
1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O 
CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.10. Resolucions

Resolució 1077/X del Parlament de Catalunya, so-
bre l’ampliació i la remodelació de diversos centres educa-
tius de Cornellà de Llobregat
Tram. 250-01251/10
Adopció p. 7

Resolució 1078/X del Parlament de Catalunya, so-
bre les obres de construcció de l’Escola Pinyana, de Lleida
Tram. 250-01287/10
Adopció p. 7

Resolució 1079/X del Parlament de Catalunya, so-
bre la planificació de l’oferta educativa
Tram. 250-01296/10
Adopció p. 7

Resolució 1080/X del Parlament de Catalunya, so-
bre l’excedència voluntària per a les treballadores de l’Admi-
nistració que se sotmetin a tractaments de fertilitat
Tram. 250-01333/10
Adopció p. 8

1.30. Altres tramitacions

1.30.06. Procediments relatius a les corporacions locals i 
a altres informes o memòries de la Sindicatura de 
Comptes

Memòria i Compte de la Sindicatura de Comptes 
corresponent al 2014
Tram. 256-00051/10
Coneixement de l’Informe p. 8

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes 
de norma

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de la renda garantida de ciutada-
nia establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya
Tram. 202-00009/10
Ponència per a elaborar l’Informe p. 9

Proposició de llei de modificació de la disposició 
addicional primera de la Llei 10/2011, de simplificació i millo-
rament de la regulació normativa
Tram. 202-00092/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 9

Proposició de llei d’adaptació de la Llei de vegueri-
es a la nova comarca del Moianès i la creació del Penedès 
com a vegueria
Tram. 202-00093/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 9

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de re-
solucions

3.10.20. Altres eleccions i propostes de nomenament o de 
conformitat

Procediment per a elegir tres membres del Plenari 
del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts
Tram. 284-00026/10
Propostes de candidats p. 9

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la declaració del mas-
sís de Garraf com a parc natural
Tram. 250-01609/10
Canvi de Comissió tramitadora p. 10

Proposta de resolució sobre la incoació d’un expe-
dient sancionador a l’empresa Puigfel i la declaració de ca-
ducitat de la concessió a Almar del 1963
Tram. 250-01619/10
Esmenes presentades p. 10

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

Proposta de resolució sobre el model urbanístic 
de l’ordenació del sector del barri de la Bleda, a Sant Martí 
Sarroca
Tram. 250-01629/10
Esmenes presentades p. 11

Proposta de resolució sobre les obres de millora-
ment de la carretera C-37 entre el Pont d’Armentera i Querol
Tram. 250-01647/10
Tramesa a la Comissió p. 11
Termini de presentació d’esmenes p. 11

Proposta de resolució sobre el reconeixement dels 
coeficients reductors de l’edat de jubilació dels membres del 
Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01648/10
Tramesa a la Comissió p. 11
Termini de presentació d’esmenes p. 11

Proposta de resolució de solidaritat amb les vícti-
mes d’Estat Islàmic
Tram. 250-01650/10
Tramesa a la Comissió p. 11
Termini de presentació d’esmenes p. 11
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Proposta de resolució sobre el reconeixement del 
quist de Tarlov com a malaltia rara
Tram. 250-01651/10
Tramesa a la Comissió p. 12
Termini de presentació d’esmenes p. 12

Proposta de resolució sobre la restitució de la plaça 
d’educador de la Unitat de Suport a l’Educació Especial de 
l’Escola Sant Vicenç, de Mollet del Vallès
Tram. 250-01652/10
Tramesa a la Comissió p. 12
Termini de presentació d’esmenes p. 12

Proposta de resolució sobre els límits d’ingressos 
familiars màxims per a accedir als habitatges de protecció 
oficial
Tram. 250-01653/10
Tramesa a la Comissió p. 12
Termini de presentació d’esmenes p. 12

Proposta de resolució sobre la incorporació de les 
necessitats dels vianants i els ciclistes als projectes de no-
ves infraestructures
Tram. 250-01654/10
Tramesa a la Comissió p. 12
Termini de presentació d’esmenes p. 12

Proposta de resolució de rebuig de la reducció del 
personal sanitari i del pressupost per a la sanitat pública
Tram. 250-01655/10
Tramesa a la Comissió p. 12
Termini de presentació d’esmenes p. 12

Proposta de resolució sobre la investigació de la 
mort sobtada cardíaca
Tram. 250-01656/10
Tramesa a la Comissió p. 12
Termini de presentació d’esmenes p. 12

Proposta de resolució sobre la paralització del tras-
pàs de competències dels serveis de diagnòstic per la imat-
ge de l’Institut Català de la Salut a l’empresa Institut de Diag-
nòstic per la Imatge
Tram. 250-01657/10
Tramesa a la Comissió p. 13
Termini de presentació d’esmenes p. 13

Proposta de resolució sobre l’accés a les places de 
l’Institut Carles Vallbona, de Granollers
Tram. 250-01658/10
Tramesa a la Comissió p. 13
Termini de presentació d’esmenes p. 13

Proposta de resolució sobre la revocació de la ins-
trucció interna dels Mossos d’Esquadra relativa als canvis 
en el protocol de la vigència de les ordres de detenció po-
licial
Tram. 250-01659/10
Tramesa a la Comissió p. 13
Termini de presentació d’esmenes p. 13

Proposta de resolució sobre els pagaments dels 
ajuts compensatoris de muntanya i ramaderia ecològica
Tram. 250-01660/10
Tramesa a la Comissió p. 13
Termini de presentació d’esmenes p. 13

Proposta de resolució sobre l’endometriosi
Tram. 250-01661/10
Tramesa a la Comissió p. 13
Termini de presentació d’esmenes p. 13

Proposta de resolució de suport als encausats del 
cas Expert
Tram. 250-01662/10
Tramesa a la Comissió p. 13
Termini de presentació d’esmenes p. 13

Proposta de resolució sobre el Consorci per a la 
Normalització Lingüística
Tram. 250-01663/10
Tramesa a la Comissió p. 14
Termini de presentació d’esmenes p. 14

Proposta de resolució sobre l’autopista C-32 de 
Montgat a Palafolls
Tram. 250-01664/10
Tramesa a la Comissió p. 14
Termini de presentació d’esmenes p. 14

Proposta de resolució sobre la creació d’una pàgi-
na web per a informar sobre la geolocalització del transport 
sanitari activat
Tram. 250-01665/10
Presentació p. 14

Proposta de resolució sobre la convocatòria d’ajuts 
per a estudis postobligatoris destinats a alumnes amb bon 
rendiment escolar
Tram. 250-01666/10
Presentació p. 15

Proposta de resolució sobre el pagament del deute 
pendent a l’Ajuntament de Montcada i Reixac
Tram. 250-01667/10
Presentació p. 15

Proposta de resolució sobre la presentació d’un in-
forme relatiu a les activacions del Codi infart de l’Hospital 
Universitari Joan XXIII, de Tarragona
Tram. 250-01668/10
Presentació p. 16

Proposta de resolució sobre la presentació d’un in-
forme relatiu a les activacions del Codi infart de l’Hospital 
Doctor Josep Trueta, de Girona
Tram. 250-01669/10
Presentació p. 16

Proposta de resolució sobre la presentació d’un in-
forme relatiu a les activacions del Codi infart de l’Hospital 
Universitari Arnau de Vilanova, de Lleida
Tram. 250-01670/10
Presentació p. 17

Proposta de resolució sobre el centre d’atenció pri-
mària de l’Hospitalet de l’Infant
Tram. 250-01671/10
Presentació p. 18

Proposta de resolució sobre la dotació del centre 
penitenciari de Can Brians 1 amb aules d’estudi i formació
Tram. 250-01672/10
Presentació p. 18

Proposta de resolució sobre la devolució als fun-
cionaris de la totalitat de la paga extraordinària del desem-
bre del 2012
Tram. 250-01673/10
Presentació p. 19

Proposta de resolució sobre l’assignació de pla-
ces per al curs 2015-2016 a l’Institut Carles Vallbona, de 
Granollers
Tram. 250-01674/10
Presentació p. 20

3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de 
Greuges

Informe del Síndic de Greuges sobre l’ús de les ba-
ses de dades del sistema sanitari català (Projecte Visc+)
Tram. 360-00020/10
Tramitació en Comissió p. 22
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4. INFORMACIÓ

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans 
del Parlament

Situació de compatibilitat o d’incompatibilitat d’una 
diputada
Tram. 234-00032/10
Dictamen de la Comissió de l’Estatut dels Diputats p. 22

Situació de compatibilitat o d’incompatibilitat d’un 
diputat
Tram. 234-00034/10
Dictamen de la Comissió de l’Estatut dels Diputats p. 22

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.02. Ple del Parlament

Composició del Ple del Parlament
Tram. 396-00001/10
Accés al ple exercici de la condició de parlamentària p. 23

4.45.03. Diputació Permanent

Composició de la Diputació Permanent
Tram. 397-00001/10
Substitució de diputats p. 23

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Afers Institu cio nals
Tram. 410-00001/10
Substitució temporal de membres p. 23

4.45.14. Comissions específiques d’investigació

Composició de la Comissió d’Investigació sobre el 
Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 407-00004/10
Substitució de diputats p. 23

4.45.25. Grups parlamentaris

Composició del Grup Parlamentari Socialista
Tram. 399-00001/10
Adscripció de diputats p. 24

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 802/X, so-
bre el règim d’autorització ambiental, la publicació telemà-
tica dels resultats i el control de les emissions dels eco-
parcs
Tram. 290-00717/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 24

Control del compliment de la Resolució 857/X, so-
bre les obres de millorament de la carretera C-58 al pas per 
Vacarisses
Tram. 290-00770/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 24

Control del compliment de la Resolució 871/X, so-
bre el contracte per a la gestió de l’Hospital General de Ca-
talunya, sobre l’activitat de la Corporació Sanitària Parc Tau-
lí, sobre la construcció del centre d’atenció primària de Can 
Llong, de Sabadell, i sobre l’accés compartit a les històries 
clíniques a Sabadell
Tram. 290-00784/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 25

Control del compliment de la Resolució 872/X, so-
bre la gestió dels serveis d’atenció primària de pediatria i de 
salut sexual i reproductiva de Viladecans (Baix Llobregat)
Tram. 290-00785/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 25

Control del compliment de la Resolució 878/X, so-
bre el garantiment dels serveis públics de salut, sobre la 
preservació de les condicions laborals dels professionals 
sanitaris i sobre el garantiment dels recursos destinats a 
l’Hospital de Bellvitge
Tram. 290-00791/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 26

Control del compliment de la Resolució 893/X, so-
bre les llistes d’espera dels hospitals de Terrassa
Tram. 290-00804/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 27

Control del compliment de la Resolució 896/X, so-
bre la destinació de tot el pressupost per al 2014 dels hos-
pitals de titularitat pública a la prestació de serveis sanitaris 
del 2014 i sobre la qualitat del servei de l’Hospital de Sant 
Joan Despí Moisès Broggi
Tram. 290-00807/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 28

Control del compliment de la Resolució 917/X, so-
bre les mesures per a evitar l’intrusisme en l’àmbit del trans-
port de persones
Tram. 290-00822/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 28

Control del compliment de la Resolució 932/X, so-
bre les associacions de consumidors de cànnabis
Tram. 290-00837/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 29

Control del compliment de la Resolució 938/X, re-
lativa a l’Informe de fiscalització 22/2014, sobre el Consorci 
Sanitari Integral, corresponent al 2009, el 2010 i el 2011
Tram. 290-00842/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 29

Control del compliment de la Resolució 942/X, so-
bre la reconsideració de les mesures administratives im-
plantades per la Federació Catalana de Futbol la temporada 
2014-2015
Tram. 290-00846/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 30

Control del compliment de la Resolució 944/X, so-
bre el manteniment de la moratòria de les inspeccions a l’es-
port de base i la regulació de les activitats remunerades de 
les entitats esportives
Tram. 290-00848/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 31

Control del compliment de la Resolució 949/X, so-
bre la implicació en l’assessorament i el seguiment de l’Hos-
pital Sant Bernabé, de Berga
Tram. 290-00853/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 31

Control del compliment de la Resolució 951/X, so-
bre la desnutrició relacionada amb la malaltia
Tram. 290-00855/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 32

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 164/X, sobre 
les mesures per a fer front a la desocupació juvenil
Tram. 390-00164/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 32
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Control del compliment de la Moció 165/X, sobre 
política industrial
Tram. 390-00165/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 37

Control del compliment de la Moció 166/X, sobre 
l’esport
Tram. 390-00166/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 41

Control del compliment de la Moció 167/X, sobre 
les polítiques transversals amb relació a la violència contra 
les dones
Tram. 390-00167/10
Sol·licitud de pròrroga p. 43
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 43

Control del compliment de la Moció 181/X, sobre 
polítiques d’ocupació
Tram. 390-00181/10
Sol·licitud de pròrroga p. 43
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 43

Control del compliment de la Moció 192/X, sobre 
el sistema per a l’autonomia personal i l’atenció a la depen-
dència
Tram. 390-00192/10
Sol·licitud de pròrroga p. 43
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 44

Control del compliment de la Moció 199/X, sobre la 
inversió en carreteres per a millorar-ne la seguretat
Tram. 390-00199/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 44

Control del compliment de la Moció 214/X, sobre 
els casos sotmesos a investigació judicial en la sanitat pú-
blica
Tram. 390-00214/10
Designació de la Comissió competent p. 44

Control del compliment de la Moció 215/X, sobre 
les condicions laborals, de salut i de seguretat dels treba-
lladors
Tram. 390-00215/10
Designació de la Comissió competent p. 44

Control del compliment de la Moció 216/X, sobre la 
política energètica
Tram. 390-00216/10
Designació de la Comissió competent p. 44

Control del compliment de la Moció 217/X, sobre 
l’aplicació en l’àmbit local de la Llei 19/2014, de transparèn-
cia, accés a la informació pública i bon govern
Tram. 390-00217/10
Designació de la Comissió competent p. 44

Control del compliment de la Moció 218/X, sobre 
les persones en situació de dependència o amb discapacitat 
i les entitats que hi treballen
Tram. 390-00218/10
Designació de la Comissió competent p. 45

Control del compliment de la Moció 219/X, sobre el 
progrés social i la lluita contra les desigualtats
Tram. 390-00219/10
Designació de la Comissió competent p. 45

Control del compliment de la Moció 220/X, sobre la 
lluita contra la desigualtat, l’exclusió i la pobresa
Tram. 390-00220/10
Designació de la Comissió competent p. 45

Control del compliment de la Moció 221/X, sobre 
les infraestructures estratègiques
Tram. 390-00221/10
Designació de la Comissió competent p. 45

Control del compliment de la Moció 222/X, sobre 
l’ofec competencial i econòmic de Catalunya, les estructu-
res d’estat i els informes del Consell Assessor per a la Tran-
sició Nacional
Tram. 390-00222/10
Designació de la Comissió competent p. 45

Control del compliment de la Moció 223/X, sobre 
les externalitzacions, els subcontractes i les privatitzacions 
dels serveis públics
Tram. 390-00223/10
Designació de la Comissió competent p. 45

4.52. Compareixences del president de la Generalitat

4.52.10. Compareixences

Compareixença del president de la Generalitat da-
vant el Ple per a donar compte de la composició del Govern
Tram. 350-00005/10
Anunci p. 45

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració amb la consellera de Benes-
tar Social i Família sobre el Pla d’acció per a la lluita contra la 
pobresa i per a la inclusió social
Tram. 354-00436/10
Sol·licitud i tramitació p. 46

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració amb el conseller d’Empresa 
i Ocupació sobre la reforma de la renda mínima d’inserció
Tram. 354-00437/10
Sol·licitud i tramitació p. 46

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença d’una representació de 
l’Associació de Famílies Afectades per la Síndrome Alcohòli-
ca Fetal davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració 
perquè exposi les finalitats de l’Associació
Tram. 356-01249/10
Sol·licitud p. 46

Sol·licitud de compareixença de Núria Canal i Pubill, 
directora de l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció, 
davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per-
què informi sobre la concessió d’acreditacions d’entitats 
col·laboradores amb la Generalitat en matèria d’adopció in-
ternacional
Tram. 356-01253/10
Sol·licitud p. 46

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autori-
tats, de funcionaris i d’altres persones

Compareixença d’Arseni Gibert, president de l’Au-
toritat Catalana de la Competència, davant la Comissió 
d’Estudi de les Polítiques Públiques en Matèria d’Economia 
Col·laborativa
Tram. 357-01416/10
Substanciació p. 46

Compareixença de Maria Sobrino, subdirectora de 
la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, da-
vant la Comissió d’Estudi de les Polítiques Públiques en Ma-
tèria d’Economia Col·laborativa
Tram. 357-01417/10
Substanciació p. 46
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Compareixença del secretari d’Empresa i Compe-
titivitat davant la Comissió d’Estudi de les Polítiques Públi-
ques en Matèria d’Economia Col·laborativa
Tram. 357-01418/10
Substanciació p. 47

Compareixença del secretari d’Infraestructures i 
Mobilitat davant la Comissió d’Estudi de les Polítiques Públi-
ques en Matèria d’Economia Col·laborativa
Tram. 357-01419/10
Substanciació p. 47

Compareixença d’una representació de l’Institut 
Metropolità del Taxi davant la Comissió d’Estudi de les Polí-
tiques Públiques en Matèria d’Economia Col·laborativa
Tram. 357-01421/10
Substanciació p. 47

Compareixença d’una representació de Turisme de 
Barcelona davant la Comissió d’Estudi de les Polítiques Pú-
bliques en Matèria d’Economia Col·laborativa
Tram. 357-01422/10
Substanciació p. 47

4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i 
comunicacions del Govern i d’altres òrgans

4.70.10. Altres comunicacions

Informe i valoració del Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya sobre l’observança del pluralisme polític en la te-

levisió i la ràdio durant la campanya de les eleccions muni-
cipals del 2015
Tram. 337-00054/10
Presentació p. 47

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.15. Qüestions d’inconstitucionalitat

Qüestió d’inconstitucionalitat 2577/2015, plantejada 
per la Secció Setena de la Sala Contenciosa Administrativa 
del Tribunal Suprem respecte als apartats 9.2.b i 9.3 de la 
disposició transitòria novena de la Llei 7/2003, del 25 d’abril, 
de protecció de la salut, d’acord amb la redacció establer-
ta per la Llei 8/2007, del 30 de juliol, de l’Institut Català de 
la Salut
Tram. 382-00001/10
Coneixement i acord de compareixença del Parlament p. 48

4.95. Altres informacions

Credencial de la diputada Carmen García Lores
Presentació p. 48
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 1077/X  del Parlament de Catalunya, 
sobre l’ampliació i la remodelació de diversos 
centres educatius de Cornellà de Llobregat
Tram. 250-01251/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió 41, 25.06.2015, DSPC-C 757

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
tinguda el 25 de juny de 2015, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre l’ampliació i la remodelació 
de diversos centres educatius de Cornellà de Llobregat 
(tram. 250-01251/10), presentada pel Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, i les esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 85472).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

1. El Parlament de Catalunya valora positivament totes 
les accions dutes a terme durant el curs escolar 2014-
2015 als equipaments educatius de Cornellà de Llo-
bregat (Baix Llobregat).

