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La sessió se suspèn a tres quarts de dues del migdia i tretze minuts i es reprèn a dos quarts 
de quatre de la tarda. Presideix la presidenta del Parlament, acompanyada de tots els mem-
bres de la Mesa, la qual és assistida pel lletrat major i el lletrat Fernando Domínguez Garcia.

Al banc del Govern seu el president de la Generalitat, acompanyat del vicepresident del 
Govern i conseller d’Economia i Hisenda i els consellers de la Presidència, d’Afers Exteriors, 
Relacions Institucionals i Transparència, de Salut, de Territori i Sostenibilitat i de Treball, Afers 
Socials i Famílies.

La presidenta

Es reprèn la sessió.

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
socials

302-00034/11

El dinovè punt de l’ordre del dia és: Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre les polítiques socials, presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans. Per a expo-
sar-la té la paraula la senyora Noemí de la Calle.

Noemí de la Calle Sifré

Gràcies, presidenta. Diputades, diputats, abans de tot voldria agrair la presència dels 
representants de Cocarmi, que han vingut avui a aquest Ple, i si avui hem aconseguit 
arribar a acords i assumir compromisos ha sigut gràcies al seu esforç, a la seva tenacitat 
de recordar-nos dia a dia la necessitat de visibilitzar els problemes i les necessitats de 
les persones amb discapacitat.

Quiero empezar siendo sincera: el motivo de hacer una interpelación con la subsi-
guiente moción sobre este tema es la sensación que muchos tenemos –y ya lo comenté 
en el pasado Pleno– que este Gobierno vive de los anuncios, de las promesas, y, como 
no queremos que esos anuncios y esas promesas se pierdan en el tiempo como lágrimas 
en la lluvia, nos parece que va siendo hora de que el Gobierno vaya pasando a la acción, 
porque de lo que se trata es de que los anuncios y las promesas se acaben haciendo rea-
lidad y, las cosas como son, mejor pronto que tarde.

Porque hay cosas que colean desde hace tiempo. Tenemos que adaptar la norma ca-
talana a los valores y mandatos de la Convención internacional sobre los derechos de 
las personas con discapacidad, que fue aprobada por las Naciones Unidas en 2006, hace 
ya una década de ello, y hay temas que habría que ir cerrando ya.

Y, ya que estamos, quiero aprovechar para ir más allá y solicitar la conmemoración 
de la aprobación de la convención de la ONU a través de una declaración institucional en 
diciembre, cuando se cumpla la década de la convención. Nosotros entendemos que es 
una forma de visibilizar, concienciar y difundir los derechos de las personas con disca-
pacidad.

También hace tiempo que colea la constitución urgente del Codiscat; lo decretó el 
antiguo Govern en el 2014, y las entidades del sector llevan desde entonces esperando 
a que se constituya. Porque no queremos cascarones vacíos; queremos que, si se crean 
organismos, al menos se doten de actividad. No queremos que este sea uno más de los 
anuncios que terminan siendo juguetes rotos en el fondo de un cajón.

Luego hay cosas que ya se han reiterado tantas veces que no se pueden ignorar más: 
la actualización de la Cartera de los servicios sociales. El síndic de greuges, en el infor-
me que nos presentó ayer, alerta de la necesidad urgente de evaluar la demanda existen-
te y planificar los servicios relativos a la discapacidad intelectual, con el fin de atender 
convenientemente todos los casos.

La Ley de accesibilidad es otro tema que no queremos que se quede en un anuncio. 
Por ello hemos querido recordar que existe un plazo establecido por la propia ley y que-
remos un compromiso firme de que se va a respetar ese plazo. Porque, claro, parece que 
cualquier argucia vale para postergar sine die las cosas. Existe un borrador del Proyecto 
de ley de autonomía personal y dependencia, y ahora se pretende rebobinar y empezar 
desde cero apelando a la participación, cuando son las propias entidades las primeras 
en insistir en la urgencia de la aprobación de la ley. No les hagamos sentir con este tema 
que viven eternamente en el día de la marmota. Ellos ya se han expresado, han compa-
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recido muchas veces ante este Parlament, se han reunido con la conselleria... Pongámo-
nos las pilas y dejemos de dar largas con este tema.

Hoy estamos hablando de cosas urgentes, y una de ellas es garantizar el dinero de 
bolsillo. Decretar un mínimo inembargable de los recursos de las personas con disca-
pacidad es otra de las cuestiones urgentes. Estas personas no pueden seguir esperando, 
es un tema que clama al cielo. Una persona no puede vivir con cien euros al mes y de 
ahí pagar un oftalmólogo, un dentista, productos de higiene personal o el transporte. 
O, como me comentaba el otro día una residente del Grupo Mifas, las baterías de su si-
lla de ruedas; es una cuestión de dignidad. Y por eso hago mío el concepto de dinero de 
dignidad, como lo llamó Rosa Cadenas, presidenta de Dincat, en su comparecencia ante 
la Comisión de Afers Socials.

Se trata de dar un empujoncito para que nos pongamos manos a la obra. Los cien 
días de cortesía del Govern ya han pasado, y es preciso que los ciudadanos no perciban 
que la Generalitat está instalada en la inacción, que hacemos cosas concretas y cosas 
que afectan directamente a las personas.

Por eso queremos que se fije un calendario para la elevación de la cuota de reserva 
de empleo público para las personas con discapacidad que se aprobó por unanimidad en 
el Pleno de emergencia social; lo aprobado en aquel Pleno no se puede quedar en papel 
mojado.

Y por último, pero no por ello menos importante, recordamos que el despliegue de 
la Ley de la lengua de signos catalana actualmente se encuentra paralizado. Creemos 
que es necesario continuar ese despliegue y dotarlo de un presupuesto que permita im-
pulsar las acciones necesarias que garanticen la igualdad de oportunidades de estas per-
sonas.

Los ciudadanos de Cataluña necesitan, especialmente en el ámbito de los asuntos 
sociales, una Generalitat que no esté paralizada, que no se limite a hacer grandes pro-
mesas que luego nunca acaban de llegar. No queremos acostumbrarnos a su «próxi-
mamente, la mejor conselleria», no queremos quedarnos solo con el tráiler, queremos 
acción, queremos la película completa, que pasen cosas y que sean buenas para los ciu-
dadanos.

Y me gustaría terminar con unas palabras recogidas en el manifiesto que presentó 
Cocarmi en el pasado diciembre: «Ninguna situación política, ningún momento históri-
co, ningún enfrentamiento partidista puede dejar de lado a las personas en la definición 
de sus actuaciones, y menos a unas de las más vulnerables de la sociedad, las personas 
con discapacidad y su familia.»

Gracias.
(Aplaudiments.)

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. A continuació, per a defensar les esmenes presentades, té 
la paraula el senyor Raúl Moreno, del Grup Parlamentari Socialista.

Raúl Moreno Montaña

Gràcies, presidenta. Diputats, diputades, avui tenim l’oportunitat, gràcies a aquesta 
moció, de tornar a portar a aquest Parlament la situació del col·lectiu de persones amb 
discapacitat, un col·lectiu que de manera reiterada fa arribar a aquest Parlament les se-
ves peticions per fer front a tres coses fonamentals: primer, la vulneració constant dels 
seus drets, l’escanyament econòmic i la manca de recursos públics existents per part 
d’aquest Govern.

Catalunya porta deu anys sense adaptar les lleis, els principis i mandats de la Con-
venció internacional dels drets de les persones amb discapacitat, que va aprovar Na-
cions Unides l’any 2006. El Cocarmi, cansat d’esperar –i aprofito per saludar-los tam-
bé–, ja ens ha fet la feina i fins i tot ha fet un document, ha redactat un document de com 
hauria de ser aquesta adaptació. I des del Grup Parlamentari Socialista considerem que 
ja toca fer-ho; que ja toca fer-ho perquè no podem obviar que la vulneració dels drets 
de les persones amb discapacitat, que no veuen en la seva legislació reflectida aquesta 
adaptació, és una vulneració dels seus drets.

Però si una cosa ens demostra el Govern és que una cosa és fer les lleis i una altra 
cosa és complir-les, i alguns exemples també es recullen en aquesta moció. Fa cinc anys 

angelgomez
Resaltado

angelgomez
Resaltado

angelgomez
Resaltado



DSPC P 22
5 de maig de 2016

Sessió 15.2 65 

que esperem una revisió de tota la Cartera de serveis socials, per adaptar les ràtios dels 
professionals, per adaptar-la a la nova situació de crisi, però sobretot perquè ho diu la 
llei: cal adaptar i cal revisar tota la Cartera de serveis socials. Un govern que vol decla-
rar la independència en quinze mesos ha de ser capaç de poder revisar la Cartera de ser-
veis socials, ha de poder ser capaç de fer-ho, sense amagar-se, sense tenir por a obrir-la 
al debat amb el conjunt de tots els sectors.

Fa dos anys que esperem que es convoqui el Consell de la Discapacitat de Catalu-
nya, un òrgan consultiu en el qual són representats el Govern de la Generalitat, les en-
titats municipalistes, i també les federacions més representatives del sector. No s’entén 
que s’hagi de posar en una moció en aquest Ple que el Govern fixi una data i enviï un 
correu electrònic; no s’entén.

Respecte a la Llei d’accessibilitat, advertir-li al Govern que està a temps de com-
plir-la, com a mínim fins al mes de novembre tenen temps per fer el reglament de la llei 
d’accessibilitat, i esperem que de veritat ho faci, perquè respecte a l’accessibilitat la reta-
llada ha estat brutal. L’import executat per part del Govern destinat a actuacions de pro-
moció de l’accessibilitat i d’eliminació de barreres arquitectòniques s’ha reduït en un 70 
per cent en els darrers cinc anys: dels 10 milions d’euros de l’any 2010 fins als pocs..., del 
milió 200.000 euros de l’any 2015. Això, en plena situació de crisi econòmica..., hi han 
vuitanta mil persones amb discapacitat més en els darrers anys a Catalunya.

La moció parla també dels diners de butxaca. Un parlament que ja ha instat al Go-
vern a la retirada d’un copagament injust, que deixa, com deia la diputada, persones 
amb discapacitat amb poc més de cent euros el mes de diners de butxaca. Hi insisteixo, 
un compromís que el Govern no farà efectiu o que sembla que no farà efectiu, tot i estar 
aprovat pel Parlament. És un exemple més que incrementa aquesta sobredosi d’incom-
pliment d’allò que s’aprova en aquest Parlament, i esperem que sigui aquest el darrer 
cop que hem de portar aquest tema al Ple.

Finalment, la moció parla també de la necessària posada en marxa d’un sistema 
efectiu per garantir la inserció laboral a l’empresa ordinària de les persones amb disca-
pacitat. Els indicadors que tenim actualment ens indiquen que no es compleix la llei i 
que tot i que les competències són exclusives de la Generalitat de Catalunya en inspec-
ció de treball, com també hem pogut veure aquest matí, això no es porta..., la llei no es 
porta a terme amb garanties suficients.

El Grup Parlamentari Socialista votarà a favor d’aquesta moció, tot i que ens hauria 
agradat més concreció en les accions, referències a terminis de compliment, com el que 
hem pogut incloure en la nostra esmena amb relació al termini màxim de tres mesos per 
tal de solucionar el problema dels diners de butxaca.

I, amb relació al col·lectiu de discapacitats, aquest Govern no aprova. Només cal 
anar al territori per veure que hi ha residències de persones amb discapacitat acabades, 
pintades, moblades, a punt d’obrir, però que no s’obren perquè no es concerten les pla-
ces; per exemple, la residència Tegar, de Sant Pere de Ribes, i no és un exemple aïllat, és 
un exemple que malauradament és més comú del que sembla.

Hem de passar dels plans a la concreció en les polítiques per acompanyar i garantir 
els drets a un col·lectiu que conviu amb la seva pròpia discapacitat, que està organitzat, 
que sap el que vol, que consensua les seves reclamacions, amb una legislació que reco-
neix els seus drets, però amb un govern incapaç de fer-los complir. Considerem que no 
s’ho mereixen.

Gràcies, senyors diputats i diputades.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. (Aplaudiments.) A continuació té la paraula la senyora Mar-
ta Ribas, de Catalunya Sí que es Pot.

Marta Ribas Frías

Gràcies, presidenta. Saludar primer els companys i companyes de Cocarmi i de Din-
cat, dels col·lectius que denuncien reiteradament, i els últims mesos amb molta con-
tundència, que el col·lectiu de les persones discapacitades i de les seves famílies, unes 
540.000 persones, més enllà d’haver estat estructuralment excloses sempre, darrera-
ment estan en una situació d’oblit i exclusió també per part de les administracions pu-
bliques; que uns pressupostos prorrogats, que un escanyament financer del Govern de la 
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Generalitat i unes retallades en els recursos de suport a les persones que més ho neces-
siten estan tenint conseqüències, estan tenint conseqüències per a les entitats i per als 
serveis que donen atenció a les persones amb discapacitat, que estan a la corda fluixa 
per impagaments. Estan tenint conseqüències en els serveis d’inserció laboral en l’em-
presa ordinària, que hauria de ser una de les prioritats de la nostra societat, estan tenint 
conseqüències en els centres especials de treball, que no poden absorbir tampoc les llis-
tes d’espera, estan tenint conseqüències en els serveis de dependència, estan tenint con-
seqüències en les ajudes, evidentment, també, de la dependència, i estan tenint conse-
qüències molt greus aquells que tenen aquests serveis i han d’estar fent un copagament, 
o més aviat un repagament. Conseqüències greus per a les seves butxaques.

