Ple del Parlament
Dossier per a la sessió núm. 83
Convocada per al dia 14 de juliol de 2010, a les 10.00
Primera part

Ordre del dia
1. Homenatge en memòria de l’exdiputat Antoni Farrés i Sabater. Tram. 401-00052/08. Junta de Portaveus.
Substanciació.
2. Situació de compatibilitat d’un diputat. Tram. 23400051/08. Comissió de l’Estatut dels Diputats. Debat i
votació del dictamen de la Comissió (dictamen: BOPC
759, 14).
3. Projecte de llei del llibre segon del Codi civil de
Catalunya, relatiu a la persona i la família. Tram. 20000054/08. Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana. Debat i votació del dictamen de la Comissió
(dictamen: BOPC 728, 3).
4. Projecte de llei de vegueries. Tram. 200-00085/08. Comissió
d’Afers Institucionals. Debat i votació del dictamen de la Comissió,
de les esmenes reservades i de les esmenes subsegüents al dictamen
del Consell de Garanties Estatutàries. (Dictamen: BOPC 730, 29).
(La tramitació d’aquest punt es posposa, de conformitat amb l’article 72.3 del Reglament).
5. Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Tram.
200-00084/08. Comissió d’Afers Institucionals. Debat i votació del
dictamen de la Comissió, de les esmenes reservades i de les esmenes subsegüents al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries.
(Dictamen: BOPC 730, 3). (La tramitació d’aquest punt es posposa,
de conformitat amb l’article 72.3 del Reglament).

6. Projecte de llei d’aprovació de l’escala autonòmica de l’impost sobre la renda de les persones físiques.
Tram. 200-00094/08. Govern de la Generalitat. Proposta de tramitació en lectura única (text presentat:
BOPC 762, 22).
7. Proposició de llei de modificació de la Llei 1/1995
i de la Llei 23/1983 per a fixar l’àmbit de planificació
territorial del Penedès. Tram. 202-00090/08. Comissió
de Política Territorial. Debat i votació del dictamen de
la Comissió (dictamen: BOPC 762, 24).
8. Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels
Diputats la Proposició de llei de modificació de l’arti-

cle 29 de la Llei 35/2006, de l’impost sobre la renda
de les persones físiques. Tram. 270-00011/08. Grup
Parlamentari de Convergència i Unió. Debat de totalitat i votació de l’esmena a la totalitat. (Text presentat:
BOPC 662, 62.)
9. Proposta de resolució sobre el garantiment de l’aprenentatge, l’educació, l’ús i l’accessibilitat del català per a
les persones sordes i sordcegues. Tram. 250-02894/08.
Tots els grups parlamentaris. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades. (Text
presentat: BOPC 762, 26; esmenes: BOPC 765, 22.)
10. Procediment per a elegir quatre síndics de la Sindicatura de Comptes. Tram. 282-00001/08. Grups parlamentaris. Designació.
11. Procediment per a elegir tres membres del Consell
de l’Audiovisual de Catalunya. Tram. 285-00003/08.
Grups parlamentaris. Designació.
12. Interpel·lació al Govern sobre el turisme. Tram.
300-00299/08. Rafel Luna i Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.
13. Interpel·lació al Govern sobre el finançament de la
Generalitat. Tram. 300-00300/08. Oriol Pujol i Ferrusola, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió.
Substanciació.
14. Interpel·lació al Govern sobre els resultats acadèmics dels alumnes de primària. Tram. 300-00301/08.
Oriol Pujol i Ferrusola, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Substanciació.
15. Interpel·lació al Govern sobre la modificació de les
lleis aprovades en desplegament de l’Estatut en funció
de la sentència del Tribunal Constitucional. Tram. 30000302/08. Grup Mixt. Substanciació.
16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre
les mesures adoptades per a fer front a la crisi econòmi-
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ca. Tram. 302-00247/08. Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya. Debat i votació.
17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre
la reforma del mercat laboral. Tram. 302-00248/08.
Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Debat i
votació.
18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre
la inversió en infraestructures. Tram. 302-00249/08.
Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Debat i
votació.

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre
la campanya de prevenció i extinció d’incendis. Tram.
302-00250/08. Grup Parlamentari de Convergència i
Unió. Debat i votació.
20. Preguntes amb resposta oral. (Seran substanciades
el dia 14 de juliol, a les 16.00 h.)