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Agilitar, mitjançant el Departament d’Ensenya-
ment, els tràmits per a acabar l’ampliació i la remode-
lació de l’Institut Joan Miró de Cornellà de Llobregat 
i consensuar un calendari amb l’Ajuntament d’aquest 
municipi i la comunitat educativa del centre.

b) Encarregar el projecte executiu per a ampliar la zo-
na esportiva de l’Institut Miquel Martí i Pol de Corne-
llà de Llobregat i consensuar un calendari amb l’Ajun-
tament d’aquest municipi i la comunitat eductiva.

c) Concretar, de manera consensuada amb l’Ajunta-
ment de Cornellà de Llobregat i la comunitat educati-
va d’aquest municipi, l’adequació del pati de l’Institut 
Esteve Terrades després de la primera fase d’actuació 
ja feta pel Departament d’Ensenyament.

d) Acordar amb l’Ajuntament de Cornellà de Llobre-
gat una reparació integral de la coberta de l’Escola 
Mediterrània d’aquest municipi al més aviat possible.

Palau del Parlament, 25 de juny de 2015

El secretari El president 
de la Comissió de la Comissió
Xavier Cima Ruiz Xavier Sabaté i Ibarz

Resolució 1078/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre les obres de construcció de l’Es-
cola Pinyana, de Lleida
Tram. 250-01287/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió 41, 25.06.2015, DSPC-C 757

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 25 de juny de 2015, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre les obres de cons-
trucció de l’Escola Pinyana, de Lleida (tram. 250-
01287/10), presentada pel Grup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
92247).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Iniciar amb caràcter urgent i prioritari les obres de 
construcció de l’Escola Pinyana, de Lleida (Segrià), 
d’acord amb les prioritats detectades a la zona.

b) Fixar, d’acord amb aquestes prioritats, un calendari 
d’execució de les obres per tal que el centre es pugui 
posar en funcionament al més aviat possible.

Palau del Parlament, 25 de juny de 2015

El secretari El president 
de la Comissió de la Comissió
Xavier Cima Ruiz Xavier Sabaté i Ibarz

Resolució 1079/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la planificació de l’oferta educa-
tiva
Tram. 250-01296/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió 41, 25.06.2015, DSPC-C 757

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 25 de juny de 2015, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre la planificació de 
l’oferta educativa (tram. 250-01296/10), presentada pel 
Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes presen-
tades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 92010) i pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 92246).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent
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Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Programar l’oferta eductiva atenent el principi de 
coresponsabilitat dels ens locals i la comunitat edu-
cativa, d’acord amb la Llei 12/2009, del 10 de juliol, 
d’educació. Aquesta programació s’ha de fer a partir 
de l’anàlisi demogràfica per un període de cinc anys, 
mitjançant la comissió mixta a escala general i les tau-
les mixtes de planificació a escala municipal, i s’hi ha 
de reconsiderar el mapa de l’oferta escolar, tot vetllant 
pels projectes educatius consolidats, les necessitats so-
cials i les realitats territorials.

b) Dissenyar una planificació dels centres d’educació 
infantil a Catalunya per al període 2015-2020 que ga-
ranteixi un servei educatiu de 0-3 anys de qualitat per 
a tota la població, en condicions d’igualtat social i ter-
ritorial, i que atengui el principi de coresponsabilitat 
amb els ajuntaments i la comunitat educativa, respec-
ti els projectes educatius consolidats i desenvolupi la 
xarxa d’escoles bressol de titularitat pública de Catalu-
nya creada per la Llei 5/2004, del 9 de juliol, de crea-
ció de llars d’infants de qualitat. Aquesta planificació 
ha d’incloure el pressupost i el finançament necessari 
per a dur-la a terme.

c) Estudiar els efectes d’un canvi de calendari escolar 
basat en criteris pedagògics i en la idoneïtat de repar-
tir més equilibradament els períodes de descans, i ela-
borar-ne un informe per mitjà del Consell Escolar de 
Catalunya.

Palau del Parlament, 25 de juny de 2015

El secretari El president 
de la Comissió de la Comissió
Xavier Cima Ruiz Xavier Sabaté i Ibarz

Resolució 1080/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’excedència voluntària per a les 
treballadores de l’Administració que se sot-
metin a tractaments de fertilitat
Tram. 250-01333/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió 41, 25.06.2015, DSPC-C 757

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 25 de juny de 2015, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre l’excedència voluntària 
per a les docents que se sotmetin a tractaments de fer-
tilitat (tram. 250-01333/10), presentada pel Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa.

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les 
modificacions normatives que calgui per tal que es re-
conegui el dret a l’excedència voluntària a qualsevol 
treballadora de l’Administració pública de Catalunya 
que se sotmeti a un tractament de fertilitat.

Palau del Parlament, 25 de juny de 2015

El secretari El president 
de la Comissió de la Comissió
Xavier Cima Ruiz Xavier Sabaté i Ibarz

1.30. ALTRES TRAMITACIONS

1.30.06. PROCEDIMENTS RELATIUS A LES 
CORPORACIONS LOCALS I A ALTRES 
INFORMES O MEMÒRIES DE LA 
SINDICATURA DE COMPTES

Memòria i Compte de la Sindicatura de 
Comptes corresponent al 2014
Tram. 256-00051/10

Coneixement de l’Informe

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, d’acord 
amb l’article 166.4 del Reglament, ha conegut l’In-
forme.
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3. TRAMITACIONS EN CURS

3.01. PROJECTES I PROPOSICIONS DE LLEI 
I ALTRES PROPOSTES DE NORMA

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de la renda garantida de 
ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Es-
tatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 202-00009/10

Ponència per a elaborar l’Informe

Comissió de Benestar, Família i Immigració

La Comissió de Benestar, Família i Immigració, en 
sessió tinguda el 30 de juny de 2015, ha nomenat la po-
nència que ha d’elaborar l’Informe sobre la Proposició 
de llei de la renda garantida de ciutadania establerta 
per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalu-
nya (tram. 202-00009/10) i les esmenes presentades, 
d’acord amb l’article 109.1 i concordants del Regla-
ment del Parlament. La Ponència és integrada pels di-
putats següents: 

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Anna Figueras i Ibàñez

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya
Oriol Amorós i March

Grup Parlamentari Socialista
Eva Granados Galiano

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Rafael López i Rueda

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa
Laura Massana Mas

Grup Parlamentari de Ciutadans
José María Espejo-Saavedra Conesa

Grup Mixt
David Fernàndez i Ramos

Palau del Parlament, 30 de juny de 2015

El secretari La presidenta en funcions 
de la Comissió de la Comissió
David Companyon i Costa Rosa Amorós i Capdevila

Proposició de llei de modificació de la dis-
posició addicional primera de la Llei 10/2011, 
de simplificació i millorament de la regulació 
normativa
Tram. 202-00092/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: GP PPC; GP CiU; GP C’s (reg. 120027; 
120029; 120040).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 03.07.2015; 09:30 h.

Proposició de llei d’adaptació de la Llei de 
vegueries a la nova comarca del Moianès i la 
creació del Penedès com a vegueria
Tram. 202-00093/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: GP PPC; GP C’s (reg. 120028; 120041).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 03.07.2015; 09:30 h.

3.10. PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN 
AMB L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

3.10.20. ALTRES ELECCIONS I PROPOSTES DE 
NOMENAMENT O DE CONFORMITAT

Procediment per a elegir tres membres del 
Plenari del Consell Nacional de la Cultura i 
de les Arts
Tram. 284-00026/10

Propostes de candidats
Reg. 119839 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.06.2015

Proposta de candidats presentada per la Presidència de 
la Generalitat (reg. 119839)

A la presidenta del Parlament

Benvolguda presidenta,

De conformitat amb l’article 6.3 de la Llei 6/2008, del 
Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, correspon 
a la Presidència de la Generalitat proposar les perso-
nes que han de formar part del Consell i elevar aquesta 
proposta al Parlament.
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És per aquest motiu, que proposo que el Parlament no-
meni com a membres del Plenari del Consell Nacional 
de la Cultura i de les Arts el senyor David Albet i Su-
nyer i la senyora Mercè Gisbert i Cervera.

Atentament,

Barcelona, 19 de juny de 2015

Artur Mas i Gavarró
President de la Generalitat

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre la declaració 
del massís de Garraf com a parc natural
Tram. 250-01609/10

Canvi de Comissió tramitadora

Sol·licitud: GP SOC (reg. 119919).
Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 30.06.2015.

Proposta de resolució sobre la incoació d’un 
expedient sancionador a l’empresa Puigfel i 
la declaració de caducitat de la concessió a 
Almar del 1963
Tram. 250-01619/10

Esmenes presentades
Reg. 119775 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 25.06.2015

Esmenes presentades pel GP CiU (reg. 119775)

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

Del punt 1

«1. Exercir la seva potestat sancionadora en relació 
amb els fets exposats dels qual és responsable l’empre-
sa PUIGFEL, SA, 

– Incoant i tramitant el corresponent expedient san-
cionador.

– Adoptant les mesures cautelars que procedeixen per 
assegurar el resultat de la resolució final que pogués re-
caure; 

– Extingint l’autorització ambiental, i 

– Exigint el restabliment final dels terrenys a les con-
dicions necessàries per servir al seu destí urbanístic 
d’equipaments comunitaris, d’acord amb la seva qua-
lificació i classificació urbanística, i segons estableix 
l’art. 29.3 de les Normes Urbanístiques del Pla General 
Metropolità.»

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

Esmenes presentades
Reg. 119838 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 25.06.2015

Esmenes presentades pel GP ERC (reg. 119838)

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

Al punt 1

«1. Estudiar les possibilitats d’incorporar el sector 
de Can Banús II, àmbit I, a l’Espai d’Interès Natural 
(EIN) de Gallecs acreditant - mitjançant els pertinents 
estudis ambientals - els elements i valors naturals a 
protegir. Aquests estudis hauran de comptar amb la 
participació dels agents dels territori.»

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

Al punt 3

«3.– [...] creació de llocs de treball de qualitat i la mo-
bilitat amb transport públic impulsant el retorn d’El 
Calderí.»

3 Esmena 3
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (3)

Del punt 6

«6. Agilitzar l’aprovació del Pla Especial de l’EIN de 
Gallecs icloent un procés participatiu.»

4 Esmena 4
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (4)

Un nou punt

«Instar a la Generalitat a promoure i a participar ac-
tivament, amb els Departaments implicats, en els cor-
responents processos participatius i d’informació als 
beneficiaris, propietaris i veïns implicats per la possi-
ble ampliació de l’EIN de Gallecs.»
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5 Esmena 5
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (5)

Un nou punt

Instar el Govern de la Generalitat a inciar el més aviat 
possible els tràmits legals necessaris per a: 

a) Declarar com a Refugi de Fauna la totalitat de l’ac-
tual EIN de Gallecs

b) Incorporar l’EIN Gallecs a la Xarxa Natura 2000

6 Esmena 6
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (6)

Un nou punt

«Iniciar el més aviat possible els tràmits d’estudi i 
planificació territorial i urbanística pertinents per a 
ampliar la protecció de més espais agroforestals a la 
Plana del Vallès, vitals per a la salut de milers de valle-
sans, i necessaris per a la qualitat de la resta d’espais 
protegits propers de les serralades Litoral i Prelitoral.»

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

Esmenes presentades
Reg. 119774 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 25.06.2015

Esmenes presentades pel GP CiU (reg. 119774)

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

De refosa dels punts 1 i 2

«1. Estudiar, conjuntament amb l’Ajuntament de Sant 
Martí de Sarroca, la possibilitat d’ajustar l’ordenació 
del sector del Barri de la Bleda, amb major mesura, 
als principis i objectius que el planejament territorial 
vigent propugna.»

Proposta de resolució sobre les obres de mi-
llorament de la carretera C-37 entre el Pont 
d’Armentera i Querol
Tram. 250-01647/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 30.06.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.07.2015 al 13.07.2015).
Finiment del termini: 14.07.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.06.2015.

Proposta de resolució sobre el reconeixe-
ment dels coeficients reductors de l’edat de 
jubilació dels membres del Cos de Mossos 
d’Esquadra
Tram. 250-01648/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 30.06.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.07.2015 al 13.07.2015).
Finiment del termini: 14.07.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.06.2015.

Proposta de resolució de solidaritat amb les 
víctimes d’Estat Islàmic
Tram. 250-01650/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Unió 
Europea i Cooperació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 30.06.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.07.2015 al 13.07.2015).
Finiment del termini: 14.07.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.06.2015.
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Proposta de resolució sobre el reconeixe-
ment del quist de Tarlov com a malaltia rara
Tram. 250-01651/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 30.06.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.07.2015 al 13.07.2015).
Finiment del termini: 14.07.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.06.2015.

Proposta de resolució sobre la restitució de 
la plaça d’educador de la Unitat de Suport a 
l’Educació Especial de l’Escola Sant Vicenç, 
de Mollet del Vallès
Tram. 250-01652/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 30.06.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.07.2015 al 13.07.2015).
Finiment del termini: 14.07.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.06.2015.

Proposta de resolució sobre els límits d’in-
gressos familiars màxims per a accedir als 
habitatges de protecció oficial
Tram. 250-01653/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 30.06.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.07.2015 al 13.07.2015).
Finiment del termini: 14.07.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.06.2015.

Proposta de resolució sobre la incorporació 
de les necessitats dels vianants i els ciclis-
tes als projectes de noves infraestructures
Tram. 250-01654/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 30.06.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.07.2015 al 13.07.2015).
Finiment del termini: 14.07.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.06.2015.

Proposta de resolució de rebuig de la reduc-
ció del personal sanitari i del pressupost per 
a la sanitat pública
Tram. 250-01655/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 30.06.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.07.2015 al 13.07.2015).
Finiment del termini: 14.07.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.06.2015.

Proposta de resolució sobre la investigació 
de la mort sobtada cardíaca
Tram. 250-01656/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 30.06.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.07.2015 al 13.07.2015).
Finiment del termini: 14.07.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.06.2015.
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Proposta de resolució sobre la paralització 
del traspàs de competències dels serveis de 
diagnòstic per la imatge de l’Institut Català 
de la Salut a l’empresa Institut de Diagnòstic 
per la Imatge
Tram. 250-01657/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 30.06.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.07.2015 al 13.07.2015).
Finiment del termini: 14.07.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.06.2015.

Proposta de resolució sobre l’accés a les pla-
ces de l’Institut Carles Vallbona, de Granollers
Tram. 250-01658/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 30.06.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.07.2015 al 13.07.2015).
Finiment del termini: 14.07.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.06.2015.

Proposta de resolució sobre la revocació de 
la instrucció interna dels Mossos d’Esqua-
dra relativa als canvis en el protocol de la vi-
gència de les ordres de detenció policial
Tram. 250-01659/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia i Drets Hu-
mans.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 30.06.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.07.2015 al 13.07.2015).
Finiment del termini: 14.07.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.06.2015.

Proposta de resolució sobre els pagaments 
dels ajuts compensatoris de muntanya i ra-
maderia ecològica
Tram. 250-01660/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 30.06.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.07.2015 al 13.07.2015).
Finiment del termini: 14.07.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.06.2015.

Proposta de resolució sobre l’endometriosi
Tram. 250-01661/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 30.06.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.07.2015 al 13.07.2015).
Finiment del termini: 14.07.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.06.2015.

Proposta de resolució de suport als encau-
sats del cas Expert
Tram. 250-01662/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 30.06.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.07.2015 al 13.07.2015).
Finiment del termini: 14.07.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.06.2015.
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Proposta de resolució sobre el Consorci per 
a la Normalització Lingüística
Tram. 250-01663/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Cultura i Llengua.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 30.06.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.07.2015 al 13.07.2015).
Finiment del termini: 14.07.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.06.2015.

Proposta de resolució sobre l’autopista C-32 
de Montgat a Palafolls
Tram. 250-01664/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 30.06.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.07.2015 al 13.07.2015).
Finiment del termini: 14.07.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.06.2015.

Proposta de resolució sobre la creació d’una 
pàgina web per a informar sobre la geoloca-
lització del transport sanitari activat
Tram. 250-01665/10

Presentació
GP PPC

Reg. 119710 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.06.2015

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Jordi Roca Mas, 
diputat, Eva García Rodríguez, diputada del Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Re-
glament del Parlament, presenten la proposta de reso-
lució següent per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de Salut.

Exposició de motius

El Servei Català de la Salut (CatSalut) ha fet públi-
ca recentment l’adjudicació del nou contracte per a la 
prestació del servei de transport sanitari de Catalunya, 
amb un valor total de 214 milions d’euros de sortida. 
El nou concurs, que augmenta el nombre d’hores en un 
5,29% i manté els llocs de treball i el nombre de vehi-
cles que prestaran servei, tenint un període vigent de 6 
anys prorrogable fins a un màxim de 10.