Reclamen viure amb dignitat, cosa en què els nostres marcs legals –Constitució i 
Estatut de Catalunya–, vetllen per la vida amb dignitat de tota la ciutadania de Catalu-
nya. I, per tant, ens reclamen que bàsicament complim els nostres grans marcs de drets 
i de defensa dels drets de tota la ciutadania. Reclamen oportunitats bàsiques, com opor-
tunitats de treball, oportunitats de suport educatiu, oportunitats de places residencials 
quan es necessiten, oportunitats de prestacions de dependència, oportunitats d’espais de 
lleure, oportunitats d’espais de participació política, també; oportunitats d’accessibilitat 
a tota la resta dels serveis i espais als quals accedim la resta de la ciutadania.

Aquesta moció de Ciutadans planteja algunes d’aquestes reivindicacions. S’han en-
riquit, aquestes reivindicacions, amb algunes de les esmenes que s’han incorporat a la 
moció. També s’han rebaixat alguns dels punts inicials de la moció de Ciutadans, amb la 
incorporació d’algunes esmenes de Junts pel Sí, especialment. Però agraïm a la diputada 
Noemí de la Calle que hagi estat dialogant i hagi intentat incorporar aportacions que han 
fet els diversos grups; en el nostre cas, dues de les quatre esmenes que havíem presentat.

Volia fer, però, incidència especialment en algun punt; se n’ha fet, fa un moment, 
per part del Grup Socialista, en la necessitat de coses tan, tan bàsiques i, lamentable-
ment, tan reiterades també en aquesta cambra, a banda del carrer, i especialment per 
part de les entitats que avui ens acompanyen, com és la necessitat de l’actualització de 
la cartera de serveis socials, no actualitzada, no tocada des de l’any 2011. És impossible 
que estiguem adaptant-nos a les circumstàncies del que cal sense tocar la cartera de ser-
veis socials. I continuem trobant-nos amb una paret que no vol tocar, no vol repensar, 
no vol reactualitzar la cartera de serveis socials al Govern de la Generalitat, de moment, 
amb les vegades que ho hem portat a votació en aquest Parlament, en comissió o al Ple 
del Parlament. Avui, a veure si canviem les coses i canviem els vots.

La necessitat de desenvolupar la Llei d’accessibilitat, i aquí hem incorporat la nostra 
esmena perquè sigui amb la participació del sector i de les persones amb discapacitat. 
La necessitat de desenvolupar un projecte de llei d’autonomia personal i de dependèn-
cia, que fa tres legislatures que se’ns promet, esperem que aquesta, la tercera, sigui per 
fi una realitat, tot i que incorporant l’esmena de Junts pel Sí ara ha quedat que ens el 
presentaran, aquest projecte, al final d’aquesta legislatura. Bé, ja ho veurem, ho segui-
rem perseguint.

I especialment volia fer incidència en l’element del copagament. Evidentment, vo-
tarem a favor dels punts d’aquesta moció i votarem també a favor d’aquest punt, en què 
parlem només dels diners de butxaca per a les persones amb discapacitat que utilitzen 
serveis de dependència i en el termini de tres mesos. Però no oblidem que aquesta cam-
bra ja ha aprovat que això s’ha de resoldre de forma global, que ha aprovat que cal de-
rogar, canviar, per tant, les condicions d’aquesta ordre de copagament, i no oblidem que 
aquí hi ha gent que continuarem reclamant que el que cal és acabar amb el copagament, 
tractar els drets socials com a drets. I oi que no acceptaríem que haguem de pagar pel 
dret a l’educació? Oi que no acceptaríem que haguem de repagar per certs drets que te-
nim garantits amb la sanitat? Doncs, no hem de poder acceptar com a societat que ha-
guem d’estar repagant de forma natural i habitual pels drets socials que també hem de 
respondre i hem de donar com a societat, perquè ens ho diu l’Estatut, ens ho diu la Cons-
titució i les lleis a les quals es fa referència també des d’aquesta moció.

(Alguns aplaudiments.)

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. A continuació, té la paraula el senyor David Rodríguez, 
del Grup Parlamentari Junts pel Sí.
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David Rodríguez i González

Bé; gràcies, presidenta. Diputats, diputades, representants de Cocarmi, permeteu 
que les meves primeres paraules des d’aquest faristol siguin de record per una persona 
excepcional que sentia un profund respecte per les institucions catalanes i que tant gau-
diria de viure el moment extraordinari d’emancipació nacional que viu el nostre país. 
Em refereixo a qui va ser alcalde de Solsona, Xavier Jounou i Bajo, una persona que te-
nia claríssim que la política havia d’estar al servei de les persones. Malgrat que ja fa uns 
anys que ens va deixar, em ve de gust recordar-lo avui. «Procura deixar el món millor de 
com l’has trobat» era la sentència de Baden-Powell que havia fet seva i que, de ben se-
gur, tants diputats i diputades escoltes d’aquest Parlament hauran sentit manta vegades.

I crec sincerament que el contingut de la moció que aprovarem tot seguit va en 
aquesta línia. Malgrat que hem patit i encara patim uns anys de dificultat econòmica 
que ha endarrerit l’assoliment d’algunes millores socials, i fins i tot una reculada, parti-
cularment en el col·lectiu de les persones amb discapacitat, que és el que avui ens ocupa. 
Penso que massa sovint, en política –i això deu ser defecte d’alcalde–, molt soroll vol 
dir poca feina. I avui potser farem poc soroll i, tot i que m’esperava un discurs menys 
contundent, però en qualsevol cas..., però de ben segur farem molta feina. Em sembla 
molt positiu que, malgrat partir de posicions ideològiques tan diferents, siguem capaços 
d’arribar a acords en aquest tipus de qüestions i deixem de banda actituds partidàries. 
Segur que des d’aquesta actitud és més fàcil apropar la ciutadania a la política.

Vull agrair al Grup de Ciutadans, i en particular a la diputada Noemí de la Calle, 
la seva actitud realista, però d’exigència al Govern, com correspon al grup de l’oposi-
ció, en la negociació de les esmenes. Aquesta és una moció molt exigent, que obliga 
a un munt de coses. És per això que em sembla de justícia reconèixer, també, l’esforç 
que fa el Govern en acceptar les propostes de la moció i entomar-les, tot i que algunes 
ja s’estaven treballant, i que mostren la importància que es dóna des d’aquest en una 
qüestió tan sensible socialment. En primer lloc, i crec que és una des les millores més 
importants que se’ns reclamava des del sector, el Departament d’Afers Socials i Famí-
lies està treballant per analitzar la problemàtica dels anomenats «diners de butxaca». 
Mitjançant el pla de xoc que va presentar aquest Govern es contemplarà una partida en 
els propers pressupostos de la Generalitat per a aquesta finalitat i destinat a persones 
amb discapacitat.

Pel que fa al constitució del Consell de la Discapacitat de Catalunya, ja s’ha fixat la 
data per part del departament per tal de fer-ho possible i, per tant, aquesta serà la pri-
mera de les deu propostes de la moció que podrem assolir de manera més immediata. 
Els punts setè i desè de la moció es refereixen a resolucions aprovades en el passat Ple 
d’emergència social, pel que fa a la inserció laboral de les persones amb discapacitat i a 
la necessitat d’incrementar la quota de reserva d’ocupació a les administracions públi-
ques. Per tant, cal donar-hi compliment i, en aquest sentit, el Departament de Governa-
ció ja hi està treballant.

Pel que fa al Pla d’actuació per al seguiment del compliment de la quota de reserva 
d’ocupació per a persones amb discapacitat, cal dir que en la planificació de la inspec-
ció, i així ho ha estat per a aquest 2016, s’ha programat la campanya de control de la 
integració laboral de discapacitats, pel que fa a la comprovació del compliment de la 
quota de reserva, entre d’altres.

Pel que fa a la cartera de serveis –i aquest és un altre dels punts delicats d’aquesta 
moció–, el Govern es compromet a establir el calendari de terminis. Actualitzar la car-
tera de serveis socials implica un procés molt llarg, quinze mesos com a mínim, que pot 
tenir un cost elevadíssim. I em sembla important, per tant, deixar-ho clar per tenir-ho 
present en la calendarització de l’actualització d’aquesta cartera i posar en valor el com-
promís que avui s’adquireix.

Pel que fa a l’adaptació de la normativa als valors i mandats de la Convenció interna-
cional de les Nacions Unides del 2006 sobre el drets de les persones amb discapacitat, 
cal dir que la normativa que s’ha anat aprovant darrerament s’adapta a la convenció ci-
tada i la voluntat és de continuar i aprofundir en aquesta línia.

Pel que fa al desplegament de la Llei d’accessibilitat, només dir que serà un macro-
decret amb format de codi normatiu i que harmonitza el ventall de normatives existents 
en matèria d’accessibilitat. S’està treballant el projecte amb la màxima intensitat possi-
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ble, però serà molt difícil que al novembre del 2016 pugui estar publicat, però sí elaborat 
i, per tant, podria publicar-se a principis de l’any vinent.

I pel que fa al projecte d’una nova llei d’autonomia personal i dependència, el Go-
vern ja contempla la realització d’un procés participatiu sobre aquesta qüestió que ha de 
servir de guia per a redactar el projecte de llei. I finalment, pel que fa a la Llei 17/2010, 
de la llengua de signes catalana, esperem poder-nos congratular tan aviat com sigui 
possible del seu desplegament.

Crec sincerament que avui, amb l’aprovació d’aquesta moció, contribuïm a la mi-
llora de la qualitat de vida d’una part important de la nostra societat i ens apropem una 
mica més a l’ideal del lema escolta del qual parlava al principi, i al qual m’he volgut re-
ferir expressament, atès que aquest passat cap de setmana s’iniciava el compte enrere, 
doncs, de la Jamborinada que es farà l’any vinent a Tàrrega.

Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments.)

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. A continuació té la seva paraula el senyor Fernando Sán-
chez, del Grup Parlamentari Popular de Catalunya.

Fernando Sánchez Costa

Gràcies, presidenta. Presenciem un episodi més del flirt, el flirteig entre el Grup de 
Ciutadans i el Govern que té lloc a la Comissió de Benestar. I benvingut sigui –i benvin-
gut sigui–, senyors i senyores diputats, si és per aprovar i per posar sobre la taula temes 
importants per a la ciutadania, temes que demana el sector, temes importants que en 
aquesta legislatura fins ara han passat una mica desapercebuts i que tenen una impor-
tància cabdal per a la vida de moltes persones de Catalunya.

És una moció sobre les polítiques d’atenció, promoció, igualtat de drets de les per-
sones amb discapacitat; o, dit d’altra manera, de les polítiques d’apoderament i plena 
ciutadania de les persones amb diversitat funcional. I utilitzo aquí el terme de «diversi-
tat funcional», que, sobtadament, s’ha emprat poc fins ara, perquè això és així. És molt 
il·luminador quan un, per exemple, pregunta, no?, quan ens visiten persones del sector, 
de les empreses especials de treball, dels centres especials de treball, i tu els pregun-
tes, perquè tens el dubte, perquè no ho coneixes, els preguntes: «I vosaltres per què heu 
acceptat i per què heu apostat per aquest model de negoci? Per què heu apostat per les 
persones amb diversitat funcional com a fonament del vostre model de negoci?» I lla-
vors et donen respostes vàries, et diuen: «Bé, doncs, per una motivació social...» Però 
a mi el que sempre m’ha cridat l’atenció és que alguns cops ens han explicat: «Doncs, 
perquè aquestes persones fan millor la seva feina i tenen més capacitat per fer aquesta 
feina que els demanem que la gent que, d’altra manera, a vegades es considera més do-
tada.» Recordo que algun cop ens explicava, per exemple, i potser m’equivoco i el sec-
tor em perdonarà si ho faig, però com que a vegades alguna persona que pot tenir algu-
na, bé, alguna discapacitat, doncs, després, per exemple, per a control de processos és 
molt adient, és especialment encertada i especialment preparada, més que una persona 
que està, doncs, que habitualment no ho fa. I per tant, jo me n’alegro, que avui tinguem 
aquesta moció. 

I parlem d’un sector, doncs, que té perfils molt diferents, des d’aquelles persones 
que poden tenir una discapacitat molt profunda –recordo aquest dilluns que vaig visitar 
una residència de persones amb discapacitat molt profunda, i realment hom surt impac-
tat i veu la necessitat de canviar, per exemple, els barems, no?, en aquesta residències, i 
les ràtios, perquè tenen una càrrega de treball que gairebé és difícil de realitzar– fins a 
aquelles persones amb un grau de discapacitat que tenen una vida pràcticament normal, 
i el que volem, precisament, és que la tinguin totalment normal, completament normal.

I aquesta moció el que fa és recollir diverses demandes del sector i, per tant, cal 
agrair a Ciutadans que l’hagi plantejat. En primer lloc, jo lamento que hagi caigut 
aquest punt, una llei de drets, no-discriminació, inclusió de les persones amb diversitat 
funcional. És veritat que els objectius d’això es poden assolir de diverses maneres però 
era una reclamació que ens havien presentat.

