Europea. És el
Govern de l’Estat qui dirigeix l’acció exterior en matèria econòmica, consistent en l’execució de les polítiques financeres i pressupostàries que té la Unió Europea amb la resta dels estats membres. Sense anar més
lluny, cal recordar que en el Capítol I del Títol III de la
Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària es regulen les operacions financeres amb la Unió
Europea, corresponent al Ministre d’Economia, entre
d’altres, portar a terme les operacions financeres en relació als fons procedents del Fons Social Europeu destinats a cofinançar projectes de polítiques d’ocupació.
És per això, que es considera que l’article 35, en la seva lletra a) pot ser susceptible d’inconstitucionalitat,
per vulnerar els articles 97 i 149.1.3 de la CE.
Palau del Parlament, 6 de maig de 2015
Maurici Lucena i Betriu, portaveu GP SOC; Dolors
Camats i Luis, portaveu GP ICV-EUiA; Carina Mejías
Sánchez, portaveu GP C’s; Isabel Vallet Sànchez, portaveu Grup Mixt
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Presentació
Reg. 116120

A la Mesa del Parlament
Els diputats i diputades sotasignats, que constitueixen
més una desena part dels membres d’aquesta cambra,
d’acord amb el que estableixen els articles 16.2.a i 23.f
de la Llei 2/2009, del 12 de febrer, del Consell de Garanties Estatutàries, sol·liciten un dictamen previ a la
interposició de recurs d’inconstitucionalitat davant el
Tribunal Constitucional amb relació a la Ley Orgánica
4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad
ciutadana (BOE núm. 77 de 31 de març de 2015), de
les següents disposicions:
Els articles 16 a 20, 23, 35.1, 36.2 i 7 i 37.1 LPSC poden vulnerar el dret a la llibertat previst a l’article 17
CE, el dret a la llibertat d’expressió previst a l’article
20 CE, els drets de reunió i manifestació de l’article 21
CE, el principi de seguretat jurídica de l’article 9.3 CE
i el dret a la tutela judicial efectiva de l’article 24 CE.
Els articles 30.3, 35, 36 i 37 LPSC poden vulnerar el
principi de seguretat jurídica de l’article 9.3 CE, el dret a
la tutela judicial efectiva de l’article 24 CE i el principi de
nullum crimen sine praevia lege de l’article 25 CE.
Els articles 33.2, 35, 36, 37 i 39 LPSC poden infringir
els principis de legalitat, tipicitat i proporcionalitat de
les sancions, previstos als l’article 9.3, 25 i 103 CE.
Disposició final primera LPSC, pot vulnerar el principi de prohibició de l’arbitrarietat i el de seguretat jurídica de l’article 9.1 i 3, l’article 10.2 CE, el dret d’asil
de l’article 13 CE, la tutela judicial efectiva de l’article
24 CE i els articles 1, 5 i 6 del CEDH i articles 18 i 19
de la CDFUE.
L’article 27 pot vulnerar les competències de la Generalitat previstes a l’article 141 EAC, especialment els
punts 1 i 3.
Fonaments jurídics
Primer. Vulneració del dret a la llibertat previst a l’article 17 CE, del dret a la llibertat d’expressió previst
a l’article 20 CE, dels drets de reunió i manifestació
de l’article 21 CE, el principi de seguretat jurídica de
l’article 9.3 CE i el dret a la tutela judicial efectiva de
l’article 24 CE.
La LPSC proposa la limitació del dret a la llibertat en
favor de la protecció de la seguretat ciutadana, sense
tenir en compte que no es pot establir un binomi conceptual entre llibertat i seguretat dins el marc constitucional. La seguretat ciutadana no pot coartar la
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llibertat individual de la mateixa manera que un dret
fonamental en limita un altre perquè la seguretat ciutadana no és un dret fonamental.

– Els articles 23, 35.1, 36.2 i 7, 37.1, poden suposar una
restricció indeguda del dret a la llibertat de reunió pacífica i llibertat d’expressió.