L’adjudicació d’aquest nou concurs planteja el desple-
gament d’un model de transport sanitari que aposta 
per la unificació de la gestió integral del transport sa-
nitari, però que manté de forma separada les moda-
litats d’urgent i no urgent. El Sistema d’Emergències 
Mèdiques (SEM) en centralitzarà la gestió, fins ara co-
ordinada entre el CatSalut (per al transport no urgent) 
i el SEM (per al transport urgent). L’objectiu és millo-
rar la coordinació de les dues modalitats de transport, 
l’ús dels recursos i la gestió.

El model de transport, que replanteja els recursos dis-
ponibles en funció de les necessitats i els fluxos sani-
taris de cada territori, considera la priorització de l’as-
sistència dels pacients in situ per sobre del trasllat amb 
la incorporació de nous vehicles d’intervenció ràpida 
(VIR). Els VIR, que no efectuen trasllats, són turis-
mes més àgils que les ambulàncies convencionals i es-
tan equipats amb un metge i un tècnic en emergències 
sanitàries (TES) amb la finalitat d’oferir una primera 
valoració de l’atenció i dels recursos necessaris a des-
plegar.

El model situa aquests vehicles estratègicament distri-
buïts pel territori, per donar suport a la resta d’unitats i 
disminuir el temps de resposta del primer recurs (valo-
ració dels pacients). A més, incorporen tecnologia que 
permet la transmissió de dades entre les unitats i la 
Central de Coordinació i la comunicació amb la histò-
ria clínica compartida a Catalunya (HC3).

De tota manera, la transparència i l’accés a la informa-
ció per part dels usuaris, segueix sent un dels objectius 
no assolits en aquest nou model de gestió del transport 
sanitari a Catalunya.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a la creació d’una pàgina web, on l’usuari pugui 
fer el seguiment, en temps real, de la geolocalització 
de la unitat de transport sanitari activada, per conèixer 
en tot moment el temps previst d’atenció.

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2015

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Jordi Roca Mas, 
Eva García Rodríguez, diputats, GP PPC
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Proposta de resolució sobre la convocatò-
ria d’ajuts per a estudis postobligatoris des-
tinats a alumnes amb bon rendiment escolar
Tram. 250-01666/10

Presentació
GP PPC

Reg. 119711 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.06.2015

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Sergio García 
Pérez, diputat, María José García Cuevas, diputada del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

Amb motiu de la recepció de la petició número 126-
00080/10, relativa als estímuls als estudiants d’ESO 
amb bones notes, i l’informe que la Consellera d’En-
senyament ha enviat a la Mesa de la Comissió de Pe-
ticions hem estat coneixedors de que, justificat en la 
situació econòmica, el Govern de la Generalitat de Ca-
talunya ha deixat de publicar la convocatòria d’ajuts 
per afavorir la realització d’estudis post obligatoris a 
alumnat amb bon rendiment escolar, però amb pocs 
recursos econòmics, dedicant els recursos disponibles 
a necessitats no tan prioritàries.

En aquest sentit, cal tenir en comte la rellevància de 
premiar l’esforç, la superació i la dedicació dels estu-
diants, com a instrument de millora a la formació dels 
nostres joves i mecanisme de promoció de la igualtat 
d’oportunitats entre els estudiants.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a convocar pel curs 2015-2016 els ajuts desti-
nats a afavorir la realització d’estudis post obligatoris 
a alumnat amb bon rendiment escolar.

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2015

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Sergio García 
Pérez, María José García Cuevas, diputats, GP PPC 

Proposta de resolució sobre el pagament 
del deute pendent a l’Ajuntament de Mont-
cada i Reixac
Tram. 250-01667/10

Presentació
GP PPC

Reg. 119712 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.06.2015

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Eva García Ro-
dríguez, diputada del Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senten la proposta de resolució següent per tal que si-
gui substanciada davant la Comissió d’Afers Institu-
cionals.

Exposició de motius

El deute que la Generalitat de Catalunya té amb 
l’Ajuntament de Montcada i Reixac puja a més de 3 
milions d’euros.

Afecta a nombroses partides de Serveis Socials (més 
de 900.000 euros pendents, dels que més de 500.000 
ho son en Dependència), Culturals i d’Educació (més 
de 500.000 euros), Pla de Barris, entre d’altres.

És imprescindible solucionar el problema del finança-
ment local de l’Ajuntament de Montcada i Reixac.

Habitualment, les corporacions locals ha de fer front, 
per responsabilitat i com a administració més prope-
ra, a obligacions per a les quals no tenen competència 
atribuïda legalment, que suposen una part important 
dels pressupostos locals i que no compten amb recur-
sos assignats.

Assumir aquests costos desestabilitzen constantment 
el pressupost municipal.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a pagar en un termini màxim de tres mesos 
tot el deute pendent que manté amb l’Ajuntament de 
Montcada i Reixac.

Palau del Parlament, 17 de març de 2015

Josep Enric Millo i Rocher Eva García Rodríguez
Portaveu GP PPC Diputada GP PPC 
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Proposta de resolució sobre la presentació 
d’un informe relatiu a les activacions del Co-
di infart de l’Hospital Universitari Joan XXIII, 
de Tarragona
Tram. 250-01668/10

Presentació
GP PPC

Reg. 119713 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.06.2015

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Jordi Roca Mas, 
diputat, Eva García Rodríguez, diputada, Rafael Luna 
Vivas, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senten la proposta de resolució següent per tal que si-
gui substanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

D’ençà el 2011 s’ha accelerat a casa nostra la dinàmi-
ca de retallades en els serveis públics que, entre altres, 
comporta una dramàtica reducció de recursos pressu-
postaris a la sanitat catalana.

No podem abstraure’ns del negatiu impacte que aques-
ta pràctica te sobre la qualitat assistencial i el benestar 
sanitari dels catalans.

Un exemple és la Unitat d’Hemodinàmica de l’Hos-
pital Joan XXIII, que no funcionava les 24h del dia i 
només ho feia de vuit del matí a vuit del vespre. Des-
prés d’augmentar tres hores el seu servei ara fa tres 
anys. Tot i que els sindicats havien demanat en dife-
rents ocasions poder ampliar aquest horari no havien 
obtingut resposta favorable per part dels responsables 
del centre fins aquest passat desembre.

La mort d’un pacient per un infart de camí a Barce-
lona després de no poder ser atès a l’Hospital Joan 
XXIII de Tarragona ha pogut desencallar una de les 
problemàtiques greus que arrossega el centre sanitari 
tarragoní des de fa uns anys.

Donant compliment a la moció aprovada per unanimi-
tat a l’Ajuntament de Tarragona, el Govern de la Ge-
neralitat ha posat en funcionament, durant les 24 hores 
del dia, el servei d’hemodinàmica de l’Hospital Joan 
XXIII de Tarragona, fent també extensiva l’ampliació 
horària d’aquest servei a les regions sanitàries de Llei-
da i Girona.

Però a la recentment oberta Unitat d’Hemodinàmica 
de l’hospital Joan XXIII de Tarragona s’han detectat 
més usuaris que els previstos.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a fer arribar als membres de la Comissió de 
Salut d’aquesta Cambra un informe, amb periodicitat 
trimestral, de seguiment de les activacions del Codi 
Infart a l’Hospital Joan XXIII de Tarragona, per set-
mana i franges horàries.

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2015

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Jordi Roca Mas, 
Eva García Rodríguez, Rafael Luna Vivas, diputats 
GP PPC 

Proposta de resolució sobre la presentació 
d’un informe relatiu a les activacions del Co-
di infart de l’Hospital Doctor Josep Trueta, 
de Girona
Tram. 250-01669/10

Presentació
GP PPC

Reg. 119714 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.06.2015

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Jordi Roca Mas, 
diputat, Eva García Rodríguez, diputada, Sergio San-
tamaría Santigosa, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla-
ment, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

D’ençà el 2011 s’ha accelerat a casa nostra la dinàmi-
ca de retallades en els serveis públics que, entre altres, 
comporta una dramàtica reducció de recursos pressu-
postaris a la sanitat catalana.

No podem abstraure’ns del negatiu impacte que aques-
ta pràctica te sobre la qualitat assistencial i el benestar 
sanitari dels catalans.

Un exemple és la Unitat d’Hemodinàmica de l’Hos-
pital Joan XXIII, que no funcionava les 24h del dia i 
només ho feia de vuit del matí a vuit del vespre. Des-
prés d’augmentar tres hores el seu servei ara fa tres 
anys. Tot i que els sindicats havien demanat en dife-
rents ocasions poder ampliar aquest horari no havien 
obtingut resposta favorable per part dels responsables 
del centre fins aquest passat desembre.

La mort d’un pacient per un infart de camí a Barce-
lona després de no poder ser atès a l’Hospital Joan 
XXIII ha pogut desencallar una de les problemàtiques 
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greus que arrossega el centre sanitari tarragoní des de 
fa uns anys.

Donant compliment a la moció aprovada per unanimi-
tat a l’Ajuntament de Tarragona, el Govern de la Ge-
neralitat ha posat en funcionament, durant les 24 hores 
del dia, el servei d’hemodinàmica de l’Hospital Josep 
Trueta de Girona, fent també extensiva l’ampliació ho-
rària d’aquest servei a les regions sanitàries de Lleida 
i Tarragona.

Però a la recentment oberta Unitat d’Hemodinàmica 
de l’Hospital Josep Trueta de Girona s’han detectat 
més usuaris que els previstos.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a fer arribar als membres de la Comissió de 
Salut d’aquesta Cambra un informe, amb periodicitat 
trimestral, de seguiment de les activacions del Codi 
Infart a l’Hospital Josep Trueta de Girona, per setma-
na i franges horàries.

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2015

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Jordi Roca Mas, 
Eva García Rodríguez, Sergio Santamaría Santigosa, 
diputats, GP PPC 

Proposta de resolució sobre la presentació 
d’un informe relatiu a les activacions del Co-
di infart de l’Hospital Universitari Arnau de 
Vilanova, de Lleida
Tram. 250-01670/10

Presentació
GP PPC

Reg. 119715 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.06.2015

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Jordi Roca 
Mas, diputat, Eva García Rodríguez, diputada, Dolors 
López Aguilar, diputada, Marisa Xandri Pujol, dipu-
tada del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 del Reglament del Parlament, presenten la propos-
ta de resolució següent per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

D’ençà el 2011 s’ha accelerat a casa nostra la dinàmi-
ca de retallades en els serveis públics que, entre altres, 

comporta una dramàtica reducció de recursos pressu-
postaris a la sanitat catalana.

No podem abstraure’ns del negatiu impacte que aques-
ta pràctica te sobre la qualitat assistencial i el benestar 
sanitari dels catalans.

Un exemple és la Unitat d’Hemodinàmica de l’Hos-
pital Joan XXIII, que no funcionava les 24h del dia i 
només ho feia de vuit del matí a vuit del vespre. Des-
prés d’augmentar tres hores el seu servei ara fa tres 
anys. Tot i que els sindicats havien demanat en dife-
rents ocasions poder ampliar aquest horari no havien 
obtingut resposta favorable per part dels responsables 
del centre fins aquest passat desembre.

La mort d’un pacient per un infart de camí a Barce-
lona després de no poder ser atès a l’Hospital Joan 
XXIII ha pogut desencallar una de les problemàtiques 
greus que arrossega el centre sanitari tarragoní des de 
fa uns anys.

Donant compliment a la moció aprovada per unanimi-
tat a l’Ajuntament de Tarragona, el Govern de la Ge-
neralitat ha posat en funcionament, durant les 24 hores 
del dia, el servei d’hemodinàmica de l’Hospital Arnau 
de Vilanova de Lleida, fent també extensiva l’amplia-
ció horària d’aquest servei a les regions sanitàries de 
Tarragona i Girona.

Però a la recentment oberta Unitat d’Hemodinàmica 
de l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida s’han de-
tectat més usuaris que els previstos.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a fer arribar als membres de la Comissió de 
Salut d’aquesta Cambra un informe, amb periodicitat 
trimestral, de seguiment de les activacions del Codi 
Infart a l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, per 
setmana i franges horàries.

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2015

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Jordi Roca Mas, 
Eva García Rodríguez, Dolors López Aguilar, Marisa 
Xandri Pujol, diputats, GP PPC
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Proposta de resolució sobre el centre d’a-
tenció primària de l’Hospitalet de l’Infant
Tram. 250-01671/10

Presentació
GP PPC

Reg. 119716 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.06.2015

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Eva García Ro-
dríguez, diputada, y Rafael Luna Vivas, diputat del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió de Salut.

Exposició de motius

El Centre d’Assistència Primària (CAP) de l’Hospita-
let de l’Infant ha registrat un total de 670 assistències 
nocturnes en el període del 28 de juny al 8 de setem-
bre de 2014.

Davant la impossibilitat del departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya de fer-se càrrec en aquest pe-
ríode de l’obertura d’aquest centre, tot i que a la pàgina 
web del Departament de Salut de la Genera litat de 
Catalunya refereix un servei d’atenció  continuada 
de l’Equip d’Atenció Primària durant les 24 hores, 
l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet va resoldre 
assumir novament el cost d’aquest servei perquè els 
ciutadans el tinguessin assegurat i es poguessin cobrir 
possibles emergències.

L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant va 
decidir al seu moment perllongar l’obertura del Centre 
d’Assistència Primària (CAP) de l’Hospitalet de l’In-
fant a les nits del 31 d’agost al 16 de setembre de 2014, 
atenent els ciutadans de les 21:00 a les 00:00 hores.

Segons dades facilitades pel propi CAP, les assistèn-
cies diàries en aquell període van augmentar un 25% 
respecte l’any anterior. Aquestes dades representen 
una mitjana de 9,16 atencions per dia (en les 3 hores 
d’obertura a les nits), de les quals un total de 20 van 
ser de complexitat alta. La majoria de les assistències 
es van efectuar el mes d’agost (341) i juliol (260).

L’equip del personal de reforç consta d’un metge, una 
infermera i personal administratiu. Així mateix, cal 
destacar que es van atendre 42 visites al servei d’infer-
meria, la qual cosa representa un augment d’un 223% 
si ho comparem amb l’any anterior.

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant és un municipi tu-
rístic i, per això a l’estiu s’incrementa molt la població, 
la qual cosa comporta una necessitat imperiosa de do-
nar un millor servei en matèria sanitària i de salut, tant 
a la població estacional com a la permanent.

El municipi, amb una extensió de 102 km2 i 5 nuclis 
habitats, a més, està inclòs en l’àmbit nuclear i com a 
tal es troba dins de l’operativitat i del radi d’aplicació 
dels plans d’emergència nuclear.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a dotar al Centre d’Assistència Primària (CAP) 
de l’Hospitalet de l’Infant dels recursos necessaris per 
mantenir-se obert i plenament operatiu les 24 hores els 
365 dies de l’any.

Palau del Parlament, 17 de març de 2015

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Eva García Ro-
dríguez, Rafael Luna Vivas, diputats, GP PPC

Proposta de resolució sobre la dotació del 
centre penitenciari de Can Brians 1 amb au-
les d’estudi i formació
Tram. 250-01672/10

Presentació
Elena Ribera i Garijo, del GP CiU, Gemma Calvet 

i Barot, del GP ERC, Ferran Pedret i Santos, 

del GP SOC, Sergio Santamaría Santigosa, 

del GP PPC, Salvador Milà i Solsona, del GP 

ICv-EUiA, Carmen de Rivera i Pla, del GP 

C’s, Isabel vallet Sànchez, del Grup Mixt

Reg. 119717 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.06.2015

A la Mesa del Parlament

Elena Ribera i Garijo, diputada del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, Gemma Calvet i Barot, 
diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, Ferran Pedret i Santos, diputat del 
Grup Parlamentari Socialista, Sergio Santamaría San-
tigosa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya, Salvador Milà i Solsona, diputat del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, Carmen de Rivera i Pla, 
diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, Isa-
bel Vallet Sànchez, portaveu adjunta del Grup Mixt, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió de Justícia i Drets Humans.

Exposició de motius

La distribució dels espais físics a disposició del Centre 
de Formació d’Adults Artur Martorell, ubicat al Cen-
tre Penitenciari de Can Brians I, fa difícil i ineficient 
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la tasca educativa, per la seva disseminació entre els 
diferents mòduls del centre penitenciari, i pels efectes 
de la classificació en graus i la distribució en mòduls.

Només es disposa de dues aules externes en tot el cen-
tre penitenciari, i en algun cas s’han de compartir amb 
altres activitats del centre, per la qual cosa s’ha arri-
bat a haver de suspendre classes per cedir l’espai per a 
d’altres activitats. A més, s’ha comunicat a l’equip del 
Centre de Formació d’Adults que, de cara al curs 2015-
2016, no es podrà disposar de l’aula Tallers DO2.

D’altra banda, del total d’equips informàtics a disposi-
ció dels alumnes matriculats, només n’hi ha cinc que 
disposin de connexió a internet. Tant l’obsolescència 
dels propis equips, com la qualitat de la connexió a 
la xarxa de que disposen, els fa absolutament inade-
quats, però el seu escàs nombre resulta l’element defi-
nitiu que dificulta el seguiment dels estudis a distància 
per part dels interns matriculats en mòduls formatius a 
distància, l’Institut Obert de Catalunya, la Universitat 
Oberta de Catalunya, o la Universitat Nacional d’Edu-
cació a Distància.

Tampoc no es disposa d’una aula d’acollida al Centre 
de Formació d’Adults Artur Martorell, que seria ne-
cessària tenint en compte les especials necessitats for-
matives existents al centre penitenciari.

Per últim, cal destacar que les condicions en les quals 
es presta i rep el servei, des del punt de vista de la pre-
venció de riscos laborals, són francament deficients, a 
la vista dels informes sobre prevenció de riscos laborals 
emesos pel Departament de Justícia i el d’Ensenyament, 
al novembre i l’octubre de 2014, respectivament.