Per altra banda, també l’actualització de la cartera de serveis –ho han dit els com-
panys que han parlat abans. La tenim absolutament caducada i és el moment precisa-
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ment de reformular-la i, a més, que sigui una ocasió perquè, amb el sector i amb totes 
les persones que en saben, plantegem què no ha funcionat, què pot millorar, quines 
prestacions i quins serveis es poden donar millor.

El Grup de Ciutadans planteja també una cosa que Junts pel Sí fa temps que «ca-
careja», però no fa, que és la llei de l’autonomia personal i dependència catalana. Fins 
ara tot han estat paraules, paraules, paraules; ho deia, em sembla que era, la diputada 
de Catalunya Sí que es Pot. Paraules de victimisme davant Madrid, paraules d’excusa 
davant les pròpies responsabilitats, paraules buides de promeses en l’aire i avui –avui– 
s’aprova una moció i un punt que diu que s’aprovarà aquesta llei abans que acabi la le-
gislatura. I jo, potser vostè té més informació que jo, consellera, però tal com van les 
coses apuntem a 2019. Per tant, jo crec que hauria estat millor «apretar» una mica més, 
i collar més el Govern perquè la poguéssim tenir dintre d’aquest any que ve, com estava 
en la moció original.

Finalment, es plantegen punts d’inserció laboral, i és cabdal, això, perquè la igual-
tat, el reconeixement de la dignitat i la inserció de les persones amb diversitat funcio-
nal passa, en primer lloc, per la seva plena incorporació al món del treball; al món del 
treball en el sector públic i també a través de l’obligació i del diàleg amb el món privat, 
perquè la nostra economia sigui plenament inclusiva.

Gràcies, presidenta.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. A continuació, té la paraula la senyora Pilar Castillejo, del 
Grup Parlamentari Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.

Pilar Castillejo Medina

Gràcies, presidenta. Senyors i senyores diputats, primer de tot pensem que és una 
moció que tracta molts punts, que després de les transaccions que han tingut lloc, doncs, 
ha millorat, perquè hem aconseguit arribar a acords en tots els punts. Agraïm, per això, 
la feina tant de la diputada que l’ha presentat, de la Noemí de la Calle, com de la res-
ta de grups, per les aportacions que han fet, i veiem que al final, doncs, ha quedat bas-
tant complerta i ens permet a tots donar suport a aquesta moció, que, com diem, aborda 
aquest tema des de diversos punts. D’una banda, des del punt de vista normatiu i legis-
latiu, en què hem quedat d’acord que incorporarem de manera progressiva tota la nor-
mativa existent en aquest acord de les Nacions Unides, dels drets a les persones amb 
discapacitat. I, a més a més, hem aconseguit parlar també de la participació, de la parti-
cipació de les entitats i de tots els sectors implicats, per redactar tant el reglament de la 
Llei d’accessibilitat com el Projecte de llei d’autonomia personal i de dependència. Cre-
iem que és important comptar amb el tercer sector per tirar això endavant, amb les en-
titats que coneixen més el tema, i és a partir de la seva participació que les lleis sortiran 
més d’acord amb allò que necessitem.

També contempla, aquesta moció, mesures urgents que corre pressa que siguin im-
plementades. Ja ens han avisat, ja ens han anunciat que tenim data per a la constitució 
del Codiscat, del Consell de la Discapacitat; celebrem aquesta data, i esperem que co-
menci a treballar i a tirar endavant les seves tasques.

De la mateixa manera que parla de terminis molts concrets pel tema aquest dels 
diners de butxaca per a les persones amb diversitat funcional i dependència.

Hem parlat tots els grups de la necessitat d’actualització de la Cartera de serveis 
socials, del temps que fa que no s’actualitza. Creiem que és bo que amb aquesta moció 
també aprovem l’actualització, la calendarització d’aquesta actualització de la Cartera 
de serveis socials, que és necessari que també la posem al dia en tots aquests temes.

I, per últim, aborda també, aquesta moció, mesures de l’àmbit laboral per donar 
compliment a resolucions del Ple d’emergència social, com és l’augment progressiu de 
la quota de reserva de feina per a persones amb diversitat funcional a l’Administració 
pública; habilitar els mecanismes necessaris per vigilar el compliment d’aquest aug-
ment progressiu de la quota, i desenvolupar el Pla per a la inserció laboral. Són totes 
aquestes mesures més que necessàries per posar en marxa totes aquestes mesures de 
l’àmbit laboral.

Finalment, tenim un punt sobre el desplegament de la Llei 17/2010, de la llengua de 
signes catalana. Creiem que és molt important que posem en marxa el desplegament 
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d’aquesta llei. Tant la llei aquesta com la Convenció internacional de l’ONU per a per-
sones amb discapacitat contemplen i emparen el dret de les famílies d’alumnes sords a 
rebre una educació de qualitat que també inclogui la llengua de signes catalana. Creiem 
que tenim per davant un llarg recorregut, perquè en aquests moments estem molt en-
darrerits en aquest tema; no s’està rebent l’atenció primerenca que s’hauria de rebre en 
aquest sentit, i creiem que és important aquesta atenció a l’infant sord amb la llengua de 
signes catalana, que s’informi les famílies des del primer moment dels avantatges de la 
llengua de signes i del desenvolupament del llenguatge cognitiu de l’infant perquè cre-
iem que és necessari implementar una educació bilingüe per a tots els infants sords en 
aquestes etapes de formació.

Celebrem, per tant, l’aprovació d’aquesta moció, que ha recolzat aquests punts, i 
agraïm la presència, també, de les entitats que han vingut a acompanyar-nos.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. A continuació té la paraula la senyora Noemí de la Calle.

Noemí de la Calle Sifré

Gracias. Antes de todo quiero agradecer a las fuerzas políticas sus aportaciones y la 
voluntad de llegar a acuerdos. Voy a explicar nuestra posición respecto a las enmiendas.

Respecto al punto 1, hemos aceptado la enmienda de Junts pel Sí, que era muy si-
milar a la del Partido Socialista. Como creemos que lo importante es que finalmente 
se adapte la norma catalana a la convención de la ONU, hemos aceptado la opción de 
adaptarla progresivamente, que era otra de las opciones que contemplaba Cocarmi. De 
todas formas, quede dicho que, si pasados unos meses no observamos un avance en esa 
adaptación, el grupo parlamentario al que represento retomará la otra propuesta que te-
nía Cocarmi, la que más nos gustaba a nosotros, y presentaremos una proposición de 
ley que afecte transversalmente a la norma.

Quiero volver a recordar que Cocarmi ha hecho un informe de casi cuatrocientas 
páginas sobre cómo adaptar nuestra normativa, ya sea norma a norma o, tomando el 
camino, en nuestra opinión, más fácil, con una ley que la afectase transversalmente. En 
cualquier caso, Cocarmi nos ha hecho el trabajo. No hay excusas para seguir demoran-
do este tema otros diez años.

Del PSC hemos transaccionado la enmienda relativa al dinero de bolsillo porque 
recogía la voluntad de esta moción, que no era otra que la de adquirir compromisos, y 
por ello hemos considerado que tres meses eran más que suficientes para solucionar una 
cuestión de dignidad.

En este sentido, quiero reconocer que la negociación con Junts pel Sí ha sido ardua 
pero fructífera, ya que hemos llegado a un compromiso de tres meses para garantizar 
un mínimo inembargable de los recursos de las personas discapacitadas con dependen-
cia.

Si hay algo de lo que estoy realmente satisfecha es de haber llegado a un compro-
miso en lo relativo a La ley de autonomía personal. Ha sido dura la negociación, pero 
hemos conseguido llegar a un acuerdo de que se presente un proyecto de ley antes de 
finalizar la legislatura. Ahora bien, no me olvido del fabuloso avantprojecte de llei del 
que también hablaba la consellera Neus Munté, que seguiré buscando.

Hemos aceptado la enmienda de Catalunya Sí que es Pot, que pide garantizar la par-
ticipación de las entidades en el desarrollo de la accesibilidad, y no hemos aceptado la 
de Junts pel Sí porque, si la coletilla «según las disponibilidades presupuestarias» ya me 
parece muy heavy, la de «tan aviat com sigui possible» me parece death metal. (Rialles.)

Entonces, hemos transaccionado también la enmienda de adición relativa al Plan 
por la inserción laboral de las personas con discapacidad, de Catalunya Sí que es Pot, en 
consonancia con la propuesta que se aprobó en el Pleno de emergencia social sobre un 
plan de fomento de la ocupabilidad de las personas con discapacidad tanto en la empre-
sa ordinaria como en la Administración o los centros especiales de empleo, ya que en 
Ciudadanos creemos firmemente en que el acceso a un trabajo digno, estable y de cali-
dad supone uno de los factores más importantes para la inclusión social de las personas 
con discapacidad.
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No hemos aceptado la enmienda 3 de Catalunya Sí que es Pot, porque entendemos 
que lo que se solicita ya estaba recogido en la petición de actualización de la Cartera 
de servicios sociales. En mi anterior intervención lo he comentado, hay que actualizar 
los servicios con el fin de atender convenientemente todos los casos; y, efectivamen-
te, reconocer la parálisis cerebral y la pluridiscapacidad es necesario para ofrecer una 
cartera adaptada a las necesidades de las personas, pero no hemos incluido la enmien-
da porque no hemos querido hacer referencia solo a una parte, ya que creemos que son 
muchas las áreas que necesitan revisión y adaptación. En todo caso, defenderemos este 
reconocimiento y velaremos porque así sea.

Creo que no me he dejado ninguna. Gracias a todos por vuestra disposición y volun-
tad, a Marta Ribas, a Raúl Moreno y, en especial, a David Rodríguez. Y quería decirle 
a Fernando Sánchez que puede que en temas sociales flirteemos con Junts pel Sí porque 
en estos temas estamos dispuestos a flirtear con cualquiera, incluso con ustedes...

La presidenta

Ha exhaurit el temps...

Noemí de la Calle Sifré

...e incluso hacer orgías entre todos, si es sobre temas en beneficio de los ciudadanos.

La presidenta

Senyora diputada...

Noemí de la Calle Sifré

En cambio, ustedes han flirteado mucho...

La presidenta

...ha exhaurit el temps, senyora diputada!

Noemí de la Calle Sifré

...con Convergencia para hacer recortes. En este caso, lo siento, pero con nosotros 
no cuenten.

La presidenta

Ha exhaurit el temps.

Noemí de la Calle Sifré

Gracias.
(Aplaudiments.)

La presidenta

Estem cridant a votació.
(Pausa llarga.)
Senyor Sánchez, em demana la paraula? (Remor de veus.) Silenci, si us plau.

Fernando Sánchez Costa

Per al·lusions, presidenta. 

La presidenta

Trenta segons.

Fernando Sánchez Costa

Sí; senyora presidenta. Jo recordo quan el senyor Cañas tronava des de la tribuna 
contra el Govern de Convergència, i ara han passat a aquests cants melodiosos de con-
questa. Qui els ha vist i qui els veu.

(Alguns aplaudiments. Noemí de la Calle Sifré demana per parlar.)

La presidenta

Senyora diputada, per què em demana la paraula? (Forta remor de veus.)

Noemí de la Calle Sifré

Per al·lusions.

La presidenta

Trenta segons.
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Noemí de la Calle Sifré

Bueno, como le he dicho, ustedes se ponían de acuerdo con Convergencia para re-
cortar; nosotros para conseguir avances sociales. En todo caso, ustedes antes estaban 
sentados aquí adelante... (Remor de veus.)

La presidenta

Si us plau.

Noemí de la Calle Sifré

...ahora estamos nosotros. ¡Quién les ha visto y quién les ve!
(Aplaudiments.)

La presidenta

Silenci.
(Pausa.)
En aquest cas no s’ha... (forta remor de veus) –si us plau, silenci; anem a votar–, no 

s’ha demanat cap votació separada. Per tant, votarem tota la moció. D’acord? (Pausa.)
Comença la votació.
Ha quedat aprovada per 131 vots a favor, cap en contra i cap abstenció.
(Aplaudiments.)

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de 
seguretat

302-00031/11

El vintè punt de l’ordre del dia és: Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les polítiques de seguretat, presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que 
es Pot.

Per a exposar-la té la paraula el senyor Joan Josep Nuet. 
(Remor de veus.) Si us plau, surtin de pressa i en silenci. (Pausa.)
Diputat, quan vulgui.

Joan Josep Nuet i Pujals

Gràcies, presidenta. Tot dinant feia una broma amb el meu company de grup, el 
company Joan Coscubiela, sobre si era una mera coincidència que avui que presentem 
una moció sobre la Junta de Seguretat de Catalunya el conseller d’Interior –que veuen 
que no està aquí perquè està tornant amb AVE o amb pont aeri, no ho sé–, el conseller 
d’Interior de la Generalitat de Catalunya i el ministre d’Interior del Govern d’Espanya 
hagin acordat a la seva reunió a Madrid que s’ha de reunir la Junta de Seguretat i que 
hagin acordat que la Junta de Seguretat de Catalunya es reunirà després del dia 26 de 
juny, sense data fixa, però amb un compromís ferm, sembla, de la reunió. Doncs, li deia 
al diputat Coscubiela que sí, potser és una casualitat, o no. L’important és que aquest 
matí ens n’hem assabentat pel Twitter del Ministerio del Interior, que deia que el mi-
nisterio i el Departament d’Interior «acuerdan convocar la Junta de Seguridad tras el 
26-J». I, per si hi havia algun dubte, després hem vist el tuit del Departament d’Interior 
de la Generalitat de Catalunya on es deia que Jordi Jané diu que «hem acordat que la 
Junta de Seguretat de Catalunya es reuneixi després de les eleccions».