És per això que qualsevol limitació a la llibertat prevista a la llei amb la finalitat de garantir la seguretat
ciutadana, ha de complir unes mínimes garanties de
constitucionalitat.

En els articles citats s’habilita als cossos policials per
actuar amb base a mers indicis, la qual cosa desplaça
les garanties judicials, en favor d’una major discrecionalitat de la policia, i això pot vulnerar el dret a la
llibertat previst a l’article 17CE i l’article 24 CE sobre
tutela judicial efectiva.

Es podria considerar que els articles 16 a 20, 23, 35.1,
36.2 i 7, 37.1 LPSC no compleixen aquestes garanties
mínimes i per tant vulneren els articles 17 CE, 20 CE,
21 CE i 24 CE perquè:
– L’article 16 regula la identificació de persones i no
preveu la no obligació de declarar per part de la persona retinguda o detinguda, ni l’assistència lletrada, sobretot quan la persona s’ha negat a identificar-se i es
trasllada a dependències policials contra la seva voluntat. El detingut es pot negar a declarar per raons
diverses, i en aquesta situació ha de tenir la possibilitat d’assistència de lletrat que l’aconselli respecte a les
conseqüències de la seva actitud, i també ha de gaudir
del control judicial sobre les diligències policials. I tot
això tenint en compte que d’acord amb la jurisprudència constitucional no hi poden haver situacions intermèdies entre la detenció i la llibertat que puguin abstreure’s de les garanties constitucionals.
– L’article 17 introdueix un element indeterminat com
el fet que existeixin «indicis racionals que pugui produir-se una alteració de la seguretat ciutadana» com a
causa que permetrà limitar o restringir la circulació o
permanència en vies o llocs públics.
– L’article 18 introdueix també conceptes indeterminats per justificar la possibilitat de realitzar comprovacions i intervencions en persones, béns i vehicles,
tant en la identificació dels instruments (qualsevol altre mitjà susceptible de ser utilitzat per la comissió
d’un delicte o alterar la seguretat ciutadana) com en el
requisit per realitzar la comprovació (quan es tinguin
indicis de la seva eventual presència en aquells llocs).
– L’article 19 preveu que les diligències d’identificació,
registre i comprovació dels cossos de seguretat no estaran subjectes a les mateixes formalitats que la detenció, quan per exemple en les diligències d’identificació
es preveu la limitació de la llibertat de l’individu en
cas que s’hagi negat a identificar-se, i aquest extrem
obliga a adoptar les garanties constitucionals pròpies
de la detenció.
– L’article 20 també utilitza termes poc precisos i subjectes a discrecionalitat quan estableix la possibilitat
de realitzar registres corporals quan existeixin «indicis
racionals per suposar que pot conduir a la descoberta d’instruments rellevants per l’exercici de les funcions d’indagació i prevenció». I preveu com a excepció
als límits dels registres corporals externs, la situació
d’urgència per risc greu i imminent pels agents, essent
aquest extrem totalment indeterminat i subjectiu.
4.67.