3 | Sessió plenària núm. 83

PUNT 2 | DEBAT I VOTACIÓ

Situació de compatibilitat o d’incompatibilitat d’un diputat
Tram. 234-00051/08

Dictamen de la Comissió de l’Estatut dels
Diputats

Al Ple del Parlament
La Comissió de l’Estatut dels Diputats, en la sessió tinguda el dia 30 de juny de 2010, ha acordat d’establir el
dictamen següent:
Una vegada examinades les dades declarades pel diputat Pere Calbó i Roca relatives a la professió que
exerceix i als càrrecs públics que ocupa, d’acord amb
l’article 16.1.b del Reglament i la legislació aplicable, la
Comissió, en compliment del que disposa l’article 11.2
del Reglament, proposa al Ple la situació de compatibilitat del diputat Pere Calbó i Roca (tram. 234-00051/08).
Palau del Parlament, 30 de juny de 2010
La secretària en funcions
El president
de la Comissió
de la Comissió
Núria Segú Ferré
Ramon Espadaler i Parcerisas
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PUNT 6 | PROPOSTA DE TRAMITACIÓ
EN LECTURA ÚNICA

Projecte de llei d’aprovació de l’escala
autonòmica de l’impost sobre la renda
de les persones físiques
Tram. 200-00094/08

Text que se sotmet a votació

Preàmbul
La situació actual de crisi ha incidit en les finances de
la Generalitat, la qual ha vist reduïts, sensiblement, els
ingressos tributaris a causa de l’alentiment que ha sofert
l’activitat econòmica. Per aquest motiu és un objectiu
prioritari reduir el dèficit públic que resulta d’aquesta
situació. Amb aquesta finalitat, ja s’han adoptat determinades mesures, tant per la via de la reducció de la
despesa pública com per la de l’increment selectiu d’alguns impostos.
En aquest escenari, cal que tota la ciutadania comparteixi l’esforç per a reduir el dèficit, tenint en compte,
però, criteris de justícia tributària, de manera que l’esforç dels ciutadans amb una capacitat econòmica més
elevada sigui superior. Per això, i en el marc de les competències normatives que té atribuïdes la Generalitat,
en l’àmbit de l’impost sobre la renda de les persones
físiques s’incrementen els tipus de gravamen de la base

liquidable general a partir d’uns imports determinats,
que identifiquen aquesta major capacitat contributiva.
Aquesta llei conté un sol article i una disposició final.
En el marc de les competències normatives establertes
per l’article 46.1 de la Llei de l’Estat 22/2009, del 18 de
desembre, per la qual es regula el sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb estatut d’autonomia i es modifiquen determinades normes tributàries, l’article únic estableix l’escala
autonòmica de l’impost sobre la renda de les persones
físiques, que passa de quatre a sis trams: els tres primers
coincideixen amb els trams de l’escala establerta per a
l’exercici del 2010 per la disposició addicional tercera de
la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de l’impost
sobre successions i donacions; el quart tram es manté,
pel que fa al tipus impositiu, si bé abasta només fins a
una base liquidable general de 120.000,20 euros; el cinquè tram, que és nou, abasta la base liquidable general
compresa entre els 120.000,20 euros i els 175.000,20
euros i té fixat el tipus impositiu en el 23,5%; i el sisè
tram i darrer, també nou, fa tributar l’excés de base
liquidable general sobre els 175.000,20 euros al 25,5%.
La disposició final estableix l’entrada en vigor, que concreta l’eficàcia de la nova tarifa a partir de l’exercici
del 2011.
Article únic. Escala autonòmica de l’impost sobre la renda de les persones físiques
S’aprova l’escala autonòmica de l’impost sobre la renda
de les persones físiques següent:

Base liquidable
Fins a (euros)

Quota íntegra
(euros)

Resta base liquidable
Fins a (euros)

Tipus aplicable
Percentatge (%)

0
17.707,20
33.007,20
53.407,20
120.000,20
175.000,20

0
2.124,86
4.266,86
8.040,86
22.358,36
35.283,36

17.707,20
15.300,00
20.400,00
66.593,00
55.000,00
En endavant

12
14
18,5
21,5
23,5
25,5

Disposició final. Entrada en vigor
1. Aquesta llei entra en vigor l’1 de gener de 2011.
2. L’entrada en vigor d’aquesta llei resta condicionada
al fet que, en la data a què fa referència l’apartat 1, sigui
vigent la Llei del règim de cessió de tributs de l’Estat a
la comunitat autònoma de Catalunya, en desenvolupament de la Llei de l’Estat 22/2009, del 18 de desembre,
per la qual es regula el sistema de finançament de les
comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb
estatut d’autonomia i es modifiquen determinades normes tributàries.