El primer que hem de dir és que ens n’alegrem; ens alegrem que el Govern d’Espa-
nya i el Govern de la Generalitat s’hagin posat d’acord que les picabaralles polítiques 
s’hagin posat a un costat i que la col·laboració imprescindible dels professionals de la 
seguretat s’hagi imposat, es reuneixi la Junta de Seguretat i que la coordinació policial 
sigui una realitat.

Per tant, evidentment, aquesta moció és necessària. És necessària perquè no diu al-
tra cosa que allò que vam dialogar en el seu moment amb el conseller i que demanem 
als grups parlamentaris que hi puguin donar suport.

Primer, convocar de forma urgent, en els propers mesos, per realitzar la reunió en 
l’any en curs –sembla que així serà–, la Junta de Seguretat de Catalunya, amb un ordre 
del dia prèviament acordat amb el Govern de l’Estat, perquè ha de ser operativa per fer 
acords –per això es reuneix la Junta de Seguretat–, amb l’objectiu de coordinar les po-
lítiques de seguretat, coordinar l’activitat dels cossos policials a Catalunya amb els cos-
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a) Planificar i avaluar les actuacions de la Inspecció de Treball necessàries per a: 
1r. Exercir un control estricte sobre el compliment de la normativa de prevenció de 

riscos laborals.
2n. Reduir l’impacte negatiu en la seguretat i la salut dels treballadors derivat de la 

precarització de les condicions de treball, i lluitar per a dignificar aquestes condicions.
3r. Exercir un control que eviti la contractació temporal i la contractació a temps 

parcial fraudulentes, i també els abusos amb relació a salaris i altres condicions de tre-
ball per inaplicació fraudulenta dels convenis col·lectius.

b. Planificar i avaluar les actuacions de la Inspecció de Treball dirigides a investi-
gar les malalties professionals, especialment les produïdes per exposicions a productes 
químics i per esforços, i garantir la participació dels treballadors i llurs representants en 
aquest procés.

c. Planificar i avaluar les actuacions de la Inspecció de Treball dirigides a: 
1r. Controlar la planificació preventiva derivada de les avaluacions de riscos.
2n. Fer un seguiment periòdic sobre condicions materials de seguretat i higiene dels 

espais i llocs de treball.
3r. Controlar el compliment de les obligacions sobre informació als treballadors i 

sobre llur formació.
d. Presentar, el 31 de desembre de 2016, com a màxim, un informe sobre les ac-

tuacions inspectores en l’àmbit del comerç, l’hostaleria i la indústria, amb l’objectiu de 
conèixer l’impacte de les accions dutes a terme per a protegir als treballadors durant la 
campanya d’estiu.

e. Presentar, el 31 de desembre de 2016, com a màxim, un informe per a valorar les 
causes de l’increment de l’accidentalitat produït a Catalunya des del 2012, que tingui en 
compte, entre altres factors, la relació d’aquest increment amb la precarització contrac-
tual. L’informe ha d’incloure una anàlisi de les actuacions inspectores en matèria labo-
ral i de prevenció de riscos i dels resultats d’aquests actuacions en el dit període, i també 
l’impacte de l’evolució de la despesa pública en matèria preventiva en el mateix període, 
també en l’Administració i les empreses participades.

f. Presentar, dins aquest període de sessions, la planificació específica i els criteris 
d’avaluació de les actuacions de la Inspecció de Treball per als sectors de major creixe-
ment d’accidents de treball, i també la investigació de malalties professionals i el control 
de les condicions de treball que comporten el risc de produir-ne.

g. Elaborar i presentar un pla de compliment de les quotes de reserva a favor de les 
persones amb discapacitat, d’acord amb el que estableix la Llei de l’Estat 13/1982, del 7 
d’abril, d’integració social dels minusvàlids.

h. Revisar, per mitjà de l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques, els criteris d’apli-
cació de la Resolució del 23 de juliol de 2013, de la Secretaria General Tècnica, amb 
l’objectiu de garantir que es mantenen els criteris mèdics de gestió de la incapacitat 
temporal.

Palau del Parlament, 5 de maig de 2016
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

Moció 28/XI del Parlament de Catalunya, sobre les polítiques socials
302-00034/11

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 15, 05.05.2016, DSPC-P 22

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 5 de maig de 2016, d’acord amb l’ar-
ticle 158 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre les polítiques socials (tram. 302-00034/11), presentada per la diputada Noemí de 
la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari Socialista (reg. 25840), pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot 
(reg. 25925) i pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 25928).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament, ha aprovat la 
següent
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Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Adaptar normativament els valors i els mandats de la Convenció sobre els drets de 

les persones amb discapacitat, aprovada per les Nacions Unides el 2006.
b) Constituir, amb caràcter urgent, el Consell de la Discapacitat de Catalunya, 

d’acord amb el que estableix el Decret 156/2014, del 25 de novembre.
c) Establir un calendari amb els terminis d’actualització de la Cartera de Serveis So-

cials, que no s’ha actualitzat des del 2011.
d) Presentar el reglament de desplegament de la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’ac-

cessibilitat, en el termini que estableix la mateixa llei i garantint la participació de les 
entitats del col·lectiu de persones amb discapacitat.

e) Presentar, dins la present legislatura, un projecte de llei d’autonomia personal i 
dependència garantint la participació dels actors socials implicats.

f) Incrementar substancialment, en el termini de tres mesos, mitjançant l’adopció de 
les mesures pressupostàries i normatives necessàries, l’import monetari mínim de lliure 
disposició de les persones amb discapacitat i amb dependència, conegut com a diners 
de butxaca, amb l’objectiu que el sistema d’aportacions de serveis no gratuïts sigui més 
just i equitatiu.

g) Donar compliment a la Resolució 17/XI del Parlament de Catalunya, sobre la si-
tuació d’emergència social, la reactivació econòmica, la gestió pública i la necessitat 
d’una resposta institucional, i fixar un calendari per a elevar progressivament la quota 
de reserva d’ocupació per a persones amb discapacitat en les administracions públiques 
i els organismes dependents de la Generalitat fins que sigui del 7%.

h) Elaborar un pla d’actuació, en coordinació amb la Inspecció de Treball, per a vi-
gilar el compliment de la quota de reserva d’ocupació per a persones amb discapacitat, 
establerta legalment, o de les mesures alternatives.

i) Desplegar la Llei 17/2010, del 3 de juny, de la llengua de signes catalana, i dispo-
sar una dotació pressupostària que permeti aplicar les mesures que estableix.

j) Elaborar un pla per la inserció laboral de les persones amb discapacitat, en conso-
nància amb les mesures que estableix la Resolució 17/XI.

Palau del Parlament, 5 de maig de 2016
El secretari tercer, Joan Josep Nuet i Pujals; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

Moció 29/XI del Parlament de Catalunya, sobre la convocatòria de la Junta 
de Seguretat
302-00031/11

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 15, 05.05.2016, DSPC-P 22

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 5 de maig de 2016, d’acord amb l’article 
158 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les polítiques de seguretat (tram. 302-00031/11), presentada pel diputat Joan Josep Nuet 
i Pujals, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 25937).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament, ha aprovat la 
següent

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a convocar amb caràcter urgent els pro-

pers mesos, perquè es reuneixi dins l’any en curs, la Junta de Seguretat de Catalunya, 
amb un ordre del dia acordat prèviament amb el Govern de l’Estat que inclogui els ob-
jectius següents: 

a) Coordinar les polítiques de seguretat.
b) Coordinar l’activitat dels cossos de policia de Catalunya amb els cossos i forces 

de seguretat de l’Estat.
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PLE
DOSSIER


Sessió 15, dimecres 4 de maig de 2016


Segona part


Punt 17 | Debat i votació


Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els refugiats
302-00035/11


PRESENTACIÓ: GP JS


Reg. 24080 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.04.2016


A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord 


amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta la següent 
moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre els refugiats (tram. 300-
00039/11).


Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Realitzar les accions necessàries i posar els mitjans adequats i suficients per 


tal de contribuir en el seu territori i de manera solidària a l’efectiva reubicació de les 
persones sol·licitants d’asil o refugi a l’Estat Espanyol.


a) Impulsar la creació del màxim de places del programa estatal d’acollida i 
refugi a Catalunya, conjuntament amb els municipis, de forma que el màxim de 
municipis catalans participin en l’acollida i integració de les persones refugiades a 
Catalunya.


b) Impulsarà l’Inventari de Recursos per a l’acollida de les persones refugiades, 
unificat i gestionat conjuntament per ens locals i Generalitat i es promourà mitjan-
çant campanyes informatives.


2. Realitzar les accions necessàries per acollir fins a 4.500 persones en els pro-
pers dos anys, sempre i quan el Govern de l’Estat no li ho impedeixi. I fer les ac-
cions pertinents per tal que totes les persones sol·licitants d’asil i de protecció inter-
nacional puguin assolir l’autonomia personal en la nostra societat. També promoure, 
en col·laboració amb les entitats socials i l’administració local, accions d’informació 
i sensibilització de la ciutadania.


3. Vetllar, en coordinació amb els ens locals, per a què les persones susceptibles 
de ser sol·licitants d’asil disposin de condicions de vida dignes en el període d’es-
pera a l’assoliment de tal condició. A aquests efectes, instarà el Govern de l’estat 
a acomplir les seves obligacions quan es deixin persones en la situació esmentada 
sense cap cobertura.







PlE 15
4 de maig de 2016


Dossier 2


4. Impulsar, mitjançant totes aquelles institucions i organismes europeus i inter-
nacionals en els quals participi, actuacions orientades a garantir els drets i la digni-
tat de les persones refugiades.


5. Mitjançant l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, posar els 
mitjans adequats i suficients per tal d’incrementar l’ajut a les persones refugiades 
que es troben en camps fora de Síria i en països de trànsit.


Palau del Parlament, 25 d’abril de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS


ESMENES PRESENTADES


Reg. 25837, 25838, 25923, 25936 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 


03.05.2016


GRUP PARlAMENTARI DE lA CANDIDATURA D’UNITAT POPUlAR - CRIDA 


CONSTITUENT (REG. 25837)


A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Anna Gabriel i Sabaté, portaveu del Grup 


Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb 
el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els refugiats (tram. 
302-00035/11).


Esmena 1, GP CUP-CC
De modificació
«1. Realitzar les accions necessàries i posar els mitjans adequats i suficients per 


tal de contribuir en el seu territori i de manera solidària a l’efectiva reubicació de les 
persones sol·licitants d’asil o refugi a l’Estat Espanyol.


b) Impulsarà l’Inventari de Recursos per a l’acollida de les persones refugiades, 
unificat i gestionat conjuntament per ens locals, teixit associatiu i entitats especialit-
zades i Generalitat i es promourà mitjançant campanyes informatives.»


Esmena 2, GP CUP-CC
De modificació i supressió
«2. Realitzar les accions necessàries per acollir com a mínim fins a 4.500 perso-


nes en els propers dos anys, sempre i quan el Govern de l’Estat no li ho impedeixi. 
I fer les accions pertinents per tal que totes les persones sol·licitants d’asil i de pro-
tecció internacional puguin assolir l’autonomia personal en la nostra societat. Tam-
bé promoure, en col·laboració amb les entitats socials i l’administració local, accions 
d’informació i sensibilització de la ciutadania.»


Esmena 3, GP CUP-CC
De modificació
«3. Vetllar, en coordinació amb els ens locals, per a què les persones susceptibles 


de ser sol·licitants d’asil disposin de condicions de vida dignes en el període d’espera 
a l’assoliment de tal condició. A aquests efectes, instarà el Govern de l’estat a acom-
plir les seves obligacions quan es deixin persones en la situació esmentada sense cap 
cobertura i assumir les seves responsabilitats polítiques en les vulneracions de Drets 
Humans a la frontera sud.»
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Esmena 4, GP CUP-CC
D’addició d’un nou punt
«Desplegar les mesures del Pla de Protecció Internacional Catalunya, concretant 


un calendari pel seu desplegament per tal de garantir un sistema estable d’asil a Ca-
talunya, que compti amb l’assessorament i consens de les entitats especialitzades.»


Esmena 5, GP CUP-CC
De modificació
«4. Impulsar, mitjançant totes aquelles institucions i organismes europeus i inter-


nacionals en els quals participi, actuacions orientades a garantir els drets i la dignitat 
de les persones refugiades per tal d’assegurar circuits segurs d’ajuda humanitària.»


Esmena 6, GP CUP-CC
De modificació
«5. Mitjançant l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i el Fons 


Català de Cooperació al Desenvolupament, posar els mitjans adequats i suficients 
per tal d’incrementar l’ajut a les persones refugiades que es troben en camps fora 
de Síria, Turquia, Líban, Jordània i en països de trànsit. I donar suport, també, a 
aquelles organitzacions catalanes que treballen per visibilitzar alternatives demo-
cràtiques a la regió, com ho són les propostes polítiques kurdes sorgides al si de Sí-
ria, Turquia i Irak.»