Segon. Vulneració dels articles 9.3, 24 i 25 CE.
Als articles 35, 36 i 37 de la llei objecte de sol·licitud
de dictamen es despenalitzen moltes conductes, i per
tant se’ls treu la garantia que atorga un judici penal,
per traslladar-ho a l’àmbit administratiu on les garanties són menors i on recórrer a l’àmbit jurisdiccional
suposa unes despeses extraordinàries que desincentiven al ciutadà a exercir el seu dret defensa.
Aquest fet pot vulnerar l’article 24 CE que reconeix,
a l’apartat 1, el dret de tots els ciutadans a la tutela judicial efectiva dels Jutges i Tribunals en l’exercici de
drets i interessos legítims amb interdicció de la indefensió, així com l’article 25.1 CE que estén el principi
nullum crimen sine lege praevia al camp de les sancions administratives.
Així mateix, i en concret l’article 30.3, en la mesura
que amplia la consideració de subjecte responsable a
qualsevol persona que per qualsevol fet pugui determinar-se com a director de reunions o manifestacions,
pot vulnerar el principi de culpabilitat i d’individualització de la sanció, el principi de legalitat de l’article
25.1 CE i el de seguretat jurídica de l’article 9.3 CE.
Tercer. Vulneració dels principis de legalitat, tipicitat i
proporcionalitat de les sancions, previstos als l’article
9.3, 25 i 103CE.
Els articles 35, 36, 37 LPSC estableixen una definició
oberta i ambigua de les infraccions. Les conductes infractores es relacionen en termes genèrics, mancats de
les mínimes característiques de tipificació, graduació i
proporcionalitat, la qual cosa vulnera el principi de seguretat jurídica previst en l’article 9 CE, el principi de
legalitat dels articles 25 i 103 CE.
S’introdueix una aparent tipificació de supòsits d’il·
licitud defugint de les exigències pròpies de la tipificació penal i les seves garanties –la culpabilitat i la proporcionalitat de les sancions– la qual cosa suposa la
intervenció governamental, més enllà dels límits rao
nables.
A l’article 39, la gran diferència entre els límits mínims i els màxims de les sancions previstes a la llei
per cada tipus de infracció, obre la porta a una enorme
discrecionalitat dels òrgans administratius i pot suposar la vulneració dels principis citats.
I a l’article 33.2 s’estableix com a element de graduació
genèric per sancionar amb multa de grau màxim, un
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element poc precís, com que «els fets siguin especialment greus tenint en compte el número i entitat de les
circumstàncies concurrents», la qual cosa pot vulnerar
el principi de seguretat jurídica de l’article 9.3 CE
Quart. Vulneració dels articles 9.1 CE, 9.3 CE, 10.2
CE, 13 CE, 24 CE, articles 1, 5 i 6 CEDH i articles 18
i 19 CDFUE.
La disposició final primera de la llei de seguretat ciutadana, estableix que els estrangers detectats a la línia
fronterera de Ceuta o Melilla, mentre intenten superar
els elements de contenció fronterera per creuar irregularment la frontera, podran ser rebutjats amb la finalitat d’impedir la seva entrada il·legal a Espanya. I
de manera contradictòria, al seu punt 2 estableix que
aquest rebuig es farà respectant la normativa internacional sobre drets humans, sense tenir en compte que
el mateix rebuig sense garanties ja pot vulnerar la normativa existent sobre drets humans.
Les expulsions immediates en frontera podrien estar
exemptes de les garanties imposades per la normativa
comunitària de drets humans, que obliguen a l’assistència lletrada individualitzada del possible expulsat
per garantir, entre altres qüestions, el seu possible accés a l’asil o evitar expulsions de menors d’edat.
El Tribunal Europeu de Drets Humans en relació a
l’aplicació del Conveni Europeu de Drets Humans, estableix que «quan un Estat, mitjançant agents que operen fora del seu territori, exerceix control i autoritat i,
per tant, la seva jurisdicció, sobre un individu, aquest
Estat té la obligació, en virtut de l’article 1, de garantir
a aquest individu tots els drets i llibertats que preveu el
Títol I del Conveni» (STEDH de 27 de febrer de 2012,
