PARLAMENT DE CATALUNYA

Grup Parlamentari de Junts pel Sí

Ref.: 202JTN28121600010

2 9 DES. 20^

A LA MESA DEL PARLAMENT

ENTRADA NUM.
I N.T

Jordi Turull i Negre, president del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d'acord
amb el que estableix l'article 116 del Reglament del Parlament, presenta les
següents esmenes a l'articulat de la Proposició de llei de creació de l'Agència
Catalana de Protecció Social (tram. 202-00034/11).
Esmena 1
GP de Junts pel Sí
De modificació a l'article 3.1a)
a) El desplegament executiu del sistema de protecció social català, entès com
el conjunt d'elements vinculats a la protecció social que siguin competència de
la Generalitat de Catalunya.
Esmena 2
GP de Junts pel Sí
D'addició d'un punt f) a l'article 5
f) El principi de proximitat i territorialitat en el sentit de configurar-se com un
ens que atenent a les necessitats del territori també en descentralitza part de
la gestió de les seves competències cap les administracions que al territori po
den atendre des de la proximitat les necessitats de la ciutadania, amb criteris
de finestra única, administració electrònica i eficiència organitzativa.
Esmena 3
GP de Junts pel Sí
De modificació de l'article 8.3
8.3.- El Consell General de l'Agència Catalana de Protecció Social l'integren el
conseller o consellera del Departament competent en matèria de protecció so
cial, el president o presidenta, el secretari o secretària, i dinou vocals, nome
nats pel Govern per un període de quatre anys que, segons els criteris que es
determinin en els seus estatuts, en seran designats deu en representació de la
Generalitat de Catalunya, dos en representació de les associacions municipalistes i la resta en representació dels agents econòmics i socials més representa
tius.
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Esmena 4
GP de Junts pel Sí
De modificació de l'article 9.1

ENTRADA NÚM.
N.T

/Tl (

9.1. El Consell Assessor és l'òrgan consultiu del president o presidenta,! de
participació en el debat de les qüestions relacionades amb la protecció social
des de l'òptica acadèmica, científica i professional.
Esmena 5
GP de Junts pel Sí
D'addició d'un punt 4 a l'article 15
15.4. Tota l'activitat que es presti des de l'Agència Catalana de Protecció Soci
al, Ja sigui amb mitjans propis o per mitjà de tercers, siguin públics o privats,
restarà sotmesa als serveis d'inspecció del Departament competent amb matè
ria de protecció social, així com als altres serveis d'inspecció que per raó
d'activitat siguin preceptius.
Esmena 6
GP de Junts pel Sí
D'addició a l'apartat dos de la Disposició Transitòria Primera
2. Per a la dotació del personal necessari per a la consecució de les tasques
que li són pròpies, L'Agencia Catalana de Protecció Social tindrà en especial
consideració a aquell que acrediti experiència en el sistema de seguretat social
i de protecció social.
Esmena 7
GP de Junts pel Sí
De modificació de la Disposició Transitòria Segona
"Segona.- Aprovació de l'Estatut de l'Agencia Catalana de Protecció Social
En un període màxim d'l mes des de 1 'aprovació d'aquesta Llei, el Govern, per
mitjà de Decret, iniciarà la tramitació de l'Estatut de règim intern de l'Agència
Catalana de Protecció Social on, entre altres qüestions, es regularà:
a)
Les regles sobre convocatòria, periodicitat de les reunions i criteris de
votació del Consell General i del Consell Assessor.
b)
Els criteris de representativitat dels agents econòmics i socials que esta
ran representats al Consell General i al Consell Assessor,
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Nova Disposició final
Les competències descrites a l'article 3 d'aquesta llei, fins ara atribuïdes als
departaments i ens de la Generalitat en matèria de prestacions socials, passen
a ser competència de l'Agència Catalana de Protecció Social.
PalaL^deiVarlamérit, 28 de desembre de 2016

JorfK Turull f Negre
President del GP JS
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