Esmena 7, GP CUP-CC
D’addició d’un nou punt
«Combatre les causes que generen desplaçaments forçats al món a través de l’en-


fortiment de les polítiques de cooperació al desenvolupament dels Drets Humans. En 
aquest sentit visibilitzar i condemnar el comerç d’armes i les intervencions militars 
als països emissors de persones refugiades com a causes principals de la crisi de 
refugiades.»


Esmena 8, GP CUP-CC
D’addició
«Rebutjar l’acord Turquia-UE en tant que avalador de les polítiques de concul-


cació de Drets Humans que practica Turquia amb la població kurda i amb l’estran-
gera que busca refugi o protecció en el trànsit cap a Europa.»


Esmena 9, GP CUP-CC
D’addició d’un nou punt
«Denunciar les actituds xenòfobes de diversos Estats membre de la UE, com ara 


Àustria, Hongria o Dinamarca, que han optat per no ser part de la solució política 
que requereix aquesta crisi de refugiats sinó mantenir-se com a part del problema 
quan adopten mesures contràries al dret d’acollida i asil.»


Esmena 10, GP CUP-CC
D’addició d’un nou punt
«Garantir que els i les menors no acompanyades que arriben a Catalunya tin-


guin accés al procediment de protecció internacional.»


Palau del Parlament, 2 de maig de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Anna Gabriel i Sabaté, portaveu, GP CUP-CC 
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GRUP PARlAMENTARI SOCIAlISTA (REG. 25838)


A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del 


Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la in-
terpel·lació al Govern sobre els refugiats (tram. 302-00035/11).


Esmena 1, GP SOC
De modificació al punt 2
2. Realitzar les accions necessàries per acollir almenys a 4.500 persones en els 


propers dos anys, reclamant la plena col·laboració del Govern d’Espanya per a tal 
finalitat. I fer les accions pertinents per tal que totes les persones sol·licitants d’asil i 
de protecció internacional puguin assolir l’autonomia personal en la nostra societat. 
També promoure, en col·laboració amb les entitats socials i l’administració local, 
accions d’informació i sensibilització de la ciutadania.


Esmena 2, GP SOC
D’addició d’un nou punt
Tenir en compte, dins el conjunt d’accions anteriorment descrites i amb l’es-


forç suplementari que sigui necessari, a les persones susceptibles de ser sol·licitants 
d’asil o de protecció internacional que ja es troben a Catalunya, provinents o no de 
les zones afectades pel conflicte sirià, de tal forma que també es puguin acollir a les 
mesures que endegui el Govern de la Generalitat de Catalunya.


Esmena 3, GP SOC
D’addició d’un nou punt
Dur a terme campanyes de sensibilització ciutadana i de prevenció de la xeno-


fòbia i el racisme, en col·laboració amb les administracions locals, i donar suport 
a les experiències locals de xarxes anti-rumors o de prevenció de l’antisemitisme, 
l’antiziganisme, la islamofòbia, la xenòfòbia i el racisme.


Palau del Parlament, 2 de maig de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, GP 


SOC


GRUP PARlAMENTARI DEl PARTIT POPUlAR DE CATAlUNYA (REG. 25923)


A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Juan Milián Querol, diputat del Grup Par-


lamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 158 
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre els refugiats (tram. 302-00035/11).


Esmena 1, GP PPC
De modificació del punt 2
«2. Realitzar les accions necessàries per acollir fins a 4.500 persones en els pro-


pers dos anys i canalitzar-les a través del Govern de l’Estat tal com la Comissió Eu-
ropea va comunicar al Govern de la Generalitat. I fer les accions pertinents per tal 
que totes les persones sol·licitants d’asil i de protecció internacional puguin assolir 
l’autonomia personal en la nostra societat. També promoure, en col·laboració amb 
les entitats socials i l’administració local, accions d’informació i sensibilització de 
la ciutadania.»
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Esmena 2, GP PPC
De modificació del punt 3
«3. Vetllar, en coordinació amb els ens locals, per a què les persones susceptibles 


de ser sol·licitants d’asil disposin de condicions de vida dignes en el període d’espe-
ra a l’assoliment de tal condició. A aquests efectes, col·laborarà amb el Govern de 
l’Estat per tal d’acomplir els compromisos subscrits.»


Palau del Parlament, 3 de maig de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Juan Milián Querol, diputat, GP PPC 


GRUP PARlAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 25936)


A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Susana Beltrán García, diputada del Grup 


Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament 
del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre els refugiats (tram. 302-00035/11).


Esmena 1, GP C’s
De supressió i addició al punt 1
1. Realitzar les accions necessàries i posar els mitjans adequats i suficients per 


tal de contribuir en el seu territori i de manera solidària a l’efectiva reubicació de 
les persones sol·licitants d’asil o refugi a l’Estat Espanyol Espanya, tot respectant els 
valors de la Unió Europea, previstos a l’article 2 del Tractat de la UE.


Esmena 2, GP C’s
De supressió i addició al punt 2
2. Realitzar les accions necessàries per acollir fins a 4.500 persones en els pro-


pers dos anys, sempre i quan el Govern de l’Estat no li ho impedeixi en col·labo-
ració amb el Govern d’Espanya. I fer les accions pertinents per tal que totes les 
persones sol·licitants d’asil i de protecció internacional puguin assolir l’autonomia 
personal en la nostra societat. També promoure, en col·laboració amb les entitats so-
cials i l’administració local, accions d’informació i sensibilització de la ciutadania.


Esmena 3, GP C’s
D’addició d’un nou punt 
2 bis. Presentar en seu parlamentària abans de finalitzar l’any en curs un infor-


me on es detallin les accions dutes a terme en aquesta matèria.


Palau del Parlament, 3 de maig de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Susana Beltrán García, diputada, GP C’s 







PlE 15
4 de maig de 2016


Dossier 6


Punt 18 | Debat i votació


Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la qualitat de 
l’ocupació
302-00032/11


PRESENTACIÓ: GP SOC


Reg. 24049 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.04.2016


A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamen-


tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parla-
ment, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la 
qualitat de l’ocupació (tram. 300-00031/11).


Moció
A. El Parlament de Catalunya constata que la reforma laboral de 2012 ha estat 


el motor del deteriorament i la precarietat dels salaris i les condicions laborals, així 
com de la devaluació de les condicions de seguretat, salut en el treball i l’increment 
de les desigualtats socials i la pobresa.


B. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Planificar i avaluar les actuacions de la Inspecció de Treball necessàries per 


tal de: 
a. Exercir un control estricte sobre el compliment de la normativa de prevenció 


de riscos laborals.
b. Evitar l’impacte negatiu en la seguretat i la salut dels treballadors/es derivat de 


la precarització de les condicions de treball.
c. Evitar la contractació temporal i a temps parcial fraudulentes, així com els 


abusos en matèria de salaris i altres condicions de treball per inaplicació fraudulen-
ta dels convenis col·lectius 


2. Planificar i avaluar les actuacions de la Inspecció de Treball dirigides a aflorar 
les malalties professionals, especialment les produïdes per exposicions a productes 
químics i esforços, garantint la participació dels treballadors i els seus representants 
en aquest procés.


3. Planificar i avaluar les actuacions de la Inspecció de Treball dirigides a com-
provar que les accions preventives en el camp de la vigilància de la salut s’ajusten al 
que legalment està establert.


4. Presentar, al mes d’octubre, un informe sobre les actuacions inspectores en 
l`àmbit del comerç, l’hostaleria i la indústria, per tal de conèixer l’impacte de les ac-
cions realitzades per protegir als treballadors/es durant la campanya d’estiu.


5. Presentar, abans d’acabar l’any, un informe sobre les causes de l’increment de 
l’accidentalitat produït a Catalunya des de 2012, tenint en compte, entre altres fac-
tors, la seva relació amb la precarització contractual. L’informe contindrà una anàli-
si sobre les actuacions inspectores en matèria laboral i de prevenció de riscos i dels 
seus resultats en el període, així com l’impacte de l’evolució de la despesa pública 
en matèria preventiva en el mateix període. En l’informe es farà especial menció a 
l’anàlisi i resultats obtinguts a l’administració de la Generalitat de Catalunya i les 
seves empreses participades.


6. Presentar, abans d’acabar aquest període de sessions, la planificació específica 
i els criteris d’avaluació de les actuacions de la Inspecció de Treball pels sectors de 
major creixement d’accidents de treball, així com d’aflorament de malalties profes-
sionals.
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7. Elaborar i presentar un pla de compliment de les quotes de reserva a favor de 
les persones amb discapacitat, tal com estableix la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’inte-
gració social dels minusvàlids (LISMI).


Palau del Parlament, 25 d’abril de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Pol Gibert Horcas, diputat, GP SOC


ESMENES PRESENTADES


Reg. 25836, 25920, 25924, 25927, 25929 / Admissió a tràmit: Presidència del 


Parlament, 03.05.2016


GRUP PARlAMENTARI DE lA CANDIDATURA D’UNITAT POPUlAR - CRIDA 


CONSTITUENT (REG. 25836)


A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Mireia Vehí i Cantenys, diputada del Grup 


Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb 
el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la qualitat de l’ocu-
pació (tram. 302-00032/11).


Esmena 1, GP CUP-CC
D’addició
«2. Planificar i avaluar les actuacions de la Inspecció de Treball dirigides a aflo-


rar, reconèixer i incorporar malalties professionals, especialment les produïdes per 
exposicions a productes químics i pràctiques laborals, garantint la participació dels 
treballadors i treballadores i dels seus representants en aquest procés.»


Esmena 2, GP CUP-CC
D’addició d’un nou punt
«Revisió dels criteris d’aplicació de la Resolució del 23 de juliol de 2013 de la 


Secretaria General Tècnica per part de l’ICAM amb l’objectiu de garantir que es 
mantenen els criteris mèdics de gestió de la incapacitat temporal utilitzats durant 
els dos primers anys d’aplicació del “Convenio de colaboración con la Generalitat 
de Cataluña para el control de la incapacidad temporal durante el periodo 2013 a 
2016” que es va signar amb l’INSS.»


Palau del Parlament, 2 de maig de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Mireia Vehí i Cantenys, diputada, GP CUP-CC


GRUP PARlAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 25920)


A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Carmen de Rivera i Pla, diputada del Grup 


Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament 
del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la qualitat de l’ocupació (tram. 302-00032/11).


Esmena 1, GP C’s
De supressió i addició al punt A
«A. El Parlament de Catalunya constata que la reforma laboral de 2012 ha estat 


el motor una de les causes del deteriorament i la precarietat dels salaris i les condi-
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cions laborals, així com de la devaluació de les condicions de seguretat, salut en el 
treball i l’increment de les desigualtats socials i la pobresa.


Esmena 2, GP C’s
De modificació del punt B.3, que resta redactat de la següent manera
B.3 Planificar i avaluar les actuacions de la ITC dirigides a: 
a) Controlar la planificació preventiva derivada de les avaluaciones de riscos.
b) Seguiment periòdic sobre condicions materials de Seguretat i Higiene dels es-


pais i llocs de treball.
c) Control del compliment de les obligacions sobre informació i formació dels 


treballadors.


Palau del Parlament, 3 de maig de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Carmen de Rivera i Pla, diputada, GP C’s 


GRUP PARlAMENTARI DEl PARTIT POPUlAR DE CATAlUNYA (REG. 25924)


A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Alejandro Fernández Álvarez, diputat del 


Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Mo-
ció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la qualitat de l’ocupació (tram. 
302-00032/11).


Esmena 1, GP PPC
De modificació del punt A
«A. El Parlament de Catalunya constata que la reforma laboral de 2012 ha estat 


un instrument imprescindible per tal d’aturar la destrucció d’ocupació que es venia 
generant des de l’any 2008 i una eina per a assegurar l’actual ritme de recuperació.»


Esmena 2, GP PPC
D’addició d’un nou punt A bis
«El Parlament de Catalunya constata que és necessari col·laborar amb el sector 


privat, autèntic generador de riquesa i oportunitats als ciutadans.»


Esmena 3, GP PPC
De modificació del punt B. 1. b
«B. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Planificar i avaluar les actuacions de la Inspecció de Treball necessàries per 


tal de: 
[...]
b. Dignificar les condicions de treball.
[...]»


Esmena 4, GP PPC
D’addició d’un nou punt 8
«8. Informar i facilitar a les empreses i, altres centres de treball, per tal de donar 


compliment amb la normativa que li és d’aplicació amb les mínimes interferències 
en la seva activitat ordinària i de forma prèvia als procediments d’inspecció.»


Palau del Parlament, 3 de maig de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Alejandro Fernández Álvarez, diputat, 


GP PPC 
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GRUP PARlAMENTARI DE JUNTS PEl SÍ (REG. 25927)


A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord 


amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la qualitat de 
l’ocupació (tram. 302-00032/11).


Esmena 1, GP JS
De modificació
1.b. Reduir l’impacte negatiu en la seguretat i la salut dels treballadors/es derivat 


de la precarització de les condicions de treball.