Tot plegat impedeix el desenvolupament normal de la 
tasca educativa, de l’avaluació dels alumnes i, en el 
fons, dificulta l’assoliment de l’objectiu de reinserció 
i rehabilitació que l’acompliment d’una pena privativa 
de llibertat ha de perseguir.

Per aquests motius, presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a: 

1. Efectuar, amb caràcter d’urgència, i a fi que puguin 
estar completades a temps per l’inici del curs 2015-
2016, les actuacions per tal que les cel·les en desús al 
mòdul Dones 2 del Centre Penitenciari de Can Brians 
I puguin acollir aules del Centre de Formació d’Adults 
Artur Martorell, a fi de facilitar la tasca educativa i 
contribuir a la finalitat de reinserció a la qual ha d’anar 
orientada el conjunt del tractament penitenciari.

2. Dotar dels recursos necessaris en infraestructu-
ra, material i personal, per tal de disposar d’una aula 
d’acollida al Centre de Formació d’Adults Artur Mar-
torell, a fi que estigui a punt per iniciar el curs 2015-
2016.

3. Renovar i ampliar amb caràcter urgent els equips 
informàtics a disposició dels alumnes matriculats en 
aquest centre, fins a un nombre mínim de 50 ordina-
dors, així com garantir que tots ells disposin de conne-
xió a internet amb prestacions pel que fa a la velocitat 
que siguin equiparables a les mitjanes disponibles al 
mercat, a fi que els interns que cursen ensenyaments a 
distància (UOC, UNED, IOC, mòduls formatius), pu-
guin fer-ho amb normalitat.

4. Implementar les millores necessàries pel que fa a la 
prevenció de riscos laborals, inclosos els psicosocials 
si s’escau, que deriven de les deficiències detectades 
pels informes de prevenció de riscos laborals emesos 
pel Departament de Justícia en data 18 de novembre 
de 2014, i pel Departament d’Ensenyament en data 31 
d’octubre de 2014.

Palau del Parlament, 17 de juny de 2015

Elena Ribera i Garijo, diputada GP CiU. Gemma Cal-
vet i Barot, diputada GP ERC. Ferran Pedret i Santos, 
diputat GP SOC. Sergio Santamaría Santigosa, dipu-
tat GP PPC. Salvador Milà i Solsona, diputat GP ICV-
EUiA. Carmen de Rivera i Pla, diputada GP C’s. Isa-
bel Vallet Sànchez, portaveu adjunta del Grup Mixt.

Proposta de resolució sobre la devolució als 
funcionaris de la totalitat de la paga extraor-
dinària del desembre del 2012
Tram. 250-01673/10

Presentació
GP C’s

Reg. 119721 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.06.2015

A la Mesa del Parlamento

Albert Rivera Díaz, presidente, Carmen de Rivera i 
Pla, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 
acuerdo con lo que establecen los artículos 145 y 146 
del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente 
propuesta de resolución para que sea sustanciada en la 
Comissió de Justícia i Drets Humans.

Exposición de motivos

En el Diari Oficial de la Generalitat de Catalu-
nya el día 12 de marzo de 2015 se publicó el Acord 
GOV/33/2015, de 10 de marzo, sobre la recuperación 
de una parte de la paga extraordinaria y adicional del 
mes de diciembre de 2012 para el personal del sec-
tor público de la Generalitat de Cataluña. Dicho Acord 
debería ser la resolución por la cual se abonara a todos 
los funcionarios públicos de la Generalitat de Cata-
luña el 24,04% de la paga extraordinaria correspondi-
ente a diciembre del año 2012, que fue suprimida, tal 



2 de juliol de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 615

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 20

y como se preveía en la Disposición Adicional déci-
mo segunda de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2015.

Cabe recordar que el Gobierno Central publicó el Real 
Decreto 20/2012, de 13 de julio, (Boletín Oficial del 
Estado de 14 de julio de 2012) por el cual se regulaba 
la supresión de la paga extraordinaria correspondiente 
a diciembre del 2012. El Gobierno central legisló tarde 
y por lo tanto, según se indica en multitud de sentenci-
as judiciales, no podía sustraer los primeros 44 días de 
la paga extra de diciembre ya que estaban devengados. 
De ahí que haya procedido a la devolución de estas 
cantidades a través del mandato recogido en la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2015 ya 
que afectaba con carácter general a todos los funcio-
narios públicos del Estado, incluidos por supuesto los 
de Cataluña.

Sin embargo, el Acord GOV/33/2015 no se limita a 
cumplir con lo acordado y pagar los 44 días, sino que 
recupera el recorte del 5% de las retribuciones brutas 
anuales que se estaban descontando a todos los fun-
cionarios públicos en Cataluña antes de que el Gobier-
no Central acordara mediante el Real Decreto 20/2012 
la supresión de la paga extraordinaria correspondiente 
a diciembre de 2012. Un recorte que venía recogido en 
el Acord GOV/78/2012 y que se había adecuado exclu-
sivamente para el año presupuestario, es decir, para el 
año 2012.

De esta manera, el Gobierno de la Generalitat recu-
pera un Acord del año 2012, vulnerando el principio 
de irretroactividad de las normas, con el fin del restar 
a la cantidad correspondiente a la paga extraordinaria 
de diciembre de 2012 de cada uno de los funcionarios 
públicos el 5% de las retribuciones brutas anuales que 
cobraban en el año 2012 y, así, dar por pagada la to-
talidad de la paga extraordinaria de diciembre del año 
2012 a todos los funcionarios públicos.

Esto es especialmente grave en el caso de los funciona-
rios de la Administración de Justicia en Cataluña, ya que 
tras las sentencias firmes existentes en Girona y Barce-
lona relativas a la devolución íntegra de la totalidad de la 
paga extraordinaria correspondiente a diciembre del año 
2012, ya que el Gobierno del Estado se olvidó de modifi-
car la LOPJ que impedía el recorte de una paga extra mo-
dificándolo con posterioridad a que la paga se hubiese de-
vengado, la Generalitat se ha visto obligada a devolverla, 
además con los correspondientes intereses legales como 
ocurre en la sentencia dictada por el Juzgado contencio-
so-administrativo nº 17 de Barcelona.

Estas sentencias tienen su transcendencia, sobre todo 
la de Barcelona, ya que ha permitido que todos los fun-
cionarios de la administración de justicia en Cataluña 
hayan podido presentar el correspondiente incidente 
de extensión de efectos de la mencionada sentencia, tal 
y como se ha hecho en otros lugares del Estado ante 
sentencias favorables para ellos, quedando a la espe-

ra, tras el recurso por interés de Ley presentado por la 
Generalitat de Catalunya ante el Tribunal Supremo, a 
que éste se pronuncie.

Con el Acord GOV/33/2015 se pretende justificar la 
minoración del 5% a todas aquellas personas que han 
ganado en los Tribunales por sentencia firme la devo-
lución de la totalidad de la paga extra del año 2012 y 
ya la hayan cobrado o estuviesen pendientes de cobrar.

Por estos motivos, el grupo parlamentario de Ciuta-
dans presenta la siguiente 

Propuesta de resolución

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a 

1. Derogar o dejar sin efecto el Acord GOV/33/2015, 
de 10 de marzo, en los apartados correspondientes a la 
aplicación del recorte del 5% de las retribuciones bru-
tas anuales correspondientes al año 2012 (en concreto 
apartados 3b y 3c), por ser contrario a Derecho, por el 
principio de irretroactividad de las normas.

2. Tomar todas las medidas pertinentes para garanti-
zar que las personas que tienen reconocida por senten-
cia firme la devolución de la totalidad de la paga extra-
ordinaria del año 2012 la cobren de forma inmediata, 
incluidos los intereses legales que correspondan.

3. Cumplir las sentencias judiciales que reconocen la 
devolución de la totalidad de la paga extra suprimida 
más los intereses legales que correspondan.

Palacio del Parlamento, 22 de junio de 2015

Albert Rivera Díaz Carmen de Rivera i Pla
Presidente GP C’s Diputada GP C’s 

Proposta de resolució sobre l’assignació de 
places per al curs 2015-2016 a l’Institut Car-
les Vallbona, de Granollers
Tram. 250-01674/10

Presentació
GP PPC

Reg. 119730 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.06.2015

A la Mesa del Parlamento

Josep Enric Millo i Rocher, portavoz, María José Gar-
cía Cuevas, diputada del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, de acuerdo con lo que estable-
cen los artículos 145 y 146 del Reglamento del Parla-
mento, presentan la siguiente propuesta de resolución 
para que sea sustanciada en la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats.
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Exposición de motivos

Desde el Departamento de Educación, junto con la 
Secretaría General del Deporte de la Generalitat, se 
acordó fomentar la práctica deportiva entre los alum-
nos de ESO y Bachillerato, facilitando que estos pu-
dieran simultanear la formación académica con la 
dedicación al deporte, sin tener que alejarse de su en-
torno familiar.

En este marco, el IES Carles Vallbona, de Granollers, 
solicitó en 2010 la autorización que permitiera una mo-
dificación curricular para los alumnos participantes en 
el programa de alto rendimiento deportivo, y firmó un 
convenio de colaboración para la práctica del voleibol 
con el Ayuntamiento de Granollers, el Consell Català 
de l’Esport y la Federación Catalana de Voleibol.

El 14 de enero de 2011 el mismo IES solicitó la amplia-
ción de este programa para compatibilizar los estudios 
con la práctica del voleibol en el AE Carles Vallbona; 
la natación, waterpolo, natación sincronizada y gim-
nasia en el Club Natació Granollers; y el balonmano 
en el Club Balonmano Granollers.

Entendiendo la importancia de fomentar la práctica 
deportiva entre nuestros jóvenes, y de facilitar la con-
ciliación con sus estudios y su vida familiar, creemos 
que el acceso a los centros educativos que adoptan es-
tos programas debe hacerse compatible con la dispo-
nibilidad de plazas para los alumnos que, sin practicar 
el deporte en el nivel de alto rendimiento, o practi-
cándolo en clubs o entidades deportivas distintas a las 
consideradas en los convenios firmados, presentan los 
requisitos necesarios para optar por una plaza en el 
centro escolar.

Sin embargo, durante el reciente periodo de preinscrip-
ción escolar del pasado mes de mayo, familias con her-
manos en el IES Carles Vallbona, residentes en Grano-
llers y procedentes de colegios públicos, es decir, con la 
puntuación suficiente para obtener una plaza en el cen-
tro, han visto cómo se les han denegado estas plazas, en 
beneficio del Proyecto Deportivo del Centro.

Las familias encuentran injusta esta situación, conside-
rando la complejidad logística y horaria de tener hijos 
en centros distintos, todo ello con el impacto negativo 
en sus economías familiares, y consideran que tienen 
derecho a obtener la plaza solicitada en el IES Vallbo-
na, en tanto reúnen la puntuación suficiente, y no enti-
enden cómo estas plazas han sido asignadas a famili-
as no residentes en Granollers, priorizando el programa 
deportivo a los criterios generales de la preinscripción.

Hay que hacer constar que el IES Carles Vallbona no 
es un centro de alto rendimiento deportivo, pues no hay 
ningún promedio de rendimiento escolar o deportivo 
que acredite la plaza. No se exige un rendimiento mí-
nimo académico ni deportivo, para acceder a una plaza 
escolar en el centro, ni siquiera una permanencia míni-
ma en el programa deportivo, una vez obtenida la plaza. 

Esta cuestión debería regularse adecuadamente, para 
que la presencia de deportistas de élite en el centro pue-
da ser un beneficio para toda la comunidad educativa, 
sin que se puedan cometer injusticias a la hora de asig-
nar las plazas, en detrimento de las familias que ya co-
nocen y apoyan el proyecto educativo del centro.

Las familias que han quedado sin plaza han solicitado 
en sucesivos escritos a lo largo del mes de mayo, a los 
Servicios Territoriales, al Director General de Centros 
Públicos y al Ayuntamiento de Granollers, que les fa-
cilitaran una solución, pero no han obtenido respuesta 
satisfactoria por parte de la Administración.

Finalmente se han puesto en contacto con los Grupos 
Parlamentarios, para que, como representantes de los 
ciudadanos, elevemos su queja y su petición al Parla-
mento de Cataluña, como la vía democrática de instar 
a la Generalitat a modificar su decisión, conciliando 
los intereses y derechos que han entrado en conflicto 
en la asignación de plazas de este IES.

Propuesta de resolución

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a: 

1. Atender la demanda de las familias con derecho 
a plaza en el IES Carles Vallbona de Granollers por 
puntuación, asignándoles la plaza demandada para el 
curso 2015-16.

2. Revisar y modificar el convenio del Proyecto Depor-
tivo del IES Carles Vallbona, introduciendo criterios y 
requisitos que garanticen la idoneidad de los candidatos 
que aspiren a obtener una plaza en el centro como de-
portistas de élite, como unos rendimientos académicos 
y deportivos mínimos, o una continuidad y constancia 
mínimas en relación a la práctica deportiva.

3. Extender los criterios y requisitos del punto anteri-
or a otros convenios del tipo Proyecto Deportivo que 
están firmados o se firmen entre centros escolares y 
entidades deportivas.

4. Garantizar en sucesivas preinscripciones de los IES 
adscritos a Proyectos Deportivos, el número de plazas 
suficiente para atender la demanda territorial y depor-
tiva, de manera que una no vaya en detrimento de la 
otra, y las familias del municipio no se sientan perju-
dicadas ni discriminadas por la existencia del Proyec-
to Deportivo, que debe plantearse, percibirse y gestio-
narse siempre como un beneficio para el territorio en 
el que se implante.

Palacio del Parlamento, 22 de junio de 2015

Josep Enric Millo i Rocher María José García Cuevas
Portavoz GP PPC Diputada GP PPC 
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3.30. ALTRES TRAMITACIONS

3.30.04. PROCEDIMENTS RELATIUS ALS 
INFORMES DEL SÍNDIC DE GREUGES

Informe del Síndic de Greuges sobre l’ús de 
les bases de dades del sistema sanitari ca-
talà (Projecte Visc+)
Tram. 360-00020/10

Tramitació en Comissió

A tramitar per la Comissió del Síndic de Greuges.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 30.06.2015.

4. INFORMACIÓ

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACIONS 
DELS ÒRGANS DEL PARLAMENT

Situació de compatibilitat o d’incompatibili-
tat d’una diputada
Tram. 234-00032/10

Dictamen de la Comissió de l’Estatut dels Di-
putats

Al Ple del Parlament

La Comissió de l’Estatut dels Diputats, en la sessió 
tinguda el 30 de juny de 2015, ha acordat d’establir el 
dictamen següent: 

Després d’estudiar la legislació vigent a Catalu-
nya en matèria d’incompatibilitats dels diputats 
del Parlament de Catalunya, i d’examinar les da-
des declarades per la diputada Isabel Muradàs i 
Vázquez relatives a les activitats professionals, la-
borals o empresarials 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 Re-
glament, proposa al Ple la situació de compatibili-
tat de la diputada Isabel Muradàs i Vázquez (tram. 
234-00032/10).

Palau del Parlament, 30 de juny de 2015

El secretari La presidenta 
de la Comissió de la Comissió
Benet Maimí i Pou Carmen de Rivera i Pla

Situació de compatibilitat o d’incompatibili-
tat d’un diputat
Tram. 234-00034/10

Dictamen de la Comissió de l’Estatut dels Di-
putats

Al Ple del Parlament

La Comissió de l’Estatut dels Diputats, en la sessió 
tinguda el 30 de juny de 2015, ha acordat d’establir el 
dictamen següent: 

Després d’estudiar la legislació vigent a Catalunya en 
matèria d’incompatibilitats dels diputats del Parlament 
de Catalunya, i d’examinar les dades declarades pel 
diputat Josep Maria Pelegrí i Aixut relatives a les acti-
vitats professionals, laborals o empresarials que exer-
ceix i als càrrecs públics que ocupa, d’acord amb l’ar-
ticle 16.1.b del Reglament i la legislació aplicable, la 
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Comissió, en compliment del que disposa l’article 11.2 
del Reglament, proposa al Ple la situació de compati-
bilitat del diputat Josep Maria Pelegrí i Aixut (tram. 
234-00034/10).

Palau del Parlament, 30 de juny de 2015

El secretari La presidenta 
de la Comissió de la Comissió
Benet Maimí i Pou Carmen de Rivera i Pla

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS 
DEL PARLAMENT

4.45.02. PLE DEL PARLAMENT

Composició del Ple del Parlament
Tram. 396-00001/10

Accés al ple exercici de la condició de parla-
mentària

Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 30 de 
juny de 2015, atès que la diputada Carmen García Lo-
res ha complert els requisits que estableix l’article 16.1 
del Reglament (credencial: reg. 119968; acatament de 
la Constitució i de l’Estatut d’autonomia de Catalunya: 
reg. 120074; declaració d’activitats i béns: reg. 120075 
i 120076), ha constatat i ha manifestat que Carmen 
García Lores ha accedit al ple exercici de la condició 
de parlamentària.

Palau del Parlament, 30 de juny de 2015

El secretari primer La presidenta
Pere Navarro i Morera Núria de Gispert i Català

4.45.03. DIPUTACIÓ PERMANENT

Composició de la Diputació Permanent
Tram. 397-00001/10

Substitució de diputats
Reg. 119816 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 30.06.2015

A la Mesa de la Diputació Permanent

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 40.4 del Reglament del Parlament, us comuni-

ca que el diputat David Bonvehí i Torras substituirà la 
diputada Meritxell Borràs i Solé en la Diputació Per-
manent del Parlament.

Palau del Parlament, 22 de juny de 2015

Jordi Turull i Negre
Portaveu GP CiU

4.45.05. COMISSIONS LEGISLATIVES

Composició de la Comissió d’Afers Institu-
cio nals
Tram. 410-00001/10

Substitució temporal de membres
Reg. 118065 / Coneixement: Mesa de la 

Comissió d’Afers Institucionals, 18.06.2015

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parla-
mentari Socialista, comunica que el diputat Maurici 
Lucena i Betriu ha estat substituït pel diputat David 
Pérez i Ibáñez com a membre de la Comissi d’Afers 
Institucionals (CAI), als efectes exclusius de la trami-
tació de la Proposició de llei electoral de Catalunya 
(tram.202-00091/10).