Sol·licitud de tramitació en lectura única
davant el Ple

Sol·licitud: Govern de la Generalitat (reg. 73065)
D’acord amb l’article 126.1 del Reglament, s’admet a
tràmit. La sol·licitud de tramitació en lectura única és
en condicions d’ésser inclosa en l’ordre del dia d’una
propera sessió.
Acord: Mesa del Parlament, 06.07.2010
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PUNT 7 | DEBAT I VOTACIÓ

Proposició de llei de modificació de la
Llei 1/1995 i de la Llei 23/1983 per a fixar l’àmbit de planificació territorial del
Penedès
Tram. 202-00090/08

Dictamen de la Comissió de Política Territorial

Al president del Parlament
La Comissió de Política Territorial, en la sessió tinguda
el dia 30 de juny de 2010, ha estudiat el text de la proposició de llei de modificació de la Llei 1/1995 i de la Llei
23/1983 per a fixar l’àmbit de planificació territorial del
Penedès (tram. 202-00090/08), l’Informe de la Ponència i les esmenes presentades pels grups parlamentaris.
Finalment, d’acord amb el que disposa l’article 109.5 i
6 del Reglament del Parlament, i recollint les modificacions aprovades per la Comissió, ha acordat d’establir
el dictamen següent:
Proposició de llei de modificació de la Llei 1/1995
i de la Llei 23/1983 per a fixar l’àmbit de planificació territorial del Penedès
Preàmbul
La Llei 1/1995, del 16 de març, per la qual s’aprova el
Pla territorial general de Catalunya, modificada per la
Llei 24/2001, del 31 de desembre, de reconeixement de
l’Alt Pirineu i Aran com a àrea funcional de planificació, mitjançant la modificació de l’article 2 de la Llei
1/1995, per la qual s’aprova el Pla territorial general
de Catalunya, desenvolupa els objectius i els criteris
establerts per la Llei 23/1983, del 21 de novembre, de
política territorial, per a elaborar-lo.
Entre aquests objectius i criteris hi ha el de fomentar
una distribució equilibrada del creixement per a assolir
nivells de renda adequats a tot el territori i promoure un
creixement ordenat de les implantacions en el territori
per a incrementar l’eficàcia de les activitats econòmiques i aconseguir una millor qualitat de vida.
El Pla territorial general, com diu l’exposició de motius
corresponent, ha d’ésser l’instrument que defineixi els
objectius d’equilibri territorial i de desenvolupament
sostenible per a l’interès general de Catalunya i, alhora,
ha d’ésser el marc orientador de les accions que emprenguin els poders públics per a crear les condicions
adequades per a atreure l’activitat econòmica als espais
territorials adequats i aconseguir que els ciutadans de
Catalunya tinguin uns nivells de qualitat de vida semblants independentment de l’àmbit territorial on visquin. El Pla ha d’ésser també l’instrument que defineixi
els objectius per a aconseguir el desenvolupament sostenible de Catalunya, l’equilibri territorial i la preservació
del medi ambient.