Esmena 2, GP JS
De modificació
1.c. Controlar la contractació temporal i a temps parcial fraudulentes, així com 


els abusos en matèria de salaris i altres condicions de treball per inaplicació fraudu-
lenta dels convenis col·lectius.


Esmena 3, GP JS
De modificació
2. Planificar i avaluar les actuacions de la Inspecció de Treball dirigides a inves-


tigar les malalties professionals en els supòsits legalment establerts.


Esmena 4, GP JS
De modificació
4. Presentar, a 31 de desembre de 2016, un informe sobre les actuacions inspec-


tores en l’àmbit del comerç, l’hostaleria i la indústria, per tal de conèixer l’impacte 
de les accions realitzades per protegir als treballadors/es durant la campanya d’estiu.


Esmena 5, GP JS
De modificació
5. Presentar, abans d’acabar l’any, un informe que contindrà una anàlisi sobre les 


actuacions inspectores en matèria laboral i de prevenció de riscos i dels seus resul-
tats en el període, així com l’impacte de l’evolució de la despesa pública en matèria 
preventiva en el mateix període. En l’informe es farà especial menció a l’anàlisi i 
resultats obtinguts a l’administració de la Generalitat de Catalunya i les seves em-
preses participades.


Esmena 6, GP JS
De modificació i d’addició
6. Presentar, abans d’acabar aquest període de sessions, la planificació específica 


i els criteris d’avaluació de les actuacions de la Inspecció de Treball pels sectors de 
major creixement d’accidents de treball, així com investigació de malalties profes-
sionals i de control de les condicions de treball que suposen un risc de produir-les.


Esmena 7, GP JS
De modificació
7. Presentar un pla de compliment de les quotes de reserva a favor de les per-


sones amb discapacitat, tal com estableix la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració 
social dels minusvàlids (LISMI).»


Palau del Parlament, 3 de maig de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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GRUP PARlAMENTARI DE CATAlUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 25929)


A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parla-


mentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 del 
Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre la qualitat de l’ocupació (tram. 302-00032/11).


Esmena 1, GP CSP
D’addició d’un nou apartat entre el punt A i el B
A.1) El Parlament de Catalunya constata l’incompliment efectiu del conjunt de 


mesures previstes a la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos La-
borals com a l’element principal de l’increment de la sinistralitat i la prevalença 
de malalties d’origen laboral, i insta el Govern de la Generalitat a actuar com a 
autoritat laboral en l’exigència de les responsabilitats que tenen les empreses de 
Catalunya en compliment d’aquesta llei respecte de la salut dels seus treballadors i 
treballadores.


Palau del Parlament, 3 de maig de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Marc Vidal i Pou, diputat, GP CSP 
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Punt 19 | Debat i votació


Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
socials
302-00034/11


PRESENTACIÓ: GP C’S


Reg. 24055 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.04.2016


A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup 


Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament 
del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern 
sobre les polítiques socials (tram. 300-00033/11).


Moció
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a 
1. Presentar un proyecto de ley de Derechos, No Discriminación e Inclusión 


de las Personas con Discapacidad, que deberá servir como instrumento legal para 
adaptar la normativa catalana, transversalmente, a los principios, valores y manda-
tos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapa-
cidad aprobada por las Naciones Unidas en 2006.


2. Constituir de forma urgente el Consejo de la Discapacidad de Catalunya (Co-
discat), de acuerdo con lo que prevé el Decreto 156/2014, de 25 de noviembre.


3. Establecer un calendario de plazos de actualización de la Cartera de Servicios 
Sociales, cartera que no se ha actualizado desde el año 2011.


4. Presentar el reglamento de desarrollo de la Ley de Accesibilidad en el plazo 
máximo establecido por la propia ley.


5. Presentar un proyecto de ley de Autonomía Personal y Dependencia durante 
el año en curso.


6. Garantizar, adoptando las medidas presupuestarias y normativas necesarias, 
un importe monetario mínimo de libre disposición de las personas dependientes, 
comúnmente conocido como «dinero de bolsillo», con el objetivo de que el sistema 
de aportaciones de servicios no gratuitos sea más justo y equitativo.


7. Dar cumplimiento a la Resolución 17/XI del Parlament de Catalunya sobre 
sobre la situació d’emergència social, la reactivació econòmica, la gestió pública i 
la necessitat d’una resposta institucional, estableciendo un calendario por el cual se 
eleve progresivamente la cuota de reserva de empleo para personas con discapaci-
dad en las administraciones públicas y organismos dependientes de la Generalitat 
hasta alcanzar el 7%.


8. Elaborar un Plan de Actuación en coordinación con la Inspección de Trabajo 
para vigilar el cumplimiento de la cuota legal de reserva de empleo para personas 
con discapacidad establecida legalmente o de sus medidas alternativas.


9. Desplegar la Ley 17/2010, de 3 de junio, de la Lengua de Signos Catalana y 
establecer una dotación presupuestaria adecuada para ejecutar las medidas en ella 
previstas.


Palau del Parlament, 25 d’abril de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Noemí de la Calle Sifré, diputada, GP C’s 
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ESMENES PRESENTADES


Reg. 25840, 25925, 25928 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 03.05.2016


GRUP PARlAMENTARI SOCIAlISTA (REG. 25840)


A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Par-


lamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre les polítiques socials (tram. 302-00034/11).


Esmena 1, GP SOC
De modificació del punt 1
«1. Adaptar, abans de finalitzar l’any 2016, la legislació catalana als principis, 


valors i mandats de la Convenció Internacional sobre els Drets Humans de persones 
amb Discapacitat aprovada per Nacions Unides l’any 2006.»


Esmena 2, GP SOC
De modificació del punt 6
«6. Incrementar substancialment en tres mesos, adoptant les mesures pressupos-


tàries i normatives necessàries, l’import monetari mínim de lliure disposició de les 
persones dependents, comunament conegut com a “diners de butxaca”, amb l’objec-
tiu de que el sistema d’aportacions de serveis no gratuïts sigui més just i equitatiu.»


Palau del Parlament, 26 d’abril de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP SOC


GRUP PARlAMENTARI DE CATAlUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 25925)


A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Marta Ribas Frias, diputada del Grup Par-


lamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 del 
Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre les polítiques socials (tram. 302-00034/11).


Esmena 1, GP CSP
D’addició al final de l’apartat 4
«4. Presentar el reglamento de desarrollo de la Ley de Accesibilidad en el plazo 


máximo establecido por la propia ley, garantint la participació de les entitats del 
sector de les persones amb discapacitat.»


Esmena 2, GP CSP
D’addició d’un nou apartat 10
«10. Elaborar un Pla per la inserció laboral de les persones amb discapacitat, 


dotat del pressupost necessari per garantir el Dret Subjectiu a l’ocupabilitat regulat 
a l’article 1.d) de la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d’ordenació del Sistema d’Ocupació 
i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.»


Esmena 3, GP CSP
D’addició d’un nou apartat 11
«11. Reconèixer la Paràlisi Cerebral, el dany cerebral i la pluridiscapacitat com 


una tipologia més de discapacitat.»
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Esmena 4, GP CSP
D’addició d’un nou apartat 12
«12. Garantir la millora dels contractes programa de serveis socials i, concreta-


ment: prioritzar el pagament actual als ajuntaments, calendaritzar el pagament del 
deute (70.842.878 M€) amb ajuntaments, accelerar la signatura dels nous contractes 
programa 2016-2019, renovar la cartera de serveis socials i ampliar-la per donar res-
posta a noves necessitats, garantir la suficiència econòmica dels contractes programa 
atenent a criteris de població, vulnerabilitat i serveis especialitzats i preveure la dotació 
econòmica suficient per a complir immediatament les ràtios de professionals d’acord 
amb la llei de serveis socials, especialment en el cas dels Equips Bàsics d’Atenció Pri-
mària d’aquells ajuntaments i ens supramunicipals que encara no les hagin assolit.»


Palau del Parlament, 2 de maig de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Marta Ribas Frias, diputada, GP CSP 


GRUP PARlAMENTARI DE JUNTS PEl SÍ (REG. 25928)


A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord 


amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques so-
cials (tram. 302-00034/11).


Esmena 1, GP JS
De modificació
1. Adaptar normativament els valors i mandats de la convenció internacional 


sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat aprovada per les Nacions Unides 
el 2006 en el marc de la llei d’igualtat de tracte i no discriminació. Complementada 
amb la llei 13/2014 d’Accessibilitat i el seu desenvolupament.


Esmena 2, GP JS
De modificació
3. En el marc de la nova llei de protecció social actualitzar la cartera de serveis 


socials i ampliar-la per donar resposta a noves necessitats socials.


Esmena 3, GP JS
De modificació
4. Continuar desenvolupant el projecte de desplegament de la Llei d’Accessibili-


tat, per presentar-lo tant aviat com sigui possible.


Esmena 4, GP JS
De modificació
5. Encetar un procés participatiu al voltant d’una nova llei d’Autonomia Personal 


i Dependència tant aviat com sigui possible.


Esmena 5, GP JS
De modificació
6. Garantir, adoptant les mesures pressupostàries i normatives necessàries un 


import monetari mínim de lliure disposició de les persones discapacitades amb 
dependència, reconegut com a «diners de butxaca», amb l’objectiu que el sistema 
d’aportacions de serveis no gratuïts sigui més juts i equitatiu.


Palau del Parlament, 3 de maig de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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Punt 20 | Debat i votació


Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de 
seguretat
302-00031/11


PRESENTACIÓ: GP CSP


Reg. 23685 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.04.2016


A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Joan Josep Nuet i Pujals, diputat del Grup 


Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 
del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel-
lació al Govern sobre les polítiques de seguretat (tram. 300-00034/11).


La Junta de Seguretat de Catalunya va ser creada mitjançant el Decret 306/2006, 
de 20 de juliol, pel qual es dóna publicitat a la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de 
reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (DOGC 4680) amb les funcions de co - 
ordinar les polítiques de seguretat de l’Estat i de Catalunya, coordinar l’activitat 
dels cossos policíacs de l’Estat i de Catalunya, coordinar el bescanvi d’informació 
en l’àmbit internacional i en les relacions de col·laboració i auxili amb les autoritats 
policíaques d’altres països i assegurar la presència de la Generalitat, d’acord amb 
l’Estat, en els grups de treball de col·laboració amb les policies d’altres països en què 
participi l’Estat.


Mitjançant l’acord de Govern 138/2015 del 25 d’agost es designen els membres 
que han de formar part de la Junta de Seguretat de Catalunya en representació de la 
Generalitat (DOGC 6944).


Malgrat tot això la Junta de Seguretat de Catalunya no es reuneix des de 2009 
generant un greuge en la coordinació de les forces de seguretat i els recursos que 
s’hi dediquen, en un moment en que ja s’ha assolit el total desplegament dels Mossos 
d’Esquadra en tot el territori de Catalunya i amb l’actual nivell d’alerta antiterrorista 
4 després dels darrers atemptats a Europa i altres continents.


És un fet que la batalla contra les xarxes de crim organitzat i l’amenaça terroris-
ta es lliura especialment a l’àmbit de la coordinació i la informació policial, la qual 
cosa, fa més urgent que mai la celebració de la Junta de Seguretat, que a Catalunya 
convoca i presideix el President de la Generalitat.


Moció
1. Convocar de forma urgent la Junta de Seguretat de Catalunya, amb un ordre 


del dia prèviament acordat amb el Govern de l’Estat, amb l’objectiu de coordinar les 
polítiques de seguretat; coordinar l’activitat dels cossos policials de Catalunya amb 
els cossos i forces de seguretat de l’Estat, coordinar el bescanvi d’informació en 
l’àmbit internacional i en les relacions de col·laboració i auxili amb les autoritats po-
licials d’altres països, i avaluar, de forma conjunta, el ple desplegament dels Mossos 
d’Esquadra en el conjunt del territori de Catalunya i les conseqüències econòmiques 
que això comporta pel pressupost de la Generalitat.


Palau del Parlament, 21 d’abril de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Joan Josep Nuet i Pujals, diputat, GP CSP
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ESMENES PRESENTADES


Reg. 25937 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 03.05.2016


GRUP PARlAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 25937)


A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Jean Castel Sucarrat, diputat del Grup Parla-


mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre les polítiques de seguretat (tram. 302-00031/11).


Esmena 1, GP C’s
De supressió i addició
1. Convocar de forma urgent, com a màxim en el termini de tres mesos des de 


l’aprovació de la present moció la Junta de Seguretat de Catalunya, amb un ordre 
del dia prèviament acordat amb el Govern de l’Estat, amb l’objectiu de coordinar 
les polítiques de seguretat; coordinar l’activitat dels cossos policials de Catalunya 
amb els cossos i forces de seguretat de l’Estat, coordinar el bescanvi d’informació 
en l’àmbit internacional i en les relacions de col·laboració i auxili amb les autoritats 
policials d’altres països, dins del marc de les competències estatutàries i constitucio-
nals, i avaluar, de forma conjunta, el ple desplegament dels Mossos d’Esquadra en el 
conjunt del territori de Catalunya la comunitat autònoma catalana i les conseqüèn-
cies econòmiques que això comporta pel pressupost de la Generalitat, incloent-hi les 
despeses pressupostàries destinades a material (en especial tots aquells que resten 
subjectes a una caducitat i la seva obligada reposició), efectius i manteniment de les 
ABP del cos de Mossos d’Esquadra, així com les partides necessàries per garantit-
zar les futures convocatòries d’efectius del cos de Mossos d’Esquadra.