Palau del Parlament, 26 de maig de 2015

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu GP SOC

4.45.14. COMISSIONS ESPECÍFIQUES D’INVESTIGACIÓ

Composició de la Comissió d’Investigació 
sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràcti-
ques de Corrupció Política
Tram. 407-00004/10

Substitució de diputats
Reg. 119817 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 30.06.2015

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
el Reglament del Parlament, comunica els següents 
canvis d’adscripcions de diputats a la comissió parla-
mentària: 
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Comissió
Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fis-
cals i les Pràctiques de Corrupció Política

Alta
David Bonvehí i Torras

Baixa
Meritxell Borràs i Solé

Palau del Parlament, 22 de juny de 2015

Jordi Turull i Negre
Portaveu GP CiU

4.45.25. GRUPS PARLAMENTARIS

Composició del Grup Parlamentari Socialista
Tram. 399-00001/10

Adscripció de diputats
Reg. 120073 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 30.06.2015

A la Mesa del Parlament 

Carmen García Lores, d’acord amb el que disposa l’ar-
ticle 20.1 del Reglament del Parlament de Catalunya, 
manifesta la voluntat d’incorporar-se al Grup Parla-
mentari Socialista.

Palau del Parlament, 26 de juny de 2015

 Vist i plau
La diputada Maurici Lucena i Betriu
Carmen García Lores Portaveu del GP SOC

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS 
I DE MOCIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control del compliment de la Resolució 
802/X, sobre el règim d’autorització ambien-
tal, la publicació telemàtica dels resultats i el 
control de les emissions dels ecoparcs
Tram. 290-00717/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 119781 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 30.06.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 802/X, sobre el rè-
gim d’autorització ambiental, la publicació telemàti-
ca dels resultats i el control de les emissions dels eco-
parcs (tram. 290-00717/10), us informo del següent:

A partir del 7 de juliol de 2015 s’aplicaran a aquests es-
tabliments les disposicions legals, reglamentàries i ad-
ministratives adoptades de conformitat amb la Dispo-
sició transitòria única del Reial Decret 815/2013, de 18 
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament d’emissions 
industrials i de desenvolupament de la Llei 16/2002, 
d’1 de juliol, de prevenció i control integrats de la con-
taminació, publicant-se al web del Departament de 
Territori i Sostenibilitat els resultats de les inspeccions 
ambientals integrades que es realitzin en compliment 
de la seva autorització ambiental.

Barcelona, 23 de juny de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 
857/X, sobre les obres de millorament de la 
carretera C-58 al pas per Vacarisses
Tram. 290-00770/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 119782 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 30.06.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal 
de donar compliment a la Resolució 857/X, sobre les 
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obres de millorament de la carretera C-58 al pas per 
Vacarisses (tram. 290-00770/10), us informo del se-
güent:

El passat 30 de març es van licitar les obres de Millora 
local. Seguretat viària. Millora de les característiques 
superficials del ferm i reestudi de la secció transversal. 
Carretera C-58. PK 30,365 al 37,790. Tram: Vacaris-
ses - Castellbell i el Vilar i les de Millora local. Segu-
retat viària. Millora de les característiques superficials 
del ferm i reestudi de la secció transversal. Carretera 
C-58. PK 25,360 al 30,365. Tram: Viladecavalls - Va-
carisses amb un import global de 6,2 MEUR. Es pre-
veu iniciar aquestes obres durant la propera tardor.

Així mateix, s’està preparant una campanya de me-
suraments per avaluar l’impacte acústic produït per la 
C-58 al pas de Vacarisses.

Barcelona, 23 de juny de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 
871/X, sobre el contracte per a la gestió de 
l’Hospital General de Catalunya, sobre l’acti-
vitat de la Corporació Sanitària Parc Taulí, so-
bre la construcció del centre d’atenció primà-
ria de Can Llong, de Sabadell, i sobre l’accés 
compartit a les històries clíniques a Sabadell
Tram. 290-00784/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 119846 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 30.06.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 871/X, sobre el con-
tracte per a la gestió de l’Hospital General de Catalu-
nya, sobre l’activitat de la Corporació Sanitària Parc 
Taulí, sobre la construcció del centre d’atenció pri-
mària de Can Llong, de Sabadell, i sobre l’accés com-
partit a les històries clíniques a Sabadell (tram. 290-
00784/10), us informo del següent:

En primer lloc, cal assenyalar que al lloc web del Cat-
Salut es poden trobar els contractes de serveis sanita-
ris entre el CatSalut i els proveïdors de serveis. Tam-
bé hi és el de l’Hospital General de Catalunya, així 
com la clàusula addicional corresponent (la darrera és 
la del 2013), disponible a l’enllaç http://catsalut.gencat.
cat/ca/detalls/articles/Hospital-General-de-Catalunya. 
Així mateix, l’informe jurídic sobre aquest contracte 
està en fase d’estudi i redacció.

Pel que fa al manteniment de l’activitat a la Corpora-
ció Sanitària Parc Taulí, l’assignació 2015 encara es-
tà en elaboració i cal fer l’encaix amb el nou sistema 
de pagament; la voluntat del CatSalut és la de recollir 
els compromisos relacionats en el Pla d’empresa de la 
Corporació Sanitària.

D’altra banda, l’Ajuntament de Sabadell va redactar el 
projecte del CAP de Can Llong, preveient la possibi-
litat de la seva execució mitjançant conveni anticipat 
d’inversions amb el Departament de Salut. En aquest 
moment no és possible la via de finançament prevista 
i, alternativament, es planteja la seva execució per part 
d’Infraestructures.cat i en funció de la disponibilitat 
pressupostària dels propers exercicis.

Finalment, cal posar de manifest que tots els centres 
del Vallès Occidental publiquen informes a la histò-
ria clínica compartida de Catalunya (HC3) i hi poden 
consultar dades. A més, a finals de l’any 2014 tots els 
proveïdors disposaven de la opció «wifis» d’interope-
rativitat que permet la missatgeria entre els centres sa-
nitaris. Cal destacar també que s’ha posat en marxa en 
diferents centres del Vallès Occidental l’experiència 
de donar codi d’usuari i contrasenya als ciutadans per-
què puguin accedir a la seva història clínica a través 
del portal de «La Meva Salut».

Barcelona, 15 de juny de 2015

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Control del compliment de la Resolució 
872/X, sobre la gestió dels serveis d’aten-
ció primària de pediatria i de salut sexual i 
reproductiva de Viladecans (Baix Llobregat)
Tram. 290-00785/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 119847 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 30.06.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 872/X, sobre la ges-
tió dels serveis d’atenció primària de pediatria i de sa-
lut sexual i reproductiva de Viladecans (Baix Llobre-
gat) (tram. 290-00785/10), us informo del següent:

En primer lloc, cal assenyalar que les obres de la zo-
na de pediatria del CAP Mas Font van acabar el mes 
de setembre de 2014. Després de la finalització de les 
obres els professionals de pediatria van tornar al seu 
CAP i només una de les unitats (pediatria i infermeria) 
van continuar la seva activitat al CAP Maria Berna-

http://catsalut.gencat.cat/ca/detalls/articles/Hospital-General-de-Catalunya
http://catsalut.gencat.cat/ca/detalls/articles/Hospital-General-de-Catalunya
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des, per tal d’equiparar la càrrega assistencial entre els 
professionals dels dos equips d’atenció primària de la 
ciutat de Viladecans. D’altra banda, no va ser necessa-
ri desplaçar l’activitat de l’equip d’atenció a la salut se-
xual i reproductiva (ASSIR), que va continuar donant 
assistència al CAP Maria Bernades, com ja fa 3 anys.

Respecte el model d’atenció pediàtrica, s’ha obert un 
procés de reflexió amb tots els professionals del Servei 
d’Atenció Primària (SAP) Delta de Llobregat, per defi-
nir quin dels models existents a la Direcció d’Atenció 
Primària (DAP) Costa de Ponent és el que creuen més 
adient. Fins que no finalitzi aquest procés no es farà 
cap proposta de canvi en l’organització pediàtrica de 
la SAP.

La futura obertura del nou CAP Montbaig a la ciu-
tat de Viladecans comportarà la reordenació de l’aten-
ció primària. La distribució dels serveis es farà de for-
ma consensuada amb els professionals de l’ICS, altres 
proveïdors que també faran ús del nou equipament, 
l’Ajuntament de Viladecans i el CatSalut. La proposta 
de centralització de l’atenció pediàtrica respon a una 
variació del model assistencial amb l’objectiu d’incre-
mentar la cartera de serveis i el nivell de resolució pe-
diàtrica a la ciutat, no comportarà la disminució del 
nombre de professionals. La referència a la comunica-
ció és un aspecte a realitzar, en qualsevol cas, amb la 
posada en funcionament del nou equipament, inclogui 
o no qualsevol model de centralització. La comunica-
ció es treballarà conjuntament amb l’Ajuntament, les 
entitats implicades i el CatSalut.

Finalment, cal posar de manifest que l’atenció de la 
població pediàtrica durant els dissabtes, diumenges i fes-
tius, com la resta dels dies, està garantida pels profes-
sionals que realitzen guàrdies als serveis sanitaris de 
l’atenció continuada urgent territorial (ACUT) entre 
altres dispositius al punt d’atenció continuada de Vi-
ladecans.

Els professionals que donen assistència garanteixen la 
resolució bàsica de l’atenció pediàtrica els dissabtes, 
diumenges i festius. En cas de necessitat per la seve-
ritat i/o tipus de la patologia es deriva als CUAP o als 
hospitals de referència, que són l’Hospital General del 
Parc Sanitari Sant Joan de Déu i l’Hospital de Sant 
Joan de Déu d’Esplugues.

Barcelona, 8 de juny de 2015

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Control del compliment de la Resolució 
878/X, sobre el garantiment dels serveis pú-
blics de salut, sobre la preservació de les 
condicions laborals dels professionals sa-
nitaris i sobre el garantiment dels recursos 
destinats a l’Hospital de Bellvitge
Tram. 290-00791/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 119848 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 30.06.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 878/X, sobre el ga-
rantiment dels serveis públics de salut, sobre la pre-
servació de les condicions laborals dels professionals 
sanitaris i sobre el garantiment dels recursos destinats 
a l’Hospital de Bellvitge (tram. 290-00791/10), us in-
formo del següent:

En primer terme, cal assenyalar que com a resultat de 
les reformes endagades els darrers anys pel Govern de 
la Generalitat amb l’objectiu de millorar la sostenibili-
tat del sistema sanitari de Catalunya, l’any 2015 s’han 
pogut destinar més recursos a la reducció de les llistes 
d’espera i a la millora de les retribucions dels profes-
sionals sanitaris. Així, d’acord amb la Llei de pressu-
postos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, els 
professionals de l’Institut Català de la Salut han recu-
perat la 14a paga extraordinària i, d’altra banda s’ha 
aprovat un increment de tarifes del 3,6%, fet efectiu 
partir del mes de maig, amb la finalitat de recuperar 
les condicions laborals dels professionals sanitaris 
dels centres del Sistema sanitari integral d’utilització 
pública de Catalunya (SISCAT). Així mateix, la Llei 
de pressupostos per al 2015 inclou la disposició addi-
cional Trenta-tresena, Sostenibilitat del sistema sani-
tari, segons la qual el Govern, de manera activa i con-
sensuada amb tots els agents implicats, ha d’impulsar 
mesures de sostenibilitat encaminades a obtenir nous 
recursos per al sistema sanitari públic, mitjançant 
guanys d’eficiència, sense que recaiguin principalment 
ni en els professionals ni en els usuaris.

En segon lloc, cal assenyalar que l’Hospital Univer-
sitari de Bellvitge duu a terme l’organització i la pla-
nificació dels seus recursos humans en funció de les 
necessitats assistencials del centre. En aquest sentit, 
l’anàlisi precisa de les necessitats de professionals per 
a cada àrea ha permès identificar aquells punts en els 
quals es pot millorar l’assignació dels recursos per tal 
d’orientar-los a aquelles activitats on siguin més ne-
cessaris.

Finalment, cal posar de manifest que el centre hospita-
lari disposa dels recursos necessaris i adequats en tot 
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moment per garantir l’atenció de la població atesa, i 
manté els mateixos llits, quiròfans, consultes i serveis 
respecte a l’any passat. Tot i així, s’ha de recordar que 
el nombre de llits d’un hospital no és un indicador con-
cloent en relació amb l’activitat a dur a terme pel cen-
tre, sent més significatiu el nombre de malalts que s’hi 
poden atendre, és a dir, la seva capacitat de resolució.

Barcelona, 15 de juny de 2015

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 119849 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 30.06.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal 
de donar compliment a la Resolució 893/X, sobre les 
llistes d’espera dels hospitals de Terrassa (tram. 290-
00804/10), us informo del següent:

En primer lloc, pel que fa a la reducció dels temps 
d’espera de les intervencions quirúrgiques garanti-
des a l’Hospital de Terrassa i l’Hospital Mútua de 
Terrassa, la recent publicació al DOGC de les ordres 
SLT/101/2015, de 21 d’abril, per la qual s’actualitza la 
relació d’intervencions quirúrgiques que tenen garan-
tit un termini màxim d’accés i SLT/102/2015, de 21 
d’abril, per la qual s’estableixen els terminis de refe-
rència per a l’accessibilitat a les prestacions sanitàries 
que són a càrrec del Servei Català de la Salut, obren 
un nou escenari de compromisos que en aquest mo-
ment s’està treballant amb els proveïdors de salut.

Quant a l’elaboració d’un pla de xoc per tal de redu-
ir les llistes d’espera dels procediments garantits que 
sobrepassen els vuit mesos de temps d’espera, en els 
darrers mesos s’ha treballat intensament per tal de mi-
llorar la llista d’espera quirúrgica dels procediments 
garantits en els hospitals del Vallès Occidental Oest 
(Hospital de Terrassa i Hospital Mútua Terrassa). Els 
centres han dut a terme una millor gestió de la llista 
d’espera i han incrementat significativament el nom-
bre d’intervencions per tal d’assolir els objectius mar-
cats pel CatSalut. En aquest sentit, i més enllà del que 
la pròpia resolució demanava, a finals de 2014 no hi 
havia pacients amb més de 6 mesos d’espera per a les 
intervencions garantides (excepte un nombre petit de 

pacients per pròtesi de maluc i genoll) a cap dels dos 
centres hospitalaris.

Tal com es pot veure a la taula següent, la llista d’es-
pera al tancament del 2014 pel que fa als procedi-
ments garantits millora substancialment el tancament 
de 2013, ja que redueix un 50% els pacients en espera 
i també el temps mig d’espera dels pacients pendents 
d’intervenció.

Llista d’espera d’intervencions quirúrgiques garantides 
a 31 de desembre de 2014

Mútua Terrassa Hospital de Terrassa
2013 2014

Pacients 3.341 1.792 2013 2014
Temps mitjà d’es-
pera dels pacients 
intervinguts (mesos) 9,16 8,26 2.563 1.175
Temps mitjà d’es-
pera dels pacients 
pendents d’inter-
venció (mesos) 5,31 2,64 6,47 8,18

En relació a la informació d’ofici a tots els pacients en 
llista d’espera de procediments garantits que un cop 
passats els sis mesos, poden acollir-se al dret d’ope-
rar-se en un altre centre sanitari públic, cal assenyalar 
que tots els centres del Siscat compleixen la Instrucció 
01/2014: Criteris, contingut mínim i qualitat de la in-
formació sobre la situació de les llistes d’espera i de la 
informació sobre la seva gestió que els centres han de 
facilitar al CatSalut. A més, informen els usuaris en 
llista d’espera quirúrgica garantida de l’opció d’adre-
çar-se al CatSalut quan s’exhaureix el termini garantit.

Finalment, referent a l’establiment d’un circuit per tal 
de disminuir el temps d’espera per a la primera visita a 
la Clínica del Dolor de l’Hospital de Terrassa i l’Hos-
pital Mútua de Terrassa, cal posar de manifest que les 
dues institucions estan revisant els circuits de deman-
da d’aquest dispositiu, que només està reconegut, com 
a tal, al Consorci Sanitari de Terrassa. La millora de 
la resolució d’aquest problema en el nivell més proper 
d’atenció primària ajuda a resoldre amb agilitat els ca-
sos més complexos a l’hospital. En aquest sentit, s’està 
elaborant i consensuant la ruta assistencial del dolor 
crònic. La dificultat rau en el fet que les tècniques i 
procediments que es presten a la Clínica del Dolor so-
vint necessiten de recursos com quiròfans de cirurgia 
major ambulatòria, anestesiòleg, infermera, etc, i cal 
fer ajustaments estructurals. Està previst fer un pla de 
xoc i incrementar els recursos per a aquests pacients 
en les properes setmanes, especialment per als paci-
ents que han de ser visitats amb caràcter preferent.

Barcelona, 22 de juny de 2015

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut
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Control del compliment de la Resolució 
896/X, sobre la destinació de tot el pressu-
post per al 2014 dels hospitals de titulari-
tat pública a la prestació de serveis sanita-
ris del 2014 i sobre la qualitat del servei de 
l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi
Tram. 290-00807/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 119850 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 30.06.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 896/X, sobre la des-
tinació de tot el pressupost per al 2014 dels hospitals 
de titularitat pública a la prestació de serveis sanitaris 
del 2014 i sobre la qualitat del servei de l’Hospital de 
Sant Joan Despí Moisès Broggi (tram. 290-00807/10), 
us informo del següent:

En primer terme, cal assenyalar que els pressupostos 
dels centres sanitaris de titularitat pública contemplen 
altres costos (costos de formació, d’inversions i repo-
sicions, financers, etc.) que impedeixen que es puguin 
destinar de forma exclusiva a la prestació de serveis 
sanitaris.