Les propostes i les determinacions del Pla territorial
general han d’afavorir la concreció i l’especialització
de les polítiques sectorials i, alhora, han d’establir un
marc general de referència i coordinació per a aquestes
polítiques. Aquestes directrius han d’ésser concretades
pels plans d’àmbit territorial menor.
Per a definir aquests àmbits, la legislació esmentada
utilitza l’expressió «unitat funcional definida i composta
de sistemes urbans de diferents comarques». Des de
la publicació i el desplegament de la Llei 1/1995 i als
efectes del que estableix l’article 12 de la Llei 23/1983,
queden delimitats sis àmbits d’aplicació dels plans territorials parcials. Aquests àmbits són l’Àmbit Metropolità, l’Àmbit de les Comarques Gironines, l’Àmbit del
Camp de Tarragona, l’Àmbit de les Terres de l’Ebre,
l’Àmbit de Ponent, l’Àmbit de les Comarques Centrals
i, a partir del 2001, l’Àmbit de l’Alt Pirineu i Aran.
Aquest és un aspecte transcendental de la Llei per la
qual s’aprova el Pla territorial general de Catalunya, ja
que els plans territorials parcials, aplicats a cada àmbit
de planificació, han de marcar les directrius de desenvolupament en els propers decennis de les diferents realitats territorials que conformen el país. També, mentre
no es legisli sobre la divisió de Catalunya en regions,
el Govern, a l’hora de planificar els serveis, ha de tenir
en compte subsidiàriament aquests àmbits territorials
funcionals definits per la Llei.
El fet que el Pla territorial general no tingui en compte
l’àrea funcional de planificació del Penedès, unes comarques enquadrades en els àmbits de les Comarques
Centrals, el Camp de Tarragona i Metropolità, respecte
a les quals presenten especificitats clares, imposa la
necessitat de fer un altre plantejament, especialment
després de la forta mobilització social, que s’ha concretat amb preses de posició formals de tots els consells
comarcals d’aquest àmbit i de la majoria qualificada de
llurs consistoris. És per aquest conjunt de motius que cal
modificar la Llei del Pla territorial general de Catalunya, per a incorporar-hi una nova àrea funcional de planificació, la del Penedès, com a àmbit d’aplicació dels
plans territorials parcials, la qual inclou les comarques
de l’Alt Penedès, el Baix Penedès, el Garraf i l’Anoia,
excepte els municipis que ho manifestin d’acord amb el
procediment que s’estableixi per reglament.
Article 1. Modificació de la Llei 1/1995
Es modifica l’article 2.2 de la Llei 1/1995, del 16 de
març, per la qual s’aprova el Pla territorial general de
Catalunya, que resta redactat de la manera següent:
«2. Als efectes del que estableix l’article 12 de la Llei
23/1983, del 21 de novembre, de política territorial, es
fixen els àmbits funcionals de planificació següents:
»a) Àmbit Metropolità: el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental.
»b) Àmbit de les Comarques Gironines: l’Alt Empordà,
el Baix Empordà, la Garrotxa, el Gironès, el Pla de
l’Estany, el Ripollès i la Selva.
»c) Àmbit del Camp de Tarragona: l’Alt Camp, el Baix
Camp, la Conca de Barberà, el Priorat i el Tarragonès.
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»d) Àmbit de les Terres de l’Ebre: el Baix Ebre, el
Montsià, la Ribera d’Ebre i la Terra Alta.
»e) Àmbit de Ponent: les Garrigues, la Noguera, el Pla
d’Urgell, la Segarra, el Segrià i l’Urgell.
»f) Àmbit de les Comarques Centrals: el Bages, el Berguedà, Osona, el Solsonès i els municipis de l’Anoia adscrits en virtut del procediment establert per la lletra h.
»g) Àmbit de l’Alt Pirineu i Aran: l’Alta Ribagorça, l’Alt
Urgell, la Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà
i la Vall d’Aran.
»h) Àmbit del Penedès: l’Alt Penedès, el Baix Penedès, el Garraf i l’Anoia, excepte els municipis d’aquesta
comarca que així ho manifestin d’acord amb el procediment que s’estableixi per reglament, els quals resten
adscrits a l’Àmbit de les Comarques Centrals.»
Article 2. Modificació de la Llei 23/1983
Es modifica l’article 12.2 de la Llei 23/1983, del 21 de
novembre, de política territorial, que resta redactat de
la manera següent:
«2. L’àmbit dels plans territorials parcials és com a mínim d’extensió comarcal i pot agrupar unitats comarcals
i, eventualment, municipis.»
Disposicions addicionals
Primera. Compliment de les modificacions
Es faculten el Govern i el conseller de Política Territorial i Obres Públiques perquè dictin les disposicions
necessàries per al compliment de les modificacions que,
en aplicació del Pla territorial general de Catalunya,
comporta l’aprovació d’aquesta llei.
Segona. Entrada en vigor dels preceptes amb incidència pressupostària
Els preceptes d’aquesta llei que exigeixen despeses amb
càrrec als pressupostos de la Generalitat entren en vigor
a l’inici de l’exercici pressupostari del 2011.

Tercera. Desplegament reglamentari
El desplegament reglamentari d’aquesta llei ha de determinar les condicions en què s’ha d’exercir el dret
d’opció establert per la lletra h de l’article 2.2 i ha de
regular els requeriments per a garantir la continuïtat
territorial dels àmbits de planejament.
Quarta. Interrelació territorial
El contingut del Pla territorial parcial del Penedès ha de
tenir en compte les previsions d’interrelació territorial
amb la resta dels àmbits Metropolità, de les Comarques
Centrals i del Camp de Tarragona.
Cinquena. Grup de treball per a formular el Pla
territorial parcial del Penedès
Per tal de contribuir a la formulació del Pla territorial
parcial del Penedès i fer-ne el seguiment, s’ha de constituir un grup de treball integrat per l’Administració de la
Generalitat i les administracions locals, la composició
del qual s’ha de determinar per reglament.
Disposicions transitòries
Primera. Elaboració del Pla territorial parcial
del Penedès
S’encomana al Govern que, en el termini de tres mesos,
iniciï els treballs d’elaboració del Pla territorial parcial
del Penedès.
Segona. Vigència dels plans territorials Metropolità, de les Comarques Centrals i del Camp de
Tarragona
Els plans territorials parcials Metropolità, de les Comarques Centrals i del Camp de Tarragona tenen plena
vigència en els municipis que conformen l’àmbit funcional del Penedès fins a l’aprovació del Pla territorial
parcial del Penedès.
Palau del Parlament, 30 de juny de 2010
La secretària
de la Comissió
Laura Vilagrà i Pons

El president
de la Comissió
Eudald Casadesús i Barceló
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Esmenes a la totalitat

PUNT 8 | DEBAT DE TOTALITAT

Proposta per a presentar a la Mesa del
Congrés dels Diputats la Proposició de
llei de modificació de l’article 29 de la
Llei 35/2006, de l’impost sobre la renda
de les persones físiques
Tram. 270-00011/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 68735 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 23.03.2010

El text de la Proposta ha estat publicat en el BOPC 662,
pàg. 62, del 29 de març de 2010.