Esmena 2, GP C’s
D’addició d’un nou punt
2. Aquesta reunió de la Junta de Seguretat tindrà lloc durant l’any en curs.


Palau del Parlament, 3 de maig de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jean Castel Sucarrat, diputat, GP C’s 
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Punt 21 | Debat i votació


Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la reordenació 
dels recursos hospitalaris inclosos al Siscat
302-00033/11


PRESENTACIÓ: GP SOC


Reg. 24050 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.04.2016


A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Par-


lamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern so-
bre la reordenació dels recursos hospitalaris inclosos al Siscat (tram. 300-00032/11).


Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Revisar el Decret 196/2010, de 14 de desembre, del sistema sanitari integral 


d’utilització pública de Catalunya (Siscat) pel que fa a la xarxa de centres d’interna-
ment d’utilització pública de Catalunya de manera que s’impossibiliti la participació 
de proveïdors amb ànim de lucre.


2. Presentar l’anàlisi de les necessitats, amb especial atenció a aquelles que fan 
referència als treballadors, derivades de l’exclusió de centres del Siscat a mesura que 
es vagin acabant els contractes o les pròrrogues amb aquests, i la planificació per a 
l’absorció de l’activitat per part d’altres centres.


3. Dotar els centres públics de la xarxa de centres d’internament d’utilització pú-
blica de Catalunya de suficiència financera per tal que puguin fer front, amb quali-
tat, tant a la seva activitat ordinària com l’addicional que se’n pugui derivar de l’ex-
clusió d’altres centres del Siscat.


4. Presentar a la Comissió de Salut del Parlament un informe de la xarxa de cen-
tres i serveis sanitaris d’àmbit comunitari del Siscat d’atenció sociosanitària i salut 
mental, pel que fa a la seva composició amb la relació dels centres que la composen, 
la titularitat (públic o privada, especificant en aquests darrers si són profit o non 
profit) i la data de venciment dels contractes, convenis o concerts de cadascun d’ells.


5. Pel que fa a l’atenció primària, donar compliment a la Moció 159/X del Par-
lament de Catalunya, sobre l’atenció primària de salut, i presentar a la Comissió de 
Salut un informe actualitzat, que inclogui: 


a) la relació de centres d’atenció primària i els seus proveïdors, 
b) la seva titularitat (públic o privada, especificant en aquests darrers si són pro-


fit o non profit), 
c) la data de venciment dels contractes, convenis o concessions,
d) les accions adoptades fins ara, en cadascun dels casos, per evitar que les àrees 


bàsiques surtin a concurs, 
e) les alternatives previstes en el futur per evitar que les àrees bàsiques surtin 


a concurs, en especial aquelles que fan referència al desenvolupament del Decret 
196/2010, per tal de consolidar la xarxa d’atenció primària i comunitària i els canvis 
legislatius i normatius necessaris.


Palau del Parlament, 22 d’abril de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP SOC 
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ESMENES PRESENTADES


Reg. 25835, 25921, 25944, 25950 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 


03.05.2016


GRUP PARlAMENTARI DE lA CANDIDATURA D’UNITAT POPUlAR - CRIDA 


CONSTITUENT (REG. 25835)


A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Eulàlia Reguant i Cura, portaveu adjunta del 


Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord 
amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les se-
güents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la reorde-
nació dels recursos hospitalaris inclosos al Siscat (tram. 302-00033/11).


Esmena 1, GP CUP-CC
De modificació
«2. Presentar l’anàlisi de les necessitats, amb especial atenció a aquelles que fan 


referència als treballadors, derivades de l’exclusió de centres del Siscat a mesura que 
es vagin acabant els contractes o les pròrrogues amb aquests, i la planificació per a 
l’absorció de l’activitat per part d’altres centres públics.»


Esmena 2, GP CUP-CC
De modificació
«4. Presentar a la Comissió de Salut del Parlament un informe de la xarxa de 


centres i serveis sanitaris d’àmbit comunitari del Siscat d’atenció sociosanitària i sa-
lut mental, pel que fa a la seva composició amb la relació dels centres que la compo-
sen, la titularitat (públic o privada, especificant en aquests darrers si són amb ànim 
de lucre o sense ànim de lucre) i la data de venciment dels contractes, convenis o 
concerts de cadascun d’ells.»


Esmena 3, GP CUP-CC
De modificació
«5. Pel que fa a l’atenció primària, donar compliment a la Moció 159/X del Par-


lament de Catalunya, sobre l’atenció primària de salut, i presentar a la Comissió de 
Salut un informe actualitzat, que inclogui: 


b) la seva titularitat (públic o privada, especificant en aquests darrers si són amb 
ànim de lucre o sense ànim de lucre),»


Esmena 4, GP CUP-CC
De modificació
«5. Pel que fa a l’atenció primària, donar compliment a la Moció 159/X del Par-


lament de Catalunya, sobre l’atenció primària de salut, i presentar a la Comissió de 
Salut un informe actualitzat, que inclogui: 


d) les accions adoptades fins ara, en cadascun dels casos, per evitar que les àrees 
bàsiques surtin a concurs i que la gestió passi a mans de proveïdors amb ànim de 
lucre,»


Palau del Parlament, 2 de maig de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Eulàlia Reguant i Cura, portaveu adjunta, 


GP CUP-CC 
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GRUP PARlAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 25921)


A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Jorge Soler González, diputat del Grup Par-


lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre la reordenació dels recursos hospitalaris inclosos al Siscat (tram. 
302-00033/11).


Esmena 1, GP C’s
De supressió i addició al punt 1
1. Revisar el Decret 196/2010, de 14 de desembre, del sistema sanitari integral 


d’utilització pública de Catalunya (Siscat) pel que fa a la xarxa de centres d’interna-
ment d’utilització pública de Catalunya de manera que s’impossibiliti no es prioritzi 
la participació de proveïdors amb ànim de lucre.


Palau del Parlament, 3 de maig de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jorge Soler González, diputat, GP C’s 


GRUP PARlAMENTARI DE CATAlUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 25944)


A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu adjunt 


del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la reordenació dels recursos hospitala-
ris inclosos al Siscat (tram. 302-00033/11).


Esmena 1, GP CSP
D’addició al punt 2
«2. Presentar l’anàlisi de les necessitats, amb especial atenció a aquelles que fan 


referència als treballadors, incloent l’estudi de la possible subrogació del personal 
afectat per aquest canvi en l’activitat dels centres, derivades de l’exclusió de cen-
tres del Siscat a mesura que es vagin acabant els contractes o les pròrrogues amb 
aquests, i la planificació per a l’absorció de l’activitat per part dels centres.»


Esmena 2, GP CSP
D’addició al punt 3
«3. [...] centres del Siscat, assegurant que els recursos que es deixen d’abonar als 


centres privats contractats fins ara reverteixin íntegrament a als centres públics re-
ceptors de l’activitat.»


Palau del Parlament, 3 de maig de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu ad-


junt, GP CSP 


GRUP PARlAMENTARI DE JUNTS PEl SÍ (REG. 25950)


A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord 


amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la reordenació 
dels recursos hospitalaris inclosos al Siscat (tram. 302-00033/11).
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Esmena 1, GP JS
De modificació del punt 1
«1. Revisar el Decret 196/2010, de 14 de desembre, del sistema sanitari integral 


d’utilització pública de Catalunya (Siscat) pel que fa a la xarxa de centres d’inter-
nament d’utilització pública de Catalunya de manera que s’estableixi un criteri de 
preferència entre els diferents tipus de proveïdors en funció de la seva naturalesa 
jurídica i de la seva missió de servei públic, i d’acord amb la llei de transposició de 
la directiva comunitària 2014/24/UE sobre contractació pública un cop aquesta si-
gui aprovada.»


Esmena 2, GP JS
De modificació del punt 2
«2. Presentar l’anàlisi de les necessitats, amb especial atenció a aquelles que fan 


referència als treballadors, derivades de la reordenació de la xarxa hospitalària del 
Vallès occidental, a conseqüència de la finalització dels contractes o de les seves 
pròrrogues amb alguns dels centres hospitalaris de la zona, i la planificació per a 
l’absorció de l’activitat per part d’altres centres.»


Esmena 3, GP JS
De modificació del punt 3
«3. Dotar els centres públics de la xarxa de centres d’internament d’utilització 


pública de Catalunya de suficiència financera per tal que puguin fer front, amb qua-
litat, tant a la seva activitat ordinària com l’addicional que es pugui derivar de la 
reordenació de la xarxa hospitalària del Vallès occidental, a conseqüència de la fi-
nalització dels contractes o de les seves pròrrogues amb alguns dels centres hospi-
talaris de la zona.»


Esmena 4, GP JS
De modificació de l’enunciat del punt 5
«5. Pel que fa a l’atenció primària, presentar a la Comissió de Salut un informe 


actualitzat que inclogui:»


Esmena 5, GP JS
De modificació del punt 5.e)
«5.e) les possibles alternatives al concurs de les àrees bàsiques de salut, d’acord 


amb la llei de transposició de la directiva comunitària 2014/24/UE sobre contracta-
ció pública un cop aquesta sigui aprovada.»


Palau del Parlament, 3 de maig de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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Punt 22 | Debat i votació


Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el planejament 
territorial
302-00036/11


PRESENTACIÓ: GP CUP-CC


Reg. 24134 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.04.2016


A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Sergi Saladié Gil, diputat del Grup Parla-


mentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que 
estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, 
subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre el planejament territorial (tram. 300-
00035/11).


Moció
1. Moratòria de tots els Plans Directors Urbanístics en tramitació en els actuals 


termes procedimentals i metodològics, fins que s’aprovi la nova Llei de Territori.
2. Revisió, i incorporació dins la nova Llei de Territori, dels procediments de 


tramitació dels Plans Directors Urbanístics, per tal que responguin al bé comú i in-
corporin, de manera vinculant, els processos de participació ciutadana i l’avaluació 
ambiental estratègica amb informe proposta obligatori, així com el seu debat i con-
sens parlamentari previ a l’aprovació definitiva.


3. Revocació i revisió dels Plans Directors Urbanístics aprovats, per tal que s’adap-
tin als criteris esmentats al punt 2, en concret: 


a) Pla director urbanístic del Circuit Barcelona - Catalunya (2016).
b) Pla director urbanístic del Delta del Llobregat (2016).
c) Pla director urbanístic per a la delimitació i ordenació del Centre Direccional 


de Cerdanyola del Vallès (2014).
d) Pla director urbanístic per al desenvolupament d’infraestructures viàries, fer-


roviàries i logístiques a les comarques de l’Alt i el Baix Penedès (2012).
e) Plans directors urbanístics de les àrees residencials estratègiques (2009).
4. Presentar al Parlament de Catalunya, en el termini màxim de tres mesos, el 


projecte de Llei de Territori per a la seva tramitació i debat.
5. Presentar al Parlament de Catalunya, en el termini màxim de tres mesos, el 


projecte de Llei del sòl d’ús agrari per a la seva tramitació i debat.


Palau del Parlament, 21 d’abril de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Sergi Saladié Gil, diputat, GP CUP-CC 


ESMENES PRESENTADES


Reg. 25922, 25935, 25951 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 03.05.2016


GRUP PARlAMENTARI DE CATAlUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 25922)


A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Par-


lamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 del 
Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre el planejament territorial (tram. 302-00036/11).
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Esmena 1, GP CSP
De modificació total de l’apartat 1, que queda redactat de la manera següent: 
«1. Suspendre la tramitació dels Plans Directors urbanístics de delimitació i or-


denació supramunicipals i dels Plans especials urbanístics autònoms fins i tant no 
s’aprovi la nova llei de Territori o es revisi en profunditat la legislació d’urbanisme, 
per tal d’introduir criteris i metodologies de tramitació que garanteixin el respecte a 
l’autonomia local, els processos participatius i el màxim respecte als condicionants 
ambientals i al Planejament territorial.»


Esmena 2, GP CSP
De modificació total de l’apartat 2, que queda redactat de la manera següent: 
«2. Instar el govern a que, en els treballs preparatoris del Projecte de la nova 


Llei de Territori: 
2.1. s’estudiïn les millors alternatives per garantir que la figura dels futurs Plana 


Directors Urbanístics, per tal que responguin al bé comú i incorporin, de manera 
vinculant, els processos de participació ciutadana i d’avaluació ambiental estratè-
gica 


2.2. Es suprimeixi la figura dels “plans especials autònoms” i dels Plans direc-
tors urbanístic de delimitació i ordenació supramunicipals, o en tot cas es prevegi de 
forma expressa que aquesta no es poden imposar mai per damunt del Planejament 
d’ordenació urbanística municipal o supramunicipal ja vigents, sense que es seguei-
xin i respectin tots els procediments per la seva modificació i per garantir l’avalua-
ció ambiental i la participació ciutadana.»