Així mateix, des del Consorci Sanitari Integral s’han 
portat a terme tot un conjunt de mesures de tipus orga-
nitzatiu per a millorar el funcionament del servei d’ur-
gències amb un canvi de responsable del procés i un 
nou Pla funcional. A banda d’això, es planteja un Pla 
assistencial que haurà de permetre habilitar una unitat 
de 36-38 llits més 6 llits en altres espais d’internament. 
Per altra banda, també es planteja l’ampliació dels es-
pais actuals destinats a urgències habilitant uns espais 
propers als actuals per a ubicar una unitat de prein-
grés que permetrà descongestionar els actuals espais 
destinats a assistència urgent. Aquestes actuacions es 
realitzaran durant aquest any per tenir-les disponibles 
abans que s’iniciï el nou període PIUC del 2015.

Pel que fa a la realització d’un procés de concurs opo-
sició per tal de cobrir de forma definitiva les places 
ocupades interinament, durant el mes de desembre de 
2014 es van convocar les places. Aquestes convocatò-
ries han estat impugnades per part dels representants 
dels treballadors.

Barcelona, 10 de juny de 2015

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Control del compliment de la Resolució 
917/X, sobre les mesures per a evitar l’intru-
sisme en l’àmbit del transport de persones
Tram. 290-00822/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 119840 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 30.06.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 917/X, sobre les me-
sures per a evitar l’intrusisme en l’àmbit del transport 
de persones (tram. 290-00822/10), us informo del se-
güent:

El Projecte de Llei de mesures fiscals, financeres i ad-
ministratives, preveia la modificació de la Llei 19/2003, 
de 4 de juliol, del taxi, així com la de la Llei 12/1987, de 
28 de maig, de regulació del transport de viatgers per 
carretera mitjançant vehicles de motor.

La modificacions es van materialitzar amb l’aprovació 
de la Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, fi-
nanceres i administratives, i es va fer amb la finalitat 
de regular les immobilitzacions de vehicles de trans-
ports de viatgers de menys de 9 places que realitzen 
aquesta activitat sense disponibilitat de l’autorització o 
llicència necessària.

Així, ja s’han començat a fer operatives les immobilit-
zacions previstes, raó per la qual es pot afirmar que la 
mesura ha adquirit plena efectivitat.

Pel que fa a la Comissió d’Estudi de les Polítiques Pú-
bliques en Matèria d’Economia Col·laborativa, aquesta 
és coneixedora de les modificacions legals i de les ac-
tuacions realitzades.

Barcelona, 23 de juny de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Control del compliment de la Resolució 
932/X, sobre les associacions de consumi-
dors de cànnabis
Tram. 290-00837/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 119851 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 30.06.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal 
de donar compliment a la Resolució 932/X, sobre les 
associacions de consumidors de cànnabis (tram. 290-
00837/10), us informo del següent:

En primer lloc, pel que fa a l’aprovació d’una resolució 
del Departament de Salut en relació als criteris relle-
vants als efectes de salut pública relatius al consum 
de cànnabis i d’altres aspectes, cal assenyalar que el 
secretari de Salut Pública del Departament de Salut 
va aprovar la Resolució SLT/32/2015, de 15 de gener, 
per la qual s’aproven criteris en matèria de Salut Públi-
ca per orientar les associacions cannàbiques i els seus 
clubs socials, i les condicions de l’exercici de la seva 
activitat pels ajuntaments de Catalunya.

En relació a l’impuls, a través de l’Agència de Salut Pú-
blica de Catalunya, de la informació i l’assessorament 
per a reduir els riscos i danys vinculats al consum de 
cànnabis, cal assenyalar que aquesta informació es va 
donar a conèixer a la ciutadania i als professionals in-
teressats a través del Canal Drogues del Departament 
de Salut. També es va informar a la Federació i Asso-
ciació de municipis de Catalunya i s’han atès deman-
des d’assessorament de diversos ens locals. A més, es 
va informar a les associacions de Clubs de cànnabis, a 
professionals de l’àmbit de la salut, així com als mem-
bres de la comissió interdepartamental sobre drogues 
afectats per la resolució.

Quant a la creació del registre d’associacions de perso-
nes consumidores de cànnabis, cal destacar que el De-
partament de Justícia, en el marc de les competències 
que li atorga l’article 118.1 de l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya, gestiona el Registre on s’inscriuen les asso-
ciacions que desenvolupen llurs funcions majoritària-
ment a Catalunya.

Pel que respecta a les entitats relacionades amb el càn-
nabis, no queden compreses en l’àmbit d’aplicació de 
cap normativa especial relativa a les diferents modali-
tats associatives, per la qual cosa la seva inscripció, a 
efectes de publicitat, s’ha de fer en el Registre d’Asso-
ciacions de la Generalitat de Catalunya (articles 311-
1.1 a) i 321-5 del Codi civil de Catalunya).

D’acord amb el que estableix l’article 1 del Decret 
206/1999, de 27 de juliol, pel qual s’aprova el Regla-

ment d’organització i funcionament del Registre d’as-
sociacions, el Registre d’Associacions s’adscriu a la 
Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques del 
Departament de Justícia i, l’article 2 de l’esmentat De-
cret, preveu la seva organització.

Per identificar les associacions de consumidors de 
cànnabis en el Registre d’Associacions de manera ac-
cessible per a tothom i, en virtut del que estableix l’ar-
ticle 2.3 del Decret 206/1999, que faculta al Registre 
d’Associacions a efectuar una classificació funcional i 
per activitats de les associacions a efectes estadístics 
i de cens, des de principis del mes de maig s’ha intro-
duït una nova classificació específica «Consumidors 
de Cànnabis» per a les entitats associatives. Aquesta 
classificació, que consta a la fitxa registral de l’entitat, 
es fa pública a través de la Guia d’Entitats de la pàgina 
web del Departament de Justícia i permet identificar i 
facilitar la informació referent a aquestes entitats com 
si es tractés d’un registre independent.

Així mateix, des del Departament de Salut es manté la 
interlocució periòdica amb les associacions i les seves 
federacions i amb els professionals del sector, i s’ha 
presentat el model d’intervenció des de la perspectiva 
de Salut Pública en diversos fòrums, congressos i reu-
nions científiques d’arreu.

Finalment, cal informar que el Govern de l’Estat ha 
presentat un recurs contenciós administratiu contra la 
resolució del secretari de Salut Pública.

Barcelona, 22 de juny de 2015

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Control del compliment de la Resolució 
938/X, relativa a l’Informe de fiscalització 
22/2014, sobre el Consorci Sanitari Integral, 
corresponent al 2009, el 2010 i el 2011
Tram. 290-00842/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 119852 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 30.06.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal 
de donar compliment a la Resolució 938/X, relativa 
a l’Informe de fiscalització 22/2014, sobre el Consor-
ci Sanitari Integral, corresponent al 2009, el 2010 i el 
2011 (tram. 290-00842/10), us informo del següent:

S’adjunta l’informe de compliment de recomanaci-
ons incloses a l’informe de fiscalització 22/2014 sobre 
el Consorci Sanitari Integral, exercicis 2009, 2010 i 
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2011, així com els procediments del Codi d’orientació 
laboral aprovats pel Consell Rector del Consorci Sani-
tari Integral, referents als expedients disciplinaris i a 
la modificació, transposició i/o creació i aprovació de 
conceptes retributius.

Barcelona, 10 de juny de 2015

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Control del compliment de la Resolució 
942/X, sobre la reconsideració de les mesu-
res administratives implantades per la Fede-
ració Catalana de Futbol la temporada 2014-
2015
Tram. 290-00846/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 119718 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 30.06.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que disposa l’article 146.4 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, en compliment de 
la Resolució 942/X, sobre la reconsideració de les 
mesures administratives implantades per la Federa-
ció Catalana de Futbol la temporada 2014-2015 (tram. 
290-00846/10) us informo, amb el document annex 
facilitat per la Secretaria General de l’Esport, de les 
actuacions que s’han portat a terme.

Barcelona, 22 de juny de 2015

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Annex

En compliment de l’esmentada Resolució, us fem avi-
nent el següent:

El Govern reconeix el caràcter privat de les federaci-
ons esportives de Catalunya i llur autonomia per a or-
ganitzar les competicions de les respectives discipli-
nes esportives.

L’article 17 del Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de ju-
liol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport 
estableix:

«1. Les federacions esportives catalanes són entitats 
privades d’interès públic i social dedicades a la pro-
moció, la gestió i la coordinació de la pràctica dels es-
ports específics reconeguts dins l’àmbit de Catalunya, 

constituïdes bàsicament per associacions o clubs es-
portius, agrupacions esportives i altres entitats priva-
des sense afany de lucre que entre llurs finalitats soci-
als inclouen el foment i la pràctica de l’activitat física 
i esportiva i constituïdes també, si escau, per esportis-
tes, tècnics, jutges o àrbitres o altres representants de 
persones físiques.

2. Les federacions esportives catalanes gaudeixen de 
personalitat jurídica i capacitat d’obrar plenes per al 
compliment de llurs fins.»

Alhora, el Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats 
esportives de Catalunya, en el seu article 38 reprodu-
eix l’article de la Llei:

«1. Les federacions esportives catalanes són entitats pri-
vades d’utilitat pública i d’interès públic i social, sense 
afany de lucre, dedicades a la promoció, gestió i coor-
dinació de la pràctica dels esports específics reconeguts 
dins l’àmbit de Catalunya, constituïdes per associaci-
ons o clubs esportius, agrupacions esportives, associa-
cions esportives escolars, seccions esportives, societats 
anònimes esportives i d’altres entitats privades sense 
afany de lucre que inclouen, entre les seves finalitats so-
cials, el foment i la pràctica de l’activitat física i espor-
tiva, i també constituïdes, si és el cas, per esportistes, 
tècnics, jutges, àrbitres o altres estaments de persones 
físiques.

2. Les federacions esportives catalanes gaudeixen de 
personalitat jurídica i capacitat d’actuar plenes per al 
compliment de les seves finalitats.»

I d’entre les funcions que l’esmentat Decret atorga a 
les federacions esportives catalanes, l’article 49 recull 
la planificació, la promoció, la gestió, la direcció, la re-
gulació, la coordinació, l’organització, i la tutela de les 
activitats pròpies de les seves modalitats, disciplines i 
especialitats esportives a Catalunya, així com l’orde-
nació, l’organització, la qualificació i l’autorització de 
les competicions esportives oficials de Catalunya.

Respecte a les llicències esportives, el Govern de la 
Generalitat ha mostrat la seva preocupació per l’incre-
ment del seu cost com a conseqüència de la implan-
tació de la llicència única federativa, i, donant com-
pliment als mandats del Parlament de Catalunya, ha 
presentat recurs d’inconstitucionalitat contra els arti-
cles de la Llei 15/2014, de 15 de setembre, de raciona-
lització del sector públic i d’altres mesures de reforma 
administrativa que la imposen.

Per evitar els efectes negatius que el cost de les lli-
cències poden tenir en la pràctica esportiva d’infants 
i joves, el Govern porta a terme diverses polítiques 
per garantir l’accés als menors en situació d’exclusió 
com són el Pla Estratègic de l’Esport Escolar, el su-
port a centres amb majors necessitats socioeconòmi-
ques del Pla Català de l’Esport a l’escola, el progra-
ma  FITJOVE, adreçat a adolescents en situació de risc 
d’exclusió social o el Conveni anual amb l’Obra So-
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cial de la Caixa. Alhora, està i ha estat sempre en total 
disposició per cercar, juntament amb els representants 
de les federacions esportives i dels consells esportius, 
fórmules per evitar que cap menor no es vegi limitat a 
practicar esport per motius econòmics.

Ivan Tibau i Ragolta
Secretari general

Control del compliment de la Resolució 
944/X, sobre el manteniment de la moratòria 
de les inspeccions a l’esport de base i la re-
gulació de les activitats remunerades de les 
entitats esportives
Tram. 290-00848/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 119719 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 30.06.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que disposa l’article 146.4 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, en compliment de la 
Resolució 944X, sobre el manteniment de la moratò-
ria de les inspeccions a l’esport de base i la regulació 
de les activitats remunerades de les entitats esportives 
(tram. 290-00848/10) us informo, amb el document 
annex facilitat per la Secretaria General de l’Esport, 
de les actuacions que s’han portat a terme.

Barcelona, 22 de juny de 2015

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Annex

En compliment de l’esmentada Resolució, us fem avi-
nent el següent:

La Secretaria General de l’Esport ha mostrat reitera-
dament al Consejo Superior de Deportes i al Ministeri 
de Treball i Seguretat Social la necessitat de mantenir 
la moratòria en les inspeccions d’ofici a les entitats es-
portives sense ànim de lucre. El Govern de l’Estat ha 
traslladat verbalment al Secretari General de l’Esport 
que no hi ha una campanya d’inspeccions en l’àmbit 
de l’esport no professional a Catalunya, i la Secretaria 
General de l’Esport no té constància de cap actuació 
inspectora d’ofici.

Alhora, el Govern de la Generalitat i el grup parlamen-
tari que li dóna suport, ha presentat diverses iniciatives i 
peticions al Govern Espanyol demanant un tracte espe-
cífic per l’esport no professional que eviti a les entitats la 
sobrecàrrega tant econòmica com burocràtica que im-

plica acollir-se al marc normatiu vigent, sobrecàrrega 
que posa en perill la viabilitat de molts clubs.

Ens consta que el passat mes de març, diputats del 
Grup Parlamentari Català al Congrés van mantenir 
una reunió amb el Secretari d’Estat de la Seguretat So-
cial en què van proposar un sistema de bonificacions 
en les quotes de la Seguretat Social, i l’exempció en 
determinats supòsits. El Govern de l’Estat es va com-
prometre a estudiar les propostes.

Al llarg d’aquets mesos, la Secretaria General de l’Es-
port, juntament amb la Direcció General de Relacions 
Laborals i Qualitat en el Treball i amb la Direcció ge-
neral d’Acció Cívica, ha impartit sessions informatives 
arreu del territori per tal d’explicar quin és el marc le-
gal vigent, tenint en compte que és legislació estatal, 
i les alternatives que tenen les entitats per tal de no 
infringir aquest marc legal, i per posar al seu abast re-
cursos i serveis d’assessorament gratuïts per ajudar-les 
en el seu dia a dia.

També, la Secretaria General de l’Esport, conjunta-
ment amb la UFEC i les Diputacions, estan preparant 
l’obertura de les Oficines d’Atenció als Clubs Espor-
tius, repartides per tot el territori català, per oferir as-
sessorament gratuït i particularitzat a cada club i enti-
tat esportiva que ho pugui requerir.

Ivan Tibau i Ragolta
Secretari general

Control del compliment de la Resolució 
949/X, sobre la implicació en l’assessora-
ment i el seguiment de l’Hospital Sant Ber-
nabé, de Berga
Tram. 290-00853/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 119853 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 30.06.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 949/X, sobre la im-
plicació en l’assessorament i el seguiment de l’Hospi-
tal Sant Bernabé, de Berga (tram. 290-00853/10), us 
informo del següent:

L’Hospital Comarcal Sant Bernabé de Berga continua 
formant part del sistema sanitari integral d’utilització 
pública de Catalunya (Siscat). El Departament de Sa-
lut, com a garant de l’equitat de l’assistència sanitària 
pública en tot el territori català, mitjançant el Servei 
Català de la Salut (CatSalut), està en permanentment 
en contacte amb les entitats i l’administració de l’àrea 
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d’influència de l’Hospital Comarcal Sant Bernabé de 
Berga i ofereix el suport necessari per tal de garantir 
que aquest centre hospitalari continuï prestant serveis 
sanitaris de cobertura pública, respectant les atribuci-
ons que es deriven de la personalitat jurídica pròpia 
del centre.

Així mateix, el Departament de Salut i el CatSalut, es-
tan donant compliment a les diverses resolucions par-
lamentàries sobre l’Hospital de Berga. Així, els cri-
teris acordats en dites resolucions són que l’Hospital 
Sant Bernabé de Berga segueixi sent el centre hospita-
lari concertat de referència per a la població de la co-
marca del Berguedà i que mantingui totes les especi-
alitats i cartera de serveis que es presten a l’actualitat 
contractades pel CatSalut.

Barcelona, 10 de juny de 2015

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Control del compliment de la Resolució 
951/X, sobre la desnutrició relacionada amb 
la malaltia
Tram. 290-00855/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 119854 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 30.06.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal 
de donar compliment a la Resolució 951/X, sobre la 
desnutrició relacionada amb la malaltia (tram. 290-
00855/10), us informo del següent:

Des de l’any 2013, el Departament de Salut està des-
envolupant una estratègia en nutrició que, inicialment, 
posa el focus en les persones amb necessitats comple-
xes de salut, atesa l’evidència de les altes prevalences 
de desnutrició o risc que presenta aquest col·lectiu.

L’estratègia es basa en l’abordatge, fonamentalment 
comunitari, de la desnutrició en persones amb comple-
xitat clínica i és una iniciativa conjunta del Pla Inter-
departamental d’Atenció i Interacció Social i Sanità-
ria (PIAISS) i el Programa de prevenció i atenció a la 
cronicitat (PPAC), amb la col·laboració de la Societat 
espanyola de Nutrició Parenteral i Enteral (SENPE) i 
l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de 
Catalunya (AIFICC). L’objectiu del projecte és que to-
tes les persones en situació de cronicitat complexa a 
Catalunya (identificades bé com a pacient crònic com-
plex –PCC– o com a pacient amb cronicitat avançada 
–MACA–) puguin gaudir d’un estat nutricional òptim 

gràcies a una estratègia de base comunitària, sanitària 
i social, orientada a la prevenció i el maneig assisten-
cial.

L’enfocament comunitari incorpora l’hospitalització 
d’aguts i l’entorn residencial com a àmbits naturals 
d’actuació, on es fa el cribratge, la identificació i l’aten-
ció de les situacions de desnutrició o risc detectades. 
En aquests moments s’estan duent a terme les adapta-
cions tecnològiques, formatives i avaluatives que per-
metran l’inici de la implementació a mig termini. Es 
proposa que l’atenció a la nutrició en persones fràgils i 
amb necessitats complexes sigui un àmbit específic del 
proper Pla de Salut de Catalunya 2016-2020.