Hirsi Jamaa i altres c. Itàlia, apartat 74).
La pròpia Constitució espanyola preveu l’exigència
d’una interpretació de la seves normes d’acord amb els
drets fonamentals, amb la Declaració Universal dels
Drets Humans i altres acords internacionals que els
desenvolupen (art. 10.2 CE).
Per tant, allò previst als articles 1, 5 i 6 de la Convenció Europea de Drets Humans, és plenament aplicable
en als estrangers detectats a la línia fronterera de Ceuta o Melilla. Regular la detenció i rebuig d’estrangers
a la frontera, incomplint els requisits i garanties establerts als articles 5 i 6 del CEDH, tals com el dret
rebre informació sobre els motius de la seva detenció,
el dret a assistència lletrada, el seu dret de presumpció d’innocència o el dret a recurs entre d’altres, pot
vulnerar el dret a la llibertat i a la seguretat d’aquestes
persones, i el seu dret a un procés equitatiu.
Les expulsions regulades a la disposició final primera
impedeixen qualsevol al·legació i el tractament individualitzat dels ciutadans estrangers interceptats i entre
d’altres, impossibiliten l’exercici del dret d’asil, de manera que podrien vulnerar també l’article 13 CE, així
com l’article 18 de la Carta de Drets Fonamentals de la
4.67.
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UE, en què es garanteix el dret d’asil dins el respecte a
les normes de la Convenció de Ginebra de 28 de juliol de 1951 i del protocol de 31 de gener de 1967 sobre
l’estatut dels refugiat i l’article 19 de la mateixa norma
que prohibeix les expulsions col·lectives i les devolucions o expulsions a estats on es corri un greu risc de ser
sotmès a la pena de mort, a tortura o a altres penes o
tractes inhumans o degradants.
No està prevista a la norma ni l’obligació d’identificar,
instruir un expedient administratiu, ni la presència o
assistència d’advocat, ni d’intèrpret, ni d’una obligada
intervenció judicial. La garantia i defensa dels drets
fonamentals dels estrangers i dels peticionaris d’asil
podria entendre’s que no s’ajusta al procediment legal
contingut en la Constitució, Lleis i Tractat aplicables.
El Tribunal Constitucional en la Sentència 24/2000 de
31 de gener declarava que: «Aquest Tribunal ha establert que l’ordre d’expulsió decretada per l’autoritat
governativa competent no és una pena però si una sanció administrativa que, com a tal sanció ha de trobar
cobertura en la legislació d’estrangeria per imperatiu
de la 25.1 (SSTC 94/1993, de 22 de març, i 116/1993 de
29 març) i respectar el dret de defensa, donant-se audiència a l’estranger abans d’acordar expulsió (STC242
/ 1994, de 20 de juliol) igual que succeeix amb la mesura judicial d’internament preventiu previ a l’expulsió». A sensu contrario, per tant, determinar legalment
l’expulsió sense necessitat de donar audiència a l’estranger, pot vulnerar el seu dret de defensa i per tant
l’article 24 CE.
Així doncs, es podria entendre que s’infringeix el dret
a la tutela judicial efectiva en la mesura que es permet
una actuació de l’Administració que incideix en l’esfera jurídica dels ciutadans sense observar cap tipus
de procediment i per tant sense possibilitat de defensa
prèvia a la presa de la decisió. La garantia de l’ordre
constitucional requereix que la decisió de l’Administració s’adopti a través d’un procediment en el que la
persona afectada tingui la oportunitat d’aportar i proposar les proves que cregui pertinents i al·legar allò
que en dret li convingui.
A tot això cal afegir que l’intent de legalització de les
devolucions en calent s’ha desenvolupat mitjançant
una esmena del grup que dóna suport al govern, que ha
introduït una disposició addicional a la Llei de Seguretat Ciutadana, llei centrada en altres assumptes d’ordre públic aliens a temes migratoris o fronterers. El
mètode emprat per reformar la Llei d’Estrangeria pot
constituir un ús abusiu de l’esmena parlamentària, que
segons la doctrina del constitucional, no pot ser utilitzada per, aprofitant un procediment legislatiu en tramitació, introduir matèries alienes al mateix.
Cinquè. Vulneració competencial