Reg. 71242 / Admissió a tràmit:
Presidència del Parlament, 11.05.2010

Esmena presentada pel Grup Parlamentari Socialistes Ciutadans pel Canvi, el Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya, el Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
(reg. 71242)

1

Esmena núm. 1
A la totalitat
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P.
d’Esquerra Republicana de Catalunya, G. P.
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra
Unida i Alternativa

De retorn de la Proposta.
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PUNT 9 | DEBAT I VOTACIÓ

Proposta de resolució sobre les mesures per a garantir l’accés a l’aprenentatge i als recursos de la modalitat oral
a les persones sordes que es comuniquen oralment
Tram. 250-02894/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió,
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya, Grup Parlamentari
del Partit Popular de Catalunya, Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt.
Reg. 73066 / Admissió a tràmit:
Mesa del Parlament, 06.07.2010

A la Mesa del Parlament
Els grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb el
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament,
presenten la següent proposta de resolució sobre l’aprenentatge, l’ús i l’accessibilitat de la llengua oral per a les
persones sordes que es comuniquen oralment, amb la
sol·licitud expressa que sigui tramitada en el Ple:
Exposició de motius
L’impacte positiu dels avenços científics, educatius i
tecnològics ha propiciat unes aportacions i expectatives, impensables fa uns anys, en l’educació, la integració social i la participació de les persones sordes
a la societat. En particular, la millora de la tecnologia
i de l’educació han afavorit molt les possibilitats del
coneixement i l’aprenentatge de la llengua oral per a les
persones sordes que majoritàriament empren suports
per a la comunicació oral.
El català i el castellà són les llengües de les persones
sordes i sordcegues de Catalunya que es comuniquen
en llengua oral. De la mateixa manera que la resta de
ciutadans, aquestes persones fan servir normalment el
català per comunicar-se i com a llengua d’aprenentatge
en l’ensenyament. Però perquè aquest ús sigui possible
i efectiu, cal que els poders públics de Catalunya estableixin mesures específiques que garanteixin l’aprenentatge, l’educació, l’ús del català i l’accessibilitat dels
recursos per a les persones sordes i sordcegues, d’acord
amb el que estableix la legislació vigent. D’altra banda, l’article 50.1 de l’Estatut d’autonomia estableix que,
com a principi general de foment i difusió del català,
els poders públics han de protegir el català en tots els
àmbits i sectors i n’han de fomentar l’ús, la difusió i el
coneixement.
En l’àmbit estatal, la Llei 27/2007, del 23 d’octubre, per
la qual es reconeixen les llengües de signes espanyoles
i es regulen els mitjans de suport a la comunicació oral
de les persones sordes, amb discapacitat auditiva i sordcegues, reconeix com a principi general la llibertat de
les persones sordes a l’hora optar per la llengua oral o

per la llengua de signes com a sistema de comunicació.
I la mateixa llei regula, en l’article 16.1, l’aprenentatge
i el coneixement de la llengua oral.
El 26 de maig de 2010, el Ple del Parlament va aprovar
la Llei de la llengua de signes catalana, que regula el
dret de l’ús, l’aprenentatge, la docència, la recerca i la
interpretació de la llengua de signes, i també els òrgans de difusió, normativització i participació social.
Aquesta llei també garanteix la informació i la lliure
elecció entre la modalitat educativa oral, en què la llengua oral és la llengua vehicular, i la modalitat educativa bilingüe, en què la llengua de signes catalana és la
llengua vehicular. Finalment, la dita llei estableix com
a complementària la normativa sobre l’accessibilitat a
la comunicació de les persones sordes i les persones
sordcegues, que regula l’ús de la llengua de signes i els
mitjans de suport de la comunicació oral.
Restava pendent, doncs, la regulació dels aspectes lingüístics, educatius i de formació que fan referència a
les persones sordes que es comuniquen en llengua oral.
En aquest sentit, els poders públics de Catalunya han
de prendre mesures específiques per a garantir el dret
de l’ús, l’aprenentatge, la docència, la recerca i l’accessibilitat del català per a les persones sordes que es
comuniquen en llengua oral.
Per aquestes raons els grups parlamentaris sotasignats
presenten al Ple la següent
Proposta de resolució
I. Ús de la llengua pròpia i de les llengües oficials a
Catalunya en els serveis públics
El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir,
en l’àmbit de les administracions públiques catalanes, el
dret a l’ús de la llengua pròpia i de les llengües oficials
a Catalunya en els mitjans de suport a la comunicació
oral, per tal que les persones sordes que es comuniquen
oralment puguin accedir als serveis públics en condicions d’igualtat, d’acord amb la normativa d’accessibilitat
a la comunicació.
II. Aprenentatge de la llengua oral
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Garantir, per mitjà dels serveis públics educatius i
d’acord amb un protocol d’acollida de famílies de nens
sords, la informació a les mares, els pares o els tutors
d’infants sords o sordcecs sobre les modalitats educatives disponibles per a llur escolarització, i facilitar que
puguin conèixer de prop diferents experiències que es
duen a terme, a fi que puguin escollir lliurement entre
la modalitat educativa oral, en què la llengua oral és la
llengua vehicular, i la modalitat educativa bilingüe, en
què la llengua de signes catalana és la llengua vehicular.
b) Garantir, per mitjà del departament competent en
matèria d’educació, l’accés dels infants sords o sordcecs
a la modalitat educativa oral, i garantir a aquests infants
i llurs mares, pares o tutors els suports i els recursos
adequats.
c) Garantir en l’àmbit escolar l’aprenentatge del català en la modalitat educativa oral, en què és la llengua
vehicular, i de les altres llengües, d’acord amb el que
estableix la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació.
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d) Difondre entre tot els alumnes, mitjançant el departament competent en matèria d’educació i per mitjà dels
plans d’estudis generals, el coneixement de l’existència
de les persones sordes que es comuniquen en llengua
oral i dels recursos lingüístics i tecnològics que els faciliten la comunicació, i fomentar el respecte pels valors
de la diversitat.

la mateixa manera que si estiguessin escolaritzats en
qualsevol centre d’educació especial.

e) Facilitar, mitjançant l’Administració educativa i
l’autoritat competent en matèria de política lingüística,
l’aprenentatge del català a les persones sordes i sordcegues adultes nouvingudes.

f) Posar en marxa protocols estandarditzats que permetin avaluar l’eficàcia i l’eficiència dels diferents models
d’escolarització dels alumnes sords, i també els resultats
obtinguts.

III. Educació

IV. Docència en modalitat oral i recerca sobre l’aprenentatge del català

El Parlament de Catalunya insta el Govern a aprofundir, mitjançant el Departament d’Educació, en els processos d’inclusió en l’educació dels alumnes sords de
Catalunya dotant el sistema amb recursos equitatius i
necessaris en les dues modalitats educatives i, alhora,
adaptant la resposta educativa a les necessitats de cada
alumne. Actualment, l’ensenyament dels alumnes sords
compta a Catalunya amb el suport de diferents centres
de recursos per a deficients auditius (CREDA), que són
serveis educatius que actuen com a suport logopèdic,
audioprotètic i psicopedagògic dels alumnes sords en
l’escola ordinària.
El Departament d’Educació ha d’intensificar la seva
acció en els aspectes següents:
a) Assegurar els recursos per als alumnes sords escolaritzats en la modalitat oral. En concret, el Departament
d’Educació ha de vetllar perquè l’atenció dels alumnes
sords en l’entorn ordinari del centre en la modalitat oral
es porti a terme amb els recursos suficients i afegint-hi
els mecanismes de subtitulació i transcripció de textos
necessaris per a garantir un accés complet a la informació i la comunicació (material educatiu, conferències,
sortides escolars, reunions amb famílies sordes, etc.),
i també amb l’ús d’emissores de freqüència modulada.
b) Definir el mapa de l’escolarització dels alumnes sords
en centres d’agrupament. En concret, el Departament
d’Educació ha de definir en el mapa escolar els centres
que es determini que són d’agrupament d’alumnes sords
en la modalitat oral i els centres que es determini que
són d’agrupament d’alumnes sords en la modalitat bilingüe. El Departament ha de garantir una distribució justa
i equitativa dels recursos humans i de suport específics
entre aquestes dues modalitats educatives.
c) Assegurar als alumnes sords els recursos per a l’escolaritat postobligatòria. Així, el Departament d’Educació, amb l’objectiu d’afavorir l’accés al currículum
dels alumnes sords que segueixen l’escolaritat postobligatòria (batxillerat, cicles formatius, programes de
qualificació professional inicial) tant dins l’horari lectiu
com en activitats curriculars fora d’aquest horari, ha de
garantir en les dues modalitats educatives la disposició
dels recursos diferents i específics necessaris: el suport
logopèdic, el suport curricular i la subtitulació.
d) Afavorir els processos d’inclusió dels alumnes procedents de famílies desafavorides econòmicament als
centres d’agrupament quan ho determini llur grau de
pèrdua auditiva, mitjançant ajuts de menjador, material escolar i transport, perquè en puguin disposar de

e) Assegurar als CREDA el recurs tècnic d’un banc
d’audiòfons en préstec per als alumnes en procés de
diagnòstic o de demanda d’ajuts socials per dificultats
econòmiques greus.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Establir, mitjançant el departament competent en matèria d’educació, els plans de formació específics per
al personal docent i els logopedes que hagin d’atendre alumnes sords en la modalitat oral, i la certificació
d’aquesta formació.
b) Donar prioritat als acords de recerca amb les universitats i l’Institut d’Estudis Catalans sobre l’aprenentatge
del català per les persones sordes que es comuniquen
oralment, sens perjudici que també s’hi pugui arribar
amb altres institucions o entitats que facin recerca en
aquest àmbit.
V. Accessibilitat
El Parlament de Catalunya insta el Govern, en el marc
dels treballs del nou decret sobre condicions d’accessibilitat, a:
a) Promoure en diversos àmbits les eines necessàries
per a establir la comunicació, la comprensió i l’intercanvi del missatge per a les persones amb discapacitat
auditiva.
b) Garantir l’existència de canals visuals, a més dels auditius, per a la comunicació d’incidències, emergències
i avisos en espais d’ús públic, quan són especialment
rellevants per a la seguretat de les persones amb discapacitats o limitacions, com ara en els ascensors, en
els transports i en el conjunt dels serveis de prestació
pública, especialment en les àrees de salut.
c) Proveir els equipaments de serveis culturals i d’oci
amb plànols i plafons informatius de localització, a més
d’altres suports tecnològics, per tal que les persones
amb discapacitat auditiva rebin la mateixa informació
que la resta d’usuaris.
d) Promoure la disponibilitat de la transcripció de textos i de la subtitulació en els materials audiovisuals de
difusió pública.
e) Garantir que els actes públics, els congressos i les
conferències d’aforament important disposin de serveis
d’estenotípia o de transcripció, o de tots dos, quan hi
assisteixin persones amb deficiències auditives que necessitin aquests serveis i els hagin demanat prèviament.
f) Instal·lar, en un termini raonable, bucles d’inducció
magnètica als edificis públics, especialment als que
acullen serveis d’atenció a la ciutadania, amb prioritat
pels que tenen una afluència de públic molt gran. S’ha
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de fomentar aquesta instal·lació en els edificis privats
que allotgen centres de prestació de serveis.
g) Instal·lar indicacions i passos alternatius accessibles
als llocs on hi ha arcs de seguretat, perquè no es produeixin interferències amb els implants coclears o amb
els audiòfons.
VI. Mitjans de comunicació
El Parlament de Catalunya insta el Govern a vetllar
perquè les cadenes de televisió públiques i privades a
Catalunya desenvolupin plans d’actuació per a incorporar progressivament en llur programació els sistemes
de subtitulació, transcripció de textos i traducció a la
llengua de signes catalana, d’acord amb la normativa
vigent. Així mateix, el Govern, en el desenvolupament
del punt VII del primer mandat marc del sistema públic
audiovisual, ha de treballar a favor de la universalitat
en l’accés a les prestacions del servei públic audiovisual
impulsant el desenvolupament d’instruments tecnològics que facin possible l’accés als continguts emesos en
els mitjans públics.
Palau del Parlament, 2 de juliol de 2010
Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del GP CiU; Miquel
Iceta i Llorens, portaveu del GP PSC-CpC; Anna Simó
i Castelló, portaveu del GP ERC; Dolors Montserrat i
Culleré, portaveu del GP PPC; Dolors Camats i Luis,
portaveu del GP ICV-EUiA; Albert Rivera Díaz, portaveu del Grup Mixt

Esmenes presentades pel Grup Mixt (reg. 73163)

1

Exposició de motius, paràgraf segon
«El català i el castellà són les llengües de les persones
sordes i sordcegues de Catalunya que es comuniquen
en llengua oral. De la mateixa manera que la resta de
ciutadans, utilitzen el català amb normalitat per a la
seva comunicació i en l’ensenyament.

2

«1. L’ús de la llengua pròpia i de les llengües oficials a
Catalunya en els serveis de caràcter públic.»

3

1

Esmena núm. 1
De modificació
G. P. del Partit Popular de Catalunya (1)

Lletra c) apartat 2
«c) En l’àmbit escolar es garantirà l’aprenentatge del
català i de les altres llengües oficials en la modalitat
educativa oral.»

«En l’àmbit de les administracions públiques catalanes,
es garantirà el dret a l’ús de la llengua pròpia i de les
llengües oficials a Catalunya als mitjans de suport a la
comunicació oral...»

Esmena núm. 2
De modificació
G. P. del Partit Popular de Catalunya (2)

Lletra e) apartat 2
«[...] l’aprenentatge de les llengües oficials a Catalunya,
català, castellà i l’aranès a l’Aran a les [...]»

Esmena núm. 4
De modificació
G. Mixt (4)

Punt 2, lletra c
«c) En l’àmbit escolar es garantirà l’aprenentatge de les
llengües oficials a Catalunya en la modalitat educativa
oral.»

5

Esmena núm. 5
De supressió
G. Mixt (5)

Punt 2, lletra c
«c) En l’àmbit escolar es garantirà l’aprenentatge del
català en la modalitat educativa oral, en què és llengua
vehicular, i de les altres llengües, tal com ho preveu la
llei 12/2009 de 10 de juliol d’Educació.»

6
2

Esmena núm. 3
De supressió
G. Mixt (3)

Punt 1

Esmenes presentades

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya (reg. 73157)

Esmena núm. 2
De supressió
G. Mixt (2)

Títol del punt 1

4
Reg. 73157 i 73163 / Admissió a
tràmit: Mesa de la , 09.07.2010

Esmena núm. 1
De modificació
G. Mixt (1)

Esmena núm. 6
De modificació
G. Mixt (6)

Punt 4, lletra b
«b) El Govern impulsarà acords de recerca sobre
l’aprenentatge de les llengües oficials per les persones
sordes que es comuniquen oralment.»
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PUNT 10 | DESIGNACIÓ

PUNT 11 | DESIGNACIÓ

Procediment per a elegir quatre síndics
de la Sindicatura de Comptes

Procediment per a elegir tres membres
del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

Tram. 282-00001/08

Propostes de candidats
Reg. 67406, 68318 / Admissió a tràmit:
Mesa del Parlament, 02.03.2010

Proposta de candidat presentada pel Grup Parlamentari
Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 67406)

– Sr. Agustí Colom i Cabau
Proposta de candidat presentada pel Grup Parlamentari
Socialistes - Ciutadans pel Canvi (reg. 68318)

– Sr. Joan Colom i Naval

Tram. 285-00003/08

Propostes de candidats
Reg. 72688 / Admissió a tràmit: , 21.06.2010

Proposta de candidata presentada pel Grup Parlamentari
Socialistes - Ciutadans pel Canvi (reg. 72688)

– Sra. Carme Figueras i Siñol
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PUNT 20 | SUBSTANCIACIÓ

Relació de preguntes a respondre oralment en el Ple

Preguntes al Govern
7. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple
sobre els resultats del Pla de foment de la lectura. Tram.
310-00451/08. Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. Substanciació.

Seran substanciades el dia 14 de juliol de
2010, a les 16.00h

8. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple
sobre l’execució de les obres dels equipaments sanitaris. Tram. 310-00449/08. Eva García i Rodríguez,
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya.
Substanciació.

Preguntes al president de la Generalitat
1. Pregunta al president de la Generalitat a respondre
oralment en el Ple sobre la situació política. Tram. 31700380/08. Albert Rivera Díaz, del Grup Mixt. Substanciació.

9. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple
sobre l’actuació del Departament de Salut al Vallès Oriental. Tram. 310-00452/08. Miquel Iceta i Llorens, del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi.
Substanciació.

2. Pregunta al president de la Generalitat a respondre
oralment en el Ple sobre la situació política. Tram. 31700382/08. Jordi Miralles i Conte, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida
i Alternativa. Substanciació.

10. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple
sobre el projecte de soterrament de les vies del tren a
Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat). Tram. 31000450/08. Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida
i Alternativa. Substanciació.

3. Pregunta al president de la Generalitat a respondre
oralment en el Ple sobre la situació política. Tram. 31700381/08. M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.
4. Pregunta al president de la Generalitat a respondre
oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics. Tram. 317-00383/08. Anna Simó i Castelló, del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. Substanciació.
5. Pregunta al president de la Generalitat a respondre
oralment en el Ple sobre la situació política. Tram. 31700384/08. Miquel Iceta i Llorens, del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi. Substanciació.
6. Pregunta al president de la Generalitat a respondre
oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics. Tram. 317-00385/08. Oriol Pujol i Ferrusola, del
Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Substanciació.

11. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple
sobre les sol·licituds pendents de resoldre de prestacions o serveis en aplicació de la Llei de l’Estat 39/2006,
relativa a la dependència. Tram. 310-00453/08. Oriol
Pujol i Ferrusola, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Substanciació.
12. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple
sobre els recursos per a fomentar la construcció d’habitatges amb protecció oficial i l’accés dels ciutadans
a aquests habitatges. Tram. 310-00454/08. Oriol Pujol
i Ferrusola, del Grup Parlamentari de Convergència i
Unió. Substanciació.