Barcelona, 15 de juny de 2015

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció 164/X, 
sobre les mesures per a fer front a la deso-
cupació juvenil
Tram. 390-00164/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 119666 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 30.06.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 140.3 del Re-
glament del Parlament de Catalunya, i per tal de do-
nar compliment a la Moció 164/X, sobre les mesures 
per a fer front a la desocupació juvenil (tram. 390-
00164/10), us informo del següent:

Pel que fa al punt 1 que insta a:

a) Impulsar un pla de foment de la sensibilització i la 
implicació del sector empresarial de Catalunya en la 
formació professional, en el marc del desplegament de 
la futura llei de la formació professional.

El passat 4 de juny es va aprovar la Llei de forma-
ció i qualificació professional de Catalunya que preveu 
en el seu articulat els Consells de Formació i Empre-
sa dins els centres de formació professional integrada, 
per tal d’oferir els serveis bàsics del Sistema en relació 
amb sectors, famílies professionals o àmbits determi-
nats. Els Consells de formació i empresa es crearan 
atenent criteris territorials i sectorials.

El sistema de Formació i Qualificació Professional de 
Catalunya té com a finalitat fer efectiu el dret a la for-
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mació professional al llarg de la vida. El Sistema abas-
ta i relaciona la informació i l’orientació professional, 
la formació professional dels dos subsistemes, les qua-
lificacions professionals i l’avaluació de les competèn-
cies professionals.

Així mateix, el Sistema es regeix per uns principis rec-
tors que incorporen la coordinació d’objectius, serveis 
i actuacions.

b) Definir, en el marc del desplegament de la futura llei 
del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Ca-
talunya (SOC), uns criteris d’orientació a les empreses 
per a detectar vacants no cobertes que puguin compor-
tar oportunitats de contractació per a persones joves 
amb perfil professional adequat.

A l’espera del desplegament oportú, la llei d’ordenació 
del sistema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupa-
ció de Catalunya aprovada el 18 de juliol inclou, dins 
dels objectius del sistema, de facilitar l’accés de les 
empreses, i en particular de les petites i mitjanes em-
preses, Els instruments de suport específic per a millo-
rar-ne la capacitat de generar ocupació de qualitat i la 
competitivitat.

c) Garantir que el sistema de beques i ajudes asseguri 
que el jovent no es trobi en la impossibilitat d’estudiar 
per raons econòmiques.

El Departament d’Ensenyament gestiona, en con-
veni amb el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport 
(MECD) la convocatòria de beques de caràcter ge-
neral per a ensenyaments postobligatoris. Tots els 
sol·licitants que reuneixen els requisits establerts a la 
convocatòria obtenen ajut per als seus estudis, amb 
imports prefixats en funció dels components a què te-
nen dret: matrícula, quantia segons renda, quantia per 
residència, beca bàsica i quantia en funció de l’expedi-
ent acadèmic. Per al curs 2014-2015 han sol·licitat ajut 
més de 58.000 alumnes

Per al preu públic de matrícula als cicles formatius de 
grau superior, s’apliquen les bonificacions i exempci-
ons de caràcter general i també bonificació del 50% 
a les persones que en el curs acadèmic anterior hagin 
obtingut una beca o ajut a l’estudi del Ministeri d’Edu-
cació, Cultura i Esport i exempció a les persones sub-
jectes a mesures privatives de llibertat, les persones 
membres d’unitats familiars que percebin la renda mí-
nima d’inserció i les persones víctimes de violència de 
gènere.

Pel que fa al punt 2 que insta a:

a) Sistematitzar, en el marc del desplegament de les 
futures lleis de la formació professional i del sistema 
d’ocupació i el SOC, l’assignació de funcions i la co-
ordinació transversal de les polítiques de formació, 
ocupació i foment de l’emprenedoria, per a garantir 
l’eficàcia i l’eficiència del model i evitar possibles du-
plicitats o superposicions. Aquesta sistematització ha 
d’incloure els serveis i programes de l’àmbit –orienta-

ció per a la formació i per a l’ocupació, d’acompanya-
ment, de foment de l’autoocupació i de l’emprenedo-
ria i serveis a empreses–, i també un correcte retiment 
de comptes, avaluació i presència dels mecanismes de 
control adequats.

A l’espera del desplegament oportú, la llei d’ordenació 
del sistema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocu-
pació de Catalunya aprovada el 18 de juliol preveu 
que tant l’orientació professional com la qualificació 
professional són serveis que s’han de prestar en coor-
dinació entre el sistema d’ocupació de Catalunya i el 
sistema de formació i qualificació professional de Ca-
talunya.

b) Garantir la participació de les entitats de represen-
tació de la joventut de Catalunya en els espais de con-
certació dels àmbits que afectin les polítiques d’ocupa-
ció juvenil.

Amb motiu de la Resolució 301/X del Parlament, so-
bre la situació de la joventut a Catalunya, que insta a 
crear, dins el Consell de Relacions Laborals de Catalu-
nya (CRL), una mesa de seguiment i coordinació de les 
polítiques d’ocupació juvenil, el 22 de juliol de 2013 el 
Ple del CRL va aprovar la creació del Grup de Treball 
d’Ocupació Juvenil (GTOJ).

Des de la seva posada en marxa, el GTOJ ha estat inte-
grat per representants dels diferents àmbits d’actuació 
de la joventut a Catalunya:

– Govern de la Generalitat de Catalunya: l’Àrea de 
Qualitat en el Treball de la Direcció General de Re-
lacions Laborals i Qualitat en el Treball, el Servei 
d’Ocupació de Catalunya i la Subdirecció General de 
Joventut del Departament de Benestar i Família

– Organitzacions sindicals més representatives de Ca-
talunya: CCOO i UGT de Catalunya

– Organitzacions empresarials més representatives de 
Catalunya: FOMENT, FEPIME i PIMEC

– Consell Nacional de la Joventut de Catalunya

També es va convidar a una reunió a l’Associació Ca-
talana de Municipis i a la Federació de Municipis.

Des d’aleshores, els membres del GTOJ han realitzat 
un seguiment molt exhaustiu de les polítiques d’ocu-
pació juvenil que s’estan portant a terme a Catalunya 
com són:

– Pla d’Actuació de Polítiques de Joventut 2016

– Pla de Garantia juvenil de Catalunya 2014-2020

– Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2020 
(PNJCat2020)

Durant el 2015, i concretament a la reunió realitzada 
el passat dia 20 de març, el GTOJ ha continuat amb 
les accions de seguiment i coordinació en l’àmbit de 
l’ocupació juvenil. En aquest sentit el SOC va infor-
mar amb detall sobre la proposta de programes de la 
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Garantia Juvenil per l’any 2015 i, posteriorment, la co-
ordinadora del Pla Nacional de Joventut de l’Agencia 
Catalana de la Joventut va donar dades del seguiment 
i l’avaluació d’aquest Pla i dels objectius previstos pel 
2015.

També, i amb l’objectiu de valorar la possibilitat de 
treballar altres aspectes de les condicions de treball 
vinculades a la joventut i la promoció de l’ocupació 
juvenil i no només respecte de projectes i programes 
concrets, el GTOJ ha començat a debatre sobre les di-
ferents possibilitats a l’entorn dels models d’aprenen-
tatge i de treball.

Amb aquestes actuacions, el CRL vol fomentar la par-
ticipació dels agents socials en el disseny i la posada 
en pràctica de les polítiques laborals per mitjà del dià-
leg i la concertació social.

Pel que fa al punt 3 que insta a:

a) Garantir, en el marc del desplegament de la futura 
llei del sistema d’ocupació i del SOC, que en la defini-
ció dels programes i els serveis destinats a les persones 
en situació de desocupació o cerca de treball s’incor-
porin les necessitats específiques de la població jove de 
menys de trenta anys.

A l’espera del desplegament oportú, la llei d’ordena-
ció del sistema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació 
de Catalunya aprovada el 18 de juliol, preveu com un 
objectiu l’acompanyament de les persones i donar les 
eines perquè desenvolupin habilitats i capacitats que 
els permetin millorar llur situació laboral o professi-
onal, detectant les necessitats de suport i promovent 
l’atenció reforçada dels col·lectius amb més dificultats 
d’inserció. En aquest sentit, el SOC està desenvolupant 
els programes del Pla de Garantia Juvenil, adreçats als 
joves menors de 25 anys (o als menors de 30 anys que 
tinguin reconeguda una discapacitat superior al 33%) 
i el Pla Inserjoves adreçat a joves menors de 30 anys i 
als menors de 25 que no estiguin inscrits en la Garan-
tia Juvenil.

b) Millorar, en el marc del desplegament de la llei del 
sistema d’ocupació i del SOC, el sistema d’avaluació 
dels programes i serveis en matèria d’ocupació, incor-
porant-hi indicadors quantitatius i qualitatius que per-
metin dur a terme un seguiment més adequat de l’im-
pacte d’aquests programes en la desocupació juvenil a 
curt, a mitjà i a llarg termini. Aquesta avaluació ha de 
tenir en compte la situació sociolaboral de les perso-
nes que hi participen al principi i al final del progra-
ma, però també la comparativa amb l’evolució de la si-
tuació de col·lectius similars de joves que no participen 
en aquests programes.

La llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya aprovada el 18 de ju-
liol conté un capítol, el VII, adreçat a l’avaluació, se-
guiment i control del SPOC. Així mateix, preveu que 
l’Estratègia catalana per a l’ocupació, que estableix 

els criteris, les directrius i les prioritats de la política 
ocupacional de Catalunya amb caràcter pluriennal, i 
planifica les línies d’actuació en els àmbits de les po-
lítiques d’ocupació d’acord amb les directrius estratè-
giques europees i estatals, incorpori un sistema d’in-
dicadors quantitatius i qualitatius que permetin, com 
a mínim, realitzar valoracions de gènere, edat, origen, 
formació i grau de discapacitat i fer el seguiment pe-
riòdic dels objectius i el seu grau d’acompliment així 
com de l’eficàcia i l’eficiència dels sistemes d’orienta-
ció, formació i intermediació utilitzats.

En qualsevol cas, cal assenyalar que el SOC, en col-
laboració amb IVALUA, ha realitzat els darrers anys 
l’avaluació dels programes més rellevants destinats als 
joves. D’aquests estudis s’extreu el coneixement sobre 
les necessitats del jovent i l’adequació dels programes 
del SOC per a cada franja d’edat. El SOC ha incorpo-
rat en el disseny dels serveis i els programes les reco-
manacions de les avaluacions.

El 13 de gener de 2014 es va presentar al Consell de di-
recció del SOC el Model d’avaluació del SOC. Coneixe-
ment al servei de les polítiques actives d’ocupació.

S’han fet també les avaluacions ex-ante per al progra-
ma operatiu del FSE 2014-2020, i per al programa del 
SOC Joves per l’ocupació, i en aquest moment s’està 
realitzant l’avaluació del programa Treball a les 7 co-
marques.

Els diferents informes realitzats sobre les avaluacions 
fetes es troben a la pàgina web del SOC, excepte els 
citats al paràgraf anterior que es publicaran propera-
ment.

Pel que fa a la programació dels programes de forma-
ció, el SOC realitza anualment el mapa de necessitats 
que té en compte els col·lectius, els sectors i els terri-
toris. Aquest mapa s’elabora en el sí de la comissió de 
seguiment del Pla de desenvolupament de les políti-
ques actives del CDSOC en col·laboració amb les me-
ses locals d’ocupació.

Així mateix, i a més de les avaluacions esmentades 
en el punt anterior, el SOC ha incorporat indicadors 
quantitatius i qualitatius als programes de polítiques 
actives que desenvolupa des de fa anys. Aquests indi-
cadors s’inclouen al Pla de desenvolupament de polí-
tiques actives d’ocupació (PDPO) 2010-2011, i s’han 
anat incorporant a cada un dels dos plans que fins la 
data d’avui s’han formalitzat des del SOC.

A la pàgina web del SOC es pot trobar la informació 
esmentada.

c) Garantir, en el marc del desplegament de la futura 
llei del sistema d’ocupació i del SOC, que, com a prin-
cipis transversals en els programes d’ocupació desti-
nats a la població juvenil, s’incideixi en aspectes com 
el foment de la motivació personal i la valoració de 
l’entorn social i territorial, i no únicament en els as-
pectes formatiu i professional.
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Els diferents programes d’orientació per a l’ocupació 
que es porten a terme des del SOC, tant a les oficines 
de treball, com mitjançant les entitats col·laboradores 
o dels espais de recerca de feina, incideixen en aquells 
aspectes que tenen a veure amb la motivació, les apti-
tuds i les actituds dels seus beneficiaris, ajustant aquest 
procés d’orientació a les necessitats de les persones.

A més, totes les actuacions en matèria de formació per a 
l’ocupació inclouen un mòdul d’inserció laboral on tam-
bé es fa un especial esment a la motivació personal.

d) Reforçar l’ús de la funció de tutoria-mentoria, o si-
milar, que faciliti la transició de l’etapa formativa a 
l’etapa laboral, especialment per als joves en situació 
d’especial vulnerabilitat.

Aquest suport als joves en situació d’especial vulne-
rabilitat es fa en els diferents programes de polítiques 
actives per a l’ocupació que desenvolupa el SOC i que 
s’adrecen als joves. No obstant això, amb la posada en 
marxa de la xarxa d’impulsors de la Garantia Juvenil 
es reforçarà el suport als joves per facilitar-los la trans-
ició de l’etapa formativa a l’etapa laboral.

Pel que fa al punt 4 que insta a:

a) Presentar-li el document Bases per a l’estratègia 
d’ocupació juvenil a Catalunya: Garantia Juvenil 
2014-2020, i la resta d’informes o documents que in-
cloguin, com a mínim, el desglossament per territoris 
de les mesures concretes previstes, les metodologies 
d’intervenció, els indicadors d’avaluació, el cronogra-
ma i la dotació pressupostària de l’estratègia Garantia 
Juvenil.

El document Bases per a l’estratègia d’ocupació juve-
nil a Catalunya: Garantia Juvenil 2014-2020, aprovat 
pel Consell de direcció del SOC el 9 de setembre de 
2014, recull les mesures per implementar el Pla de Ga-
rantia Juvenil a Catalunya. Aquestes inclouen mesures 
en l’àmbit de la intermediació, la millora de l’ocupabi-
litat i l’impuls de l’emprenedoria i de l’autoocupació. 
El document és públic i es pot consultar al web del 
SOC (http://www.oficinadetreball.gencat.cat/socweb/
export/sites/default/socweb_ca/web_institucional/soc/
documents.html).

A finals de desembre de 2014 es va publicar la convo-
catòria anticipada per a la creació de la Xarxa d’impul-
sors del Pla de la Garantia Juvenil a Catalunya (Ordre 
EMO/381/2014, de 22 de desembre, per la qual s’apro-
ven les bases reguladores de les subvencions destina-
des a la Xarxa d’impulsors del Programa de Garantia 
Juvenil a Catalunya, i s’obre la convocatòria anticipa-
da per a l’any 2015), així mateix, des el Consorci per a 
la Formació Contínua de Catalunya també va publicar 
el desembre de 2014 una convocatòria específica en el 
marc d’aquest Pla (Ordre EMO/380/2014, de 19 de de-
sembre, per la qual s’estableixen les bases reguladores 
per a la concessió de subvencions publiques destina-
des al finançament d’un programa específic d’accions 

formatives en llengües estrangeres i en tecnologies de 
la informació i la comunicació, adreçat a persones jo-
ves beneficiàries de la Garantia Juvenil, que promou el 
Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, i 
s’obre la convocatòria anticipada de 2015), en dos àm-
bits concrets de formació que poden ser atractius pel 
jovent a més donar-los eines que facilitin la seva inser-
ció professional.

Aquest àmbits són:

− Formació en TIC

− Formació en idiomes vinculats a sectors d’activitat 
econòmica (comerç, turisme, administració i oficines)

També s’ha iniciat la col·laboració amb el Departa-
ment d’Ensenyament en el marc dels programes de 
segona oportunitat, mitjançant una nova convocatòria 
del programa de Formació i Inserció.

c) Garantir una dotació pressupostària adequada a les 
necessitats del jovent de Catalunya per mitjà de l’aug-
ment del pressupost de la Generalitat de Catalunya 
destinat a la Garantia Juvenil.

El Pla de la Garantia Juvenil cobreix els joves d’entre 
16 i 25 anys, o els menors de 30 en el cas de les perso-
nes joves amb un grau de discapacitat igual o superi-
or al 33%, que no treballen, ni estudien, ni segueixen 
una formació, per tal que rebin una oferta d’ocupació 
de qualitat, educació continua, formació com a apre-
nent o un període de pràctiques en un termini de qua-
tre mesos després d’haver acabat l’educació formal o 
quedar en situació de desocupació.

No obstant això, i per tal de donar cobertura a la resta 
de joves menors de 30 anys que no puguin acollir-se al 
Pla de la Garantia Juvenil, el SOC ha consolidat l’ofer-
ta de programes del Pla Inserjoves que es va posar en 
marxa el 2013, i garanteix la reserva del 25% de pla-
ces a la resta de programes de polítiques actives per a 
l’ocupació.

d) Garantir la coordinació i col·laboració correctes 
amb el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), els 
diversos serveis d’ocupació autonòmics i la resta d’en-
titats i administracions implicades en la planificació, 
l’execució i la justificació en el desplegament de la Ga-
rantia Juvenil a Catalunya.

El Pla de la Garantia Juvenil a Catalunya s’emmar-
ca en el Programa Operatiu del FSE 2014-2020 i es 
gestiona d’acord amb les directrius de la Unitat Ad-
ministradora del Fons Social Europeu (UAFSE) que 
està adscrita a la Secretaria d’Ocupació del Ministe-
ri d’Ocupació i Seguretat Social. La coordinació i col-
laboració amb la UAFSE és i ha estat sempre total.