L’article 27.1 LPSC realitza una atribució competencial genèrica a l’Estat per a dictar qualsevol tipus de norma de seguretat pública per a edificis i instal·lacions
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en les que es celebrin espectacles i activitat recreatives. Aquesta atribució de competències pot vulnerar
la competència de la Generalitat prevista a l’article 141
EAC, especialment els punts 1 i 3.

4.70.10.

4.70.

4.70.01.

ALTRES COMUNICACIONS

Informe del Consell de l’Audiovisual de Cata
lunya sobre l’observança del pluralisme po
lític en la televisió i la ràdio corresponent al
febrer del 2015

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2015
Oriol Junqueras i Vies, president; Marta Rovira i Vergés, portaveu; Pere Aragonès i Garcia, portaveu adjunt; Josep Lluís Salvadó i Tenesa, portaveu adjunt;
Oriol Amorós i March, portaveu adjunt; Anna Simó i
Castelló, Josep Andreu i Domingo, Maria Rosa Amorós i Capdevila, Pere Bosch Cuenca, Gemma Calvet i
Barot, Josep Cosconera i Carabassa, Albert Donés i
Antequera, Dionís Guiteras i Rubio, Agnès Russiñol i
Amat, Sergi Sabrià i Benito, Marc Sanglas i Alcantarilla, Jordi Solé i Ferrando, Roger Torrent i Ramió, Teresa Vallverdú i Albornà, Alba Vergés i Bosch, Marta
Vilalta i Torres, diputats, GP ERC

Núm. 567

Tram. 337-00051/10

Presentació
President, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
Reg. 114817 / Coneixement i tramesa a la Comissió
de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals: Mesa del Parlament, 05.05.2015

A la presidenta del Parlament
Molt Honorable Presidenta,
Em plau de fer-vos a mans l’Informe sobre l’observança del pluralisme polític a la televisió i a la ràdio, febrer de 2015 perquè en tingueu coneixement i als efectes oportuns.

COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE
LA GENERALITAT I COMUNICACIONS
DEL GOVERN I D’ALTRES ÒRGANS

Cordialment,

COMPOSICIÓ DEL GOVERN, DELEGACIONS
DE FUNCIONS I ENCÀRRECS DE DESPATX

Barcelona, 23 d’abril de 2015

Encàrrec del despatx del conseller d’Interior
al conseller de la Presidència

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

Roger Loppacher i Crehuet
President del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

Tram. 330-00098/10

Presentació
President de la Generalitat
Reg. 116122 / Coneixement: 07.05.2015

4.90.

RÈGIM INTERIOR

4.90.10.

CÀRRECS I PERSONAL

A la presidenta del Parlament
Benvolguda Presidenta,
De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k) de
la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de
la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte
que durant l’absència del conseller d’Interior, els dies 6
i 7 de maig de 2015, s’encarregarà del despatx del seu
Departament el conseller de la Presidència.

Acord
Mesa del Parlament, 05.05.2015

Secretaria General
El 6 de juny de 2015 Alfred Puig i Barrau compleix
l’edat determinada per la legislació de la funció pública per a ésser declarat en situació de jubilació.

Cordialment,
Artur Mas i Gavarró
President de la Generalitat
N. de la R.: El Decret 64/2015, de 5 de maig, d’encàrrec del despatx del conseller d’Interior al conseller de
la Presidència els dies 6 i 7 de maig de 2015, és publicat al DOGC 6865, del 6 de maig de 2015 .

4.70.01.

Jubilació d’un funcionari interí

De les dades facilitades per l’Oïdoria de Comptes i
Tresoreria es desprèn que Alfred Puig i Barrau compleix les condicions i els requisits per a causar drets
passius de jubilació.
En vista de la documentació aportada per Alfred Puig
i Barrau, acreditativa del compliment dels requisits
que estableix l’article 4 de la Llei de l’Estat 27/2011,
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de l’1 d’agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de Seguretat Social, i d’acord amb
l’article 48.1 dels Estatuts del règim i govern interiors
del Parlament de Catalunya i la normativa vigent en
matèria de jubilació; fent ús de les competències atribuïdes pels Estatuts del règim i el govern interiors del
Parlament de Catalunya, la Mesa del Parlament
Acorda:
Declarar jubilat Alfred Puig i Barrau amb efectes del
7 de juny de 2015, tot agraint-li els serveis prestats.
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar, de conformitat amb el que estableix la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modificada per la
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Llei de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, un recurs potestatiu de reposició davant la Mesa del Parlament, en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, o bé un recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de
dos mesos a comptar de l’endemà de la notificació de
l’acord, de conformitat amb la Llei de l’Estat 29/1998,
del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Igualment, les persones interessades poden interposar
qualsevol altre recurs que considerin pertinent per a la
defensa de llurs interessos.
Palau del Parlament, 5 de maig de 2015
La secretària general
Imma Folchi i Bonafonte

Informació

56