Esmena 3, GP CSP
De modificació total de l’apartat 3, que queda redactat de la manera següent: 
«3. En relació als diversos Plans Directors urbanístics ja aprovats definitivament 


o en procés de tramitació per la via jurisdiccional, instar el govern a obrir un pro-
cés de diàleg i concertació amb les administracions locals interessades i amb els di-
versos grups socials que s’hi han personat com a part interessada per tal de buscar 
punts d’acord que permetin la continuïtat del procés amb un major consens, inclosa, 
si escau, la modificació puntual dels plans ja aprovats.»


Esmena 4, GP CSP
De supressió i addició a l’apartat 4
«4. Presentar al Parlament de Catalunya, en el termini màxim de tres mesos el 


Projecte de Llei de Territori per a la seva tramitació i debat en el termini més ràpid 
possible que garanteixi la introducció dels criteris fixats en els punts anteriors i el 
compliment dels processos d’informació, deliberació i participació de tots els agents 
implicats, per a la seva tramitació i debat.»


Esmena 5, GP CSP
De supressió i addició a l’apartat 5 
«5. Presentar al Parlament de Catalunya, en el termini màxim de tres mesos, el 


Projecte de Llei del sòl d’ús agrari per a la seva tramitació i debat en el termini més 
ràpid possible que hagi assegurat els processos d’informació, deliberació i partici-
pació de tots els agents implicats, per la seva tramitació i debat.»


Palau del Parlament, 3 de maig de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Hortènsia Grau Juan, diputada, GP CSP 
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GRUP PARlAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 25935)


A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Sergio Sanz Jiménez, diputat del Grup Parla-


mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre el planejament territorial (tram. 302-00036/11).


Esmena 1, GP C’s
De modificació del punt 1, que resta redactat de la següent manera
1. Adequació als criteris recollits a l’Informe de Resultats dels Debats Prelimi-


nars de la Llei de Territori de tots els Plans Directors Urbanístics en tramitació en 
els actuals termes procedimentals i metodològics, fins que s’aprovi la nova Llei de 
Territori.


Esmena 2, GP C’s
De supressió al punt 2
2. Revisió, i incorporació dins la nova Llei de Territori, dels procediments de 


tramitació dels Plans Directors Urbanístics, per tal que responguin al bé comú i in-
corporin, de manera vinculant, els processos de participació ciutadana i l’avaluació 
ambiental estratègica amb informe proposta obligatori, així com el seu debat i con-
sens parlamentari previ a l’aprovació definitiva.


Esmena 3, GP C’s
De modificació del punt 3.1, que resta redactat de la següent manera
3.1 Revisió dels Plans Directors Urbanístics aprovats, per tal que s’adaptin, en la 


mesura del possible, als criteris de la nova Llei de Territori, en concret [...]


Palau del Parlament, 3 de maig de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Sergio Sanz Jiménez, diputat, GP C’s 


GRUP PARlAMENTARI DE JUNTS PEl SÍ (REG. 25951)


A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord 


amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el planejament ter-
ritorial (tram. 302-00036/11).


Esmena 1, GP JS
De modificació del punt 1
1. Davant l’actual situació econòmica del país estudiar si tots els PDU’s previs-


tos actualment són necessaris, i descartar la tramitació d’aquells que no gaudeixin 
de consens social territorial i no generin dret a indemnització.


Esmena 2, GP JS
De modificació del punt 2
2. Revisió, i incorporació dins de la nova Llei de Territori, dels procediments de 


tramitació de Plans Directors Urbanístics, mantenint i reforçant aquells mecanismes 
que permetin que la planificació urbanística per tal que responguin al bé comú, in-
corporin de manera obligatòria vinculant, els processos de participació ciutadana i 
participació municipal, i es mantingui també de manera obligatòria el tràmit d’ava-
luació ambiental estratègica.
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Esmena 3, GP JS
De modificació del punt 3
3. En relació als Plans Directors Urbanístics aprovats o en tràmit, dur a terme 


les accions necessàries, i si s’escau la modificació, per a fer possible els principis de 
participació i publicitat entre la ciutadana més enllà de les disposicions legals o re-
glamentàries, amb la finalitat de buscar el major consens territorial i social.


Esmena 4, GP JS
De modificació del punt 4
4. Presentar al Parlament de Catalunya, en el termini màxim de sis mesos, el 


projecte de Llei de Territori per a la seva tramitació i debat.


Esmena 5, GP JS
De modificació del punt 5
5. Presentar al Parlament de Catalunya, en el termini màxim de sis mesos, el pro-


jecte de Llei del sòl d’ús agrari per a la seva tramitació i debat.


Palau del Parlament, 3 de maig de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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Punt 23 | Debat i votació


Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els mitjans de 
comunicació públics
302-00037/11


PRESENTACIÓ: GP PPC


Reg. 24135 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.04.2016


A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Esperanza García González, diputada del 


Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent 
a la Interpel·lació al Govern sobre els mitjans de comunicació públics (tram. 300-
00036/11).


Moció
1. El Parlament de Catalunya manifesta el seu compromís a que els mitjans co-


municació públics catalans respectin i fomentin principis i valors com la tolerància, 
el respecte, la diversitat i la igualtat; millorant així la qualitat democràtica a Catalu-
nya que ens garanteixen les nostres lleis democràtiques, com l’Estatut d’Autonomia 
i la Constitució Espanyola.


2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
a) Vetllar, mitjançant recomanació per escrit a la Corporació Catalana de Mit-


jans Audiovisuals i al Consell de l’Audiovisual de Catalunya, perquè els mitjans de 
comunicació públics compleixin amb la veracitat informativa; la funció de servei 
públic i el respecte i observança a les garanties que es recullen a la Llei 22/2005 de 
la Comunicació Audiovisual a Catalunya.


b) Excloure la producció externa en aquells programes amb contingut polític 
específic per facilitar, amb una major eficiència, el control sobre les instruccions i 
mesures que adopti el Consell de Govern de la CCMA i el CAC en relació al com-
pliment de les garanties de pluralisme, imparcialitat i objectivitat del mitjans audio-
visuals públics a Catalunya contingudes a la normativa reguladora.


c) Redefinir per l’any 2017 la despesa relativa als serveis externalitzats perquè no 
superi el 5% del total del pressupost anual de la societat mercantil Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals SA.


d) Redefinir els topalls pressupostaris de la societat mercantil Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals SA vinculant-ho obligatòriament a l’increment o de-
creixement mig del pressupost destinat a polítiques socials, salut i educació.


3. El Parlament de Catalunya insta el Consell de l’Audiovisual del Catalunya a: 
a) Introduir un nou protocol per a qualificar la pluralitat, que contempli criteris 


més amplis que l’estadística quantitativa en els serveis d’informatius, analitzant la 
pluralitat de continguts, ponderació i equilibri en la diversitat de veus a la resta de 
programes de la Corporació que incloguin continguts de caràcter polític, especial-
ment als espais de tertúlia d’opinió.


b) Fixar una normativa general per a la tramitació d’expedients sancionadors que 
prevegi un termini màxim de 6 mesos improrrogables per a la tramitació i conclusió 
dels expedients, així com fixar el mateix termini per a la conclusió o arxiu definitiu 
dels expedients sancionadors actualment incoats.


Palau del Parlament, 25 d’abril de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Esperanza García González, diputada, 


GP PPC 
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ESMENES PRESENTADES


Reg. 25619, 25834, 25839, 25945 i 25959 / Admissió a tràmit: Presidència del 


Parlament, 03.05.2016


GRUP PARlAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 25619)


A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Par-


lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre els mitjans de comunicació públics (tram. 302-00037/11).


Esmena 1, GP C’s
De modificació del punt 2.c), que resta redactat de la següent manera
2.c) Redefinir per l’any 2017 la despesa relativa als serveis externalitzats per ma-


ximitzar l’aprofitament dels recursos invertits per generar continguts propis sense 
obviar la possibilitat d’externalització si atén a criteris de racionalització i eficièn-
cia.


Palau del Parlament, 2 de maig de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Sonia Sierra Infante, diputada, GP C’s


GRUP PARlAMENTARI DE lA CANDIDATURA D’UNITAT POPUlAR - CRIDA 


CONSTITUENT (REG. 25834)


A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Albert Botran i Pahissa, portaveu adjunt del 


Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord 
amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les se-
güents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els mitjans 
de comunicació públics (tram. 302-00037/11).


Esmena 1, GP CUP-CC
De supressió
«1. El Parlament de Catalunya manifesta el seu compromís a que els mitjans co-


municació públics catalans respectin i fomentin principis i valors com la tolerància, 
el respecte, la diversitat i la igualtat; millorant així la qualitat democràtica a Catalu-
nya que ens garanteixen les nostres lleis democràtiques, com l’Estatut d’Autonomia 
i la Constitució Espanyola.»


Esmena 2, GP CUP-CC
De modificació
«2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
a) Vetllar, mitjançant recomanació per escrit a la Corporació Catalana de Mit-


jans Audiovisuals i al Consell de l’Audiovisual de Catalunya, perquè els mitjans de 
comunicació públics i privats compleixin amb la veracitat informativa; la funció 
de servei públic i el respecte i observança a les garanties que es recullen a la Llei 
22/2005 de la Comunicació Audiovisual a Catalunya.


b) Excloure la producció externa en aquells programes amb contingut polític 
específic per facilitar, amb una major eficiència, el control sobre les instruccions i 
mesures que adopti el Consell de Govern de la CCMA i el CAC en relació al com-
pliment de les garanties de pluralisme, imparcialitat i objectivitat del mitjans audio-
visuals públics a Catalunya contingudes a la normativa reguladora.
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c) Redefinir per l’any 2017 la despesa relativa als serveis externalitzats perquè no 
superi el 5% del total del pressupost anual de la societat mercantil Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals SA.


d) Redefinir els topalls pressupostaris de la societat mercantil Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals SA vinculant-ho obligatòriament a l’increment o de-
creixement mig del pressupost destinat a polítiques socials, salut i educació.»


Esmena 3, GP CUP-CC
De modificació
«3. El Parlament de Catalunya insta el Consell de l’Audiovisual del Catalunya a: 
a) Introduir un nou protocol per a qualificar la pluralitat, que contempli criteris 


més amplis que l’estadística quantitativa en els serveis d’informatius, analitzant la 
pluralitat de continguts, ponderació i equilibri en la diversitat de veus a la resta de 
programes de la Corporació, així com dels corresponents en la resta de mitjans de co-
municació audiovisual, públics i privats, d’àmbit estatal o estrictament català, que 
incloguin continguts de caràcter polític, especialment als espais de tertúlia d’opinió.


b) Fixar una normativa general per a la tramitació d’expedients sancionadors que 
prevegi un termini màxim de 6 mesos improrrogables per a la tramitació i conclusió 
dels expedients, així com fixar el mateix termini per a la conclusió o arxiu definitiu dels 
expedients sancionadors actualment incoats.»


Palau del Parlament, 2 de maig de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Albert Botran i Pahissa, portaveu adjunt, 


GP CUP-CC 


GRUP PARlAMENTARI SOCIAlISTA (REG. 25839)


A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, David Pérez Ibáñez, diputat del Grup Parla-


mentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Par-
lament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre els mitjans de comunicació públics (tram. 302-00037/11).


Esmena 1, GP SOC
D’addició al final del punt 3a)
a) Introduir un nou protocol per a qualificar la pluralitat, que contempli criteris 


més amplis que l’estadística quantitativa en els serveis d’informatius, analitzant la 
pluralitat de continguts, ponderació i equilibri en la diversitat de veus a la resta de 
programes de la Corporació que incloguin continguts de caràcter polític, especial-
ment als espais de tertúlia d’opinió. Aquest nou protocol s’haurà de presentar al 
Parlament en un termini màxim de tres mesos.


Palau del Parlament, 29 d’abril de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; David Pérez Ibáñez, diputat, GP SOC 


GRUP PARlAMENTARI DE JUNTS PEl SÍ (REG. 25945 I 25959)


A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord 


amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els mitjans de co-
municació públics (tram. 302-00037/11).
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Esmena 1, GP JS
De modificació
«1. El Parlament de Catalunya manifesta el seu compromís a que els mitjans de 


comunicació públics catalans continuïn respectant i fomentant principis i valors com 
la tolerància, el respecte, la diversitat i la igualtat; millorant així la qualitat democrà-
tica a Catalunya que ens garanteixen les nostres lleis democràtiques, com l’Estatut 
d’Autonomia i la Constitució Espanyola.


Esmena 2, GP JS
De modificació
2.a) Seguir garantint que els mitjans públics catalans compleixin amb la veraci-


tat informativa; la funció de servei públic i el respecte i observança a les garanties 
que es recullen a la Llei 22/2005 de la Comunicació Audiovisual a Catalunya.


Esmena 3, GP JS
De modificació
2.b) Sotmetre tots els continguts dels canals de la TDT que s’emeten en l’àmbit 


català al control del CAC en relació al compliment de les garanties de pluralisme, 
imparcialitat i objectivitat del mitjans audiovisuals a Catalunya contingudes a la 
normativa reguladora.


Esmena 4, GP JS
De modificació
3.a) Introduir, una combinació de paràmetres quantitatius que permeti una inter-


pretació qualitativa del tractament de la informació, que qualifiqui la pluralitat en 
els serveis informatius, analitzant la pluralitat de continguts, ponderació i equilibri 
en la diversitat de veus dels programes de la Corporació.


Palau del Parlament, 3 de maig de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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