Pel que fa al punt 5 que insta a:

a) Presentar-li, a la Comissió de Polítiques de Joven-
tut, l’informe de compliment de la Resolució 301/X i el 
desplegament del Pla d’actuació de les polítiques de 

http://www.oficinadetreball.gencat.cat/socweb/export/sites/default/socweb_ca/web_institucional/soc/documents.html
http://www.oficinadetreball.gencat.cat/socweb/export/sites/default/socweb_ca/web_institucional/soc/documents.html
http://www.oficinadetreball.gencat.cat/socweb/export/sites/default/socweb_ca/web_institucional/soc/documents.html
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joventut de la Generalitat de Catalunya: horitzó 2016, 
annexant-hi, com a mínim, la informació següent res-
pecte a l’execució de les mesures aprovades en el Ple 
de polítiques de joventut:

1r. Estat actual de cadascuna de les mesures adopta-
des.

2n. Justificació de la no-execució de les mesures pen-
dents.

3r. Indicadors quantitatius i qualitatius de l’impacte de 
les mesures executades en la situació dels joves.

4t. Calendari previst d’execució de les mesures que no 
s’han dut a terme.

5è. Previsió pressupostària desglossada de cada me-
sura.

6è. Entitats o departaments implicats en l’execució de 
cada mesura.

b) Crear al Parlament un grup de treball per al segui-
ment del compliment de les mesures aprovades en el 
Ple monogràfic de polítiques de joventut.

c) Complir el conjunt de les mesures aprovades en el 
Ple monogràfic de polítiques de joventut del juliol del 
2013 que encara no s’han dut a terme, en el període 
màxim de sis mesos o, si és el cas, en el termini estipu-
lat en cada mesura.

El 4 d’abril de 2014, el Govern de la Generalitat va 
trametre al Parlament de Catalunya un informe sobre 
el compliment de la Resolució 301/X del Parlament de 
Catalunya, sobre la situació de la joventut (tram. 290-
00428/10), que va ser publicat al BOPC de 22 d’abril 
de 2014. L’informe anava acompanyat d’un annex on 
es detallaven les mesures dutes a terme pel Govern per 
a desplegar el Pla d’actuació de les polítiques de joven-
tut de la Generalitat de Catalunya.

L’esmentada Resolució 301/X conté un total de 343 
mesures, que fan referència a una gran diversitat d’àm-
bits temàtics i competencials que, en diverses mesures, 
afecten tots els departaments de la Generalitat. Per 
aquests motius, i per tal de racionalitzar i sistematitzar 
aquest ventall tan ampli de mesures, la Direcció Ge-
neral de Joventut va optar per agrupar-les en 76 blocs 
temàtics que, al seu torn, van quedar agrupats en 14 
grans eixos de treball. El seguiment de les actuacions 
recollides a la Resolució s’ha fet en base aquesta nova 
ordenació, tal com va explicar la Consellera de Ben-
estar Social i Família en la seva compareixença del 
14 d’octubre de 2014 a la Comissió de Polítiques de 
Joventut. La informació i rendició de comptes sobre 
l’execució de totes aquestes mesures, per tant, s’ha fet, 
s’està fent i es continuarà fent d’acord amb aquesta or-
denació.

Quant al Pla d’Actuació de les Polítiques de Joventut: 
horitzó 2016 (PAPJ 2016) incorpora un programa anu-
al –que es renova, lògicament, cada any– amb les ac-

tuacions concretes en matèria de joventut que desple-
guen els Departaments de la Generalitat per assolir els 
objectius plantejats al propi Pla (així com les actuaci-
ons específiques relatives a les iniciatives transversals 
i a l’eix instrumental de suport al Pla). Les actuaci-
ons incloses en aquest programa anual són impulsa-
des pels Departaments competents en la matèria i per 
la Direcció General de Joventut. A més, la major part 
d’aquestes actuacions es despleguen de manera inter-
departamental i en col·laboració amb altres instituci-
ons i agents públics i/o privats.

El programa anual d’actuacions de 2014, comptava –en 
el moment de la seva aprovació– amb 353 actuacions, 
distribuïdes entre els diversos reptes i objectius reco-
llits al PAPJ 2016 (així com en l’eix instrumental de 
suport i en les iniciatives transversals). El pressupost 
previst per la Generalitat per a desplegar aquestes 353 
actuacions, durant el 2014, era de 205.430.926,82 eu-
ros –sense comptar el cost funcional de les unitats de 
l’administració de la Generalitat responsables d’im-
pulsar i implementar cada un dels programes i línies 
de treball.

Actualment, els diversos departaments implicats estan 
facilitant dades sobre l’execució d’aquestes actuacions, 
tant en termes de cobertura (nombre de beneficiaris) 
com de recursos (pressupost executat), a la Direcció 
General de Joventut. Es preveu de tenir aquesta infor-
mació disponible durant el primer semestre de l’any, 
la qual cosa permetrà de conèixer el pressupost global 
finalment executat, així com la previsió de cara al pro-
grama d’actuacions 2015.

Finalment, ens refermem en el compromís del Govern 
de donar compliment al conjunt de mesures aprovades 
en el ple monogràfic del 25 de juliol de 2013, d’acord 
amb el calendari establert. De fet, la major part de les 
mesures ja s’han executat o s’estan executant. Quant a 
les mesures totalment o parcialment pendents d’exe-
cució, hi ha el compromís de donar-los compliment, 
sempre d’acord amb els calendaris establerts i amb la 
disponibilitat pressupostària.

Barcelona, 19 de juny de 2015

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació
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Control del compliment de la Moció 165/X, 
sobre política industrial
Tram. 390-00165/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 119667 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 30.06.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 140.3 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
compliment a la Moció 165/X, sobre política industri-
al (tram. 390-00165/10), us informo del següent:

Pel que fa al punt 1 que insta a exigir al Govern de 
l’Estat:

a) L’acceleració de la construcció del corredor medi-
terrani com a element dinamitzador de l’economia de 
la península Ibèrica, d’acord amb l’Agenda Catalana 
del Corredor Mediterrani.

El Govern va elaborar l’octubre passat el document 
Agenda catalana del corredor del mediterrani, que 
constitueix una proposta específica d’actuacions a dur 
a terme de forma prioritària en aquest corredor, com 
a element dinamitzador de l’economia de la península 
ibèrica. Aquest document ha estat lliurat al Ministeri 
de Foment i a la Comissió Europea, com a proposta 
d’actuacions a finançar, atès que el Corredor mediter-
rani forma part d’un dels 8 corredors prioritaris de la 
xarxa transeuropea bàsica de transports i que l’objec-
tiu de les actuacions proposades s’emmarquen dintre 
dels requeriments per a la selecció dels projectes estra-
tègics pel que fa a la capacitat de transport, interopera-
bilitat i intermodalitat.

La Generalitat ha reclamat reiteradament al Govern de 
l’Estat l’acceleració del Corredor Mediterrani, per es-
crit i verbalment en les múltiples reunions bilaterals 
que manté el Departament de Territori i Sostenibili-
tat amb el Ministeri de Foment. La darrera reclamació 
fou el març de 2015, instant que la llista de projec-
tes presentats pel Ministeri de Foment al Mecanisme 
Connectar Europa de subvencions europees inclogués 
les prioritats catalanes recollides a l’Agenda catalana 
del corredor mediterrani.

Respecte a la dotació pressupostària per impulsar les 
actuacions al corredor mediterrani, el Govern de la 
Generalitat va requerir al Govern de l’Estat incorporar 
a la llei de pressupostos de l’Estat de l’any 2015 la do-
tació pressupostària necessària per executar i accele-
rar les actuacions prioritàries al Corredor mediterrani 
(ja incorporats), i sol·licitar, en paral·lel, el cofinança-
ment europeu que correspongui tenint en consideració 
la proposta d’actuacions feta a l’Agenda catalana del 
corredor mediterrani.

b) La construcció dels accessos viaris i ferroviaris defi-
nitius als ports de Barcelona i de Tarragona.

Concretament, la construcció dels accessos viaris i 
ferroviaris definitius als ports de Barcelona i de Tarra-
gona són dues actuacions incloses al document Agen-
da catalana del corredor mediterrani, i en aquest sentit 
han estat objecte de la sol·licitud esmentada d’accelera-
ció dels treballs al Corredor Mediterrani.

Amb relació als nous accessos al Port de Barcelona, 
el Departament de Territori i Sostenibilitat ha reiterat 
a les diferents reunions mantingudes amb el Ministeri 
de Foment i el Port de Barcelona el requeriment d’im-
pulsar els treballs de les obres del nou accés viari, ja 
que es troben adjudicades i pendents de l’inici real i 
de finalitzar la redacció dels projectes constructius del 
nou accés ferroviari per licitar a continuació l’execu-
ció de les obres.

c) La desclassificació com a aeroports d’interès gene-
ral dels aeroports de Girona - Costa Brava, de Reus i 
de Sabadell, i el traspàs d’aquests aeroports a la Ge-
neralitat, de manera que sigui possible la gestió indi-
vidualitzada d’aquests aeroports des dels territoris res-
pectius.

La Generalitat ha instat a l’Estat de manera reiterada 
a liberalitzar el mercat aeroportuari espanyol per en-
caminar-lo cap a una gestió individualitzada dels ae-
roports, tal i com es realitza en el conjunt de la Unió 
Europea, perquè permeti que cada aeroport efectuï po-
lítiques comercials pròpies en el marc de competènci-
es entre aeroports.

Així mateix, el Govern de la Generalitat ha manifestat 
diverses vegades el seu rebuig a la privatització parci-
al d’AENA i, a través de les al·legacions presentades al 
PITVI (Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivien-
da 2012-2014), incideix en què s’hauria d’apostar per 
un model de gestió de proximitat, i gestionar les infra-
estructures aeroportuàries des d’un àmbit competen-
cial proper al usuari, en aquest cas les Comunitats Au-
tònomes i les institucions regionals i locals, per dur a 
terme les mesures més adequades de comercialització 
i promoció especifiques per a cada aeroport.

Es considera que amb el canvi de model, passant de 
l’actual gestió integrada a la gestió individualitzada, 
no seria necessari desclassificar com a interès general 
els aeroports de Girona - Costa Brava, Reus i Sabadell, 
ja que cadascun seria independent de l’altre i podri-
en operar en un marc de competència, tot permetent 
a la Generalitat, d’acord amb el que estableix l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya i la pròpia Llei d’aeroports, 
heliports i altres infraestructures aeroportuàries, po-
der participar i formar part dels òrgans de gestió dels 
aeroports.

Tanmateix, i fins que no es faci efectiu el canvi de mo-
del general, la Generalitat continuarà insistint en la 
necessitat de desclassificar aquests aeroports, els quals 



2 de juliol de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 615

4.50.02. INFORMACIó 38

requereixen d’un impuls que els faci molt més com-
petitius del que són ara sota el monopoli centralitzat 
d’AENA.

d) El garantiment de l’equilibri territorial també en 
l’àmbit de les infraestructures, per a evitar les desi-
gualtats territorials.

A les diferents propostes elaborades pel Departament 
de Territori i Sostenibilitat amb relació a les infraes-
tructures a impulsar pel Govern de l’Estat, com és el 
cas de l’Agenda catalana del corredor mediterrani, ai-
xí com a les reunions mantingudes amb el Ministeri 
de Foment sobre infraestructures, el Govern de la Ge-
neralitat ha tingut present i ha manifestat la necessi-
tat de garantir, junt amb la priorització d’actuacions, 
una programació d’actuacions que garanteixi l’equili-
bri territorial.

Pel que fa al punt 2 que insta a elaborar un mapa de les 
telecomunicacions de Catalunya per conèixer la situ-
ació d’aquestes infraestructures i desenvolupar un pla 
de millora de les telecomunicacions que permeti con-
tinuar desenvolupant la societat de la comunicació i 
la informació a Catalunya, i presentar aquests treballs 
a la Comissió d’Empresa i Ocupació d’aquest Parla-
ment dins el primer semestre del 2015, amb l’objectiu 
d’evitar l’exclusió de col·lectius i garantir la igualtat i 
l’equitat en l’accés a les telecomunicacions.

La Direcció General de Telecomunicacions i Societat 
de la Informació (DGTSI) ha iniciat els tràmits per re-
copilar la informació i crear l’inventari d’infraestructu-
res de telecomunicacions. Cal destacar que, atenent a 
les seves funcions, s’ha sol·licitat a la Comissió Nacional 
dels Mercats i la Competència (CNMC) el llistat de les 
infraestructures de telecomunicacions, però no han vol-
gut lliurar la informació. Per aquest motiu, i considerant 
que la resposta donada no és ajustada a la interpretació 
de les funcions de la CNMC, s’ha tornat a requerir la 
informació, ja que sense aquesta difícilment es podrà 
elaborar un inventari fidedigne i complet.

Cal tenir en compte que el sector de les telecomuni-
cacions i, per tant, els plans de desplegament, es re-
geixen per interessos basats en el retorn de la inversió.

Tot i aquest fet, el Govern de la Generalitat va aprovar, 
el passat 23 de desembre, l’Acord de Govern que re-
cull les mesures necessàries per gestionar i posar en 
valor les infraestructures de comunicacions electròni-
ques titularitat de la Generalitat de Catalunya.

Per aquest motiu, es crearà un inventari que contindrà 
informació bàsica (localització i traçat, tipus i utilit-
zació actual de la infraestructura, punt de connexió...) 
perquè els operadors de telecomunicacions que vul-
guin desplegar els seus serveis en una zona coneguin 
les infraestructures de titularitat pública disponibles. 
La Direcció General de Telecomunicacions (DGTSI) 
serà la unitat responsable de realitzar l’inventari i co-
ordinar les actuacions previstes en l’acord.

Pel que fa al punt 3 que insta a aprovar, dins els pro-
pers sis mesos, un nou pla de l’energia que afavoreixi 
la generació d’energies netes i que comprengui:

a) Un pla de mesures d’estalvi i eficiència energèti-
ca adreçat a les empreses, amb programes d’assesso-
rament i suport financer per part de la Generalitat, 
que inclogui els sectors de la generació, el transport 
i la distribució d’energia, la indústria, l’administració 
pública i els edificis, per tal d’assegurar els objectius 
marcats per la Unió Europea per a l’any 2020, i també 
la transposició, en el marc de les competències que fi-
xa l’Estatut d’autonomia de Catalunya, de la Directiva 
2012/27/UE del Parlament Europeu i del Consell, rela-
tiva a l’eficiència energètica.

b) Una proposta de xarxes tancades d’energia per mit-
jà d’empreses públiques o mixtes.

c) L’impuls del cotxe elèctric i de la moto elèctrica.

d) L’impuls de la generació d’energia distribuïda per a 
generar i transportar energia (plaques solars, geotèr-
mia, molins...).

e) L’impuls de centrals de biomassa que permetin la 
millora de la gestió forestal i el tractament de residus 
orgànics urbans, com les restes de poda.

El Departament d’Empresa i Ocupació ha iniciat les 
tasques d’elaboració del nou Pla de l’Energia de Cata-
lunya, que mantingui l’estalvi i l’eficiència energètica 
i la utilització d’energies renovables com a eixos es-
tratègics claus de la política energètica de Catalunya.

El Govern de la Generalitat de Catalunya revisarà, en 
aquest nou Pla de l’Energia, les previsions i objectius 
energètics per a Catalunya en l’horitzó 2020, mante-
nint l’escenari i la seva missió (assolir una economia/
societat de baixa intensitat energètica i baixa emis-
sió de carboni, innovadora, competitiva i sostenible a 
mig-llarg termini). Aquesta revisió de les previsions i 
objectius quantitatius indicats recolliran, entre altres 
aspectes, l’impacte dels canvis regulatoris que suposa 
la reforma energètica del Govern central sobre el siste-
ma energètic català.

En el marc d’aquest nou Pla de l’Energia de Catalu-
nya, el Govern reforçarà i adaptarà les estratègies de 
la política energètica catalana al nou context energè-
tic, mantenint la seva aposta molt ferma i intensa per 
les tecnologies d’estalvi i eficiència energètica, amb un 
baix consum d’hidrocarburs fòssils i on, dins del mix 
de l’energia, es maximitzi la utilització de les energi-
es renovables i s’impulsi la generació elèctrica distri-
buïda.

Pel que fa a l’estalvi i l’eficiència energètica en el sec-
tor industrial, el nou Pla de l’Energia de Catalunya ha 
de contribuir a avançar en el canvi tecnològic, en la in-
troducció de tecnologies energètiques eficients i en la 
millora de la gestió energètica en les empreses. Per tal 
d’impulsar les actuacions en aquest sector, actualment 
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el Departament d’Empresa i Ocupació està treballant 
en l’elaboració d’un ambiciós Pla d’Acció d’eficiència 
energètica a la indústria que serà presentat al propi 
sector durant el primer semestre d’enguany.

Particularment, pel que fa a la utilització de la bio-
massa com a recurs energètic, cal destacar l’aprovació 
l’any 2014 per part del Govern de l’Estratègia per pro-
moure l’aprofitament energètic de la biomassa fores-
tal i agrícola a Catalunya, amb la finalitat de fomen-
tar la utilització d’aquesta font energètica a Catalunya. 
Aquesta Estratègia per promoure l’aprofitament ener-
gètic de la biomassa forestal i agrícola a Catalunya té 
com a objectiu desenvolupar tots els beneficis energè-
tics, ambientals i socioeconòmics que comporta l’ús 
de la biomassa forestal i agrícola a Catalunya.

Igualment, de manera específica, el nou Pla de l’Ener-
gia de Catalunya recollirà les polítiques necessàries per 
a impulsar la generació elèctrica distribuïda, les xarxes 
tancades d’energia elèctrica, així com també la mobi-
litat elèctrica, no només com una millora energètica i 
ambiental, sinó també com una bona oportunitat de re-
activació industrial, a partir de la fabricació de vehicles 
i d’impuls de la indústria auxiliar automobilística.

D’altra banda, en termes de política industrial, l’Estratè-
gia Industrial per a Catalunya estableix set àmbits prio-
ritaris, en què es basa l’actuació del Govern en aquesta 
matèria. Un d’aquests àmbits és el de la mobilitat sos-
tenible que, entre d’altres, inclou el sector del cotxe