
19 de març de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 274

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 26

Proposta de resolució sobre la restauració 
de l’antiga rectoria de Sant Aniol d’Aguja, de 
Montagut i Oix
Tram. 250-00899/09

Esmenes presentades
Reg. 49534 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CCL, 14.03.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 49534)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a estudiar el projecte que es presenti de recu-
peració de l’antiga rectoria de Sant Aniol d’Aguja, a 
col·laborar-hi d’acord amb les disponibilitats pressupos-
tàries i valorar-ne la seva viabilitat.»

Proposta de resolució sobre les mesures per 
a fer efectives les recomanacions i conclusi-
ons de l’Informe del Síndic de Greuges rela-
tiu a les activitats de l’Autoritat Catalana de 
Prevenció de la Tortura corresponent al 2011
Tram. 250-00986/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 48529 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Salvador Milà Solsona, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla-
ment, presenten la proposta de resolució següent Per por-
tar a terme les mesures i recomanacions del Síndic de 
Greuges en el seu informe 2011com autoritat catalana de 
prevenció de la tortura i d’altres tractes o penes cruels, 
inhumans o degradants, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Justícia.

Exposició de motius

Del informe del Síndic de Greuges relatiu a les activi-
tats de l’Autoritat Catalana de prevenció de la tortura i 
d’altres tractes o penes cruels, inhumans o degradants, 
corresponent a 2011, presentat a la Comissió del Síndic 
de Greuges el passat 27 de febrer de 2012, en resulten 
un seguit de recomanacions i propostes resultants de les 
diverses visites efectuades per l’Equip de Treball del Sín-
dic, actuant en exercici de les seves funcions com a Auto-
ritat Catalana de prevenció de la tortura i d’altres tractes 
o penes cruels, inhumans o degradants a diversos cen-

tres penitenciaris a Catalunya, que correspon aplicar al 
Departament de Justícia, com a responsable dels centres 
penitenciaris, i que resulten del tot convenients, tant en 
benefici de la seguretat i tracte correcte de les persones 
privades de llibertat ja sigui en presó provisional o en 
compliment de penes, com dels propis treballadors i tre-
balladores dels diversos serveis penitenciaris.

Correspon al Parlament impulsar l’acció del govern de 
la Generalitat per tal de fer efectives les recomanacions i 
conclusions aportades pel Síndic de Greuges, en la seva 
condició d’Autoritat Catalana de prevenció de la tortura 
i d’altres tractes o penes cruels, inhumans o degradants, 
per tal que les seves recomanacions siguin útils i efecti-
ves, en la mesura que depèn directament d’aquest Parla-
ment, davant el que rendeix els seus informes.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a:

Primer. A presentar, dins el present exercici 2012, un pla 
d’actuació per la progressiva col·locació de més càmeres 
i sistemes de gravació a tots els centres penitenciaris i 
en els pavellons hospitalaris penitenciaris que depenen 
de la Generalitat de Catalunya, en que es doni prioritat 
a les cel·les destinades a fer-hi els aïllaments provisio-
nals i les immobilitzacions, i també a les habitacions o 
despatxos on actualment es practiquen els escorcolls que 
impliquen el despullament de la persona, i amb excepció 
dels lavabos, despatxos mèdics, cel·les individuals, habi-
tacions de comunicacions i despatxos per a entrevistes 
reservades amb advocats o altres professionals, amb in-
dicació dels llocs en que es prevegin instal·lar i d’un ca-
lendari per la seva total implantació.

Segon. Presentar, dins del present exercici 2012, un projec-
te legislatiu davant el Parlament, o aprovar un Decret per 
tal de regular la instal·lació de càmeres i dispositius de vide-
ovigilància als centres penitenciaris, per protegir els drets 
individuals i garantir la seguretat i la integritat de les per-
sones, tant les privades de llibertat com els professionals.

Tercer. Preveure i requerir la presència d’un advocat da-
vant del primer visionat de qualsevol vídeo susceptible 
de ser utilitzat com a prova en un procediment sanciona-
dor penitenciari, de lliure designació o bé per mitjà del 
Servei d’Orientació Jurídica Penitenciària o, alternativa-
ment, del torn d’ofici d’assistència al detingut.

Quart. Adoptar les mesures necessàries per tal que tota 
imatge susceptible de ser utilitzada com a prova en un 
expedient sancionador penitenciari sigui dipositada fins 
que se’n faci el primer visionament al jutjat de guàrdia 
corresponent.

Cinquè. Adoptar les mesures necessàries, dins del pre-
sent exercici 2012, per tal que s’imprimeixi el número 
d’identitat professional del funcionari o la funcionària de 
vigilància penitenciària en totes les peces que integren 
l’uniforme o bé fer un carnet com el que porten els pro-
fessionals de tractament i l’equip de direcció penjat del 
coll.
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Sisè. Adoptar les mesures necessàries per tal que el 
temps d’estada dels interns en centres penitenciares, en 
situació d’aïllament provisional, es redueixi al màxim 
que exigeix la situació concreta i que dit internament es 
comuniqui al jutge de vigilància penitenciària al mateix 
moment que s’acordi l’adopció de la mesura.

Setè. Adoptar les mesures necessàries per tal que en el 
Pavelló Hospitalari Penitenciari de Terrassa:

a. Es recuperi per a internament de malalts procedents de 
centres penitenciaris, l’habitació del que actualment està 
destinada a ser utilitzada pels funcionaris de vigilància 
penitenciària.

b. S’habiliti una altra sala o habitació d’espera que per-
meti, en la mesura que sigui possible, no barrejar homes, 
dones i joves.

Vuitè. Adoptar les mesures necessàries per tal que en els 
diversos centres educatius de justícia juvenil, depenents 
de la Generalitat de Catalunya:

a. Es creï un cos de funcionaris amb formació específica 
en l’àmbit de la justícia juvenil i la responsabilitat penal 
dels menors, responsable de garantir la seguretat i assolir 
una convivència ordenada als centres, suprimint de for-
ma progressiva la presència de personal depenent d’em-
preses de seguretat privada.

b. Instal·lar càmeres o sistemes de gravació que permetin 
la visualització posterior de les imatges i posar-les dispo-
sició a les autoritats competents que ho requereixin, amb 
les excepcions oportunes.

Novè. Efectuar durant el present exercici 2012 els estudis 
previs i projectes necessaris, per tal que en els propers 
exercicis pressupostaris, de forma planificada:

a. Es creïn més centres de protecció de menor amb una 
acció educativa intensiva i centres terapèutics per a in-
fants i joves amb problemes de salut mental.

b. S’adeqüin els perfils dels infants i joves que ingressen 
al recurs més adequat en funció de les seves característi-
ques i necessitats.

Desè. Adoptar les mesures necessàries, per tal que, de 
forma progressiva a partir del present exercici 2012, i 
en exercicis posterior, pel que fa als centres residencials 
d’atenció a discapacitats psíquics:

a. S’ampliï l’horari d’atenció mèdica del psiquiatra a la 
unitat d’atenció de discapacitats psíquics per a infants i 
adults.

b. Es doti al centre residencial d’atenció a discapacitats 
físics d’un psiquiatra infantil que doni cobertura suficient 
als infants ingressats.

Onzè. Adoptar, el més aviat millor, les mesures neces-
sàries per tal que en l’espai de detenció de menors de la 
Ciutat de la Justícia de Barcelona i L’Hospitalet de Llo-
bregat, es redueixi el temps d’estada dels menors de pro-
tecció per a dur a terme la identificació i la formalització 
de les actuacions policials i judicials necessàries al mí-
nim imprescindible, i es garanteixi la completa separació 
respecte dels menors de reforma.

Palau del Parlament, 6 de març de 2012

Dolors Camats Luis Salvador Milà Solsona
Portaveu GP d’ICV-EUiA Diputat GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre el traspàs a les 
comunitats autònomes de l’assignació tribu-
tària del 0,7% de l’impost sobre la renda de 
les persones físiques destinada a finalitats 
d’interès social
Tram. 250-00987/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 48575 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Laura Massana Mas, di-
putada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par-
lament, presenten la proposta de resolució següent per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració.

Exposició de motius

La Sentència del Tribunal Suprem de 16 de desembre de 
2011 estima el recurs interposat per la Generalitat de Ca-
talunya en relació a les Bases Reguladores que regeixen 
la concessió de subvencions a ONGs a càrrec de l’assig-
nació tributària de l’IRPF, reconeixent la capacitat auto-
nòmica sobre la gestió de la recaptació que els contri-
buents destinen de manera expressa a les organitzacions 
socials a través del seu IRPF.

En aquest sentit, el traspàs del 0.7% de l’IRPF resulta in-
ajornable no solament en termes del degut respecte a la 
sentència del Tribunal Suprem, sinó també des del punt 
de vista de respecte competencial, transparència i justícia 
en la distribució de fons a nivell territorial.

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya atorga a la Genera-
litat de Catalunya, en el seu article 166 competències ex-
clusives en serveis socials, voluntariat, menors i promo-
ció de les famílies. Així mateix en l’article 114.2 també 
atorga competències exclusives en relació a l’especifica-
ció dels objectius als quals es destinen les subvencions 
estatals i comunitàries europees territorialitzables, i tam-
bé la regulació de les condicions d’atorgament i la gestió, 
incloent-hi la tramitació i la concessió.

Fins ara Catalunya ha estat la comunitat autònoma més 
perjudicada per manca de vinculació entre recaptació  
(52 milions d’euros en 2011) i assignació (29 milions 
d’euros en 2011) Per això, és de justícia procedir a la ter-
ritorialització d’aquests fons, doncs no és lògic que la 
CCAA més solidària (un 57% dels contribuents catalans 
marquen la casella del 0.7% de l’IRPF per a fins socials, 
10 punts per sobre de la resta de l’Estat) rebi 23 milions 
d’euros menys dels que la ciutadania catalana havia apor-
tat en la seva declaració de renda per a aquesta finalitat.

Catalunya conta amb més de 4.000 organitzacions so-
cials, l’any 2010 es van beneficiar de l’IRPF 1.000 pro-
jectes de 405 entitats. Amb el traspàs del 0.7% de l’IRPF 
es permetrà una major proximitat, transparència i equi-
tat en el repartiment d’aquests fons imprescindibles en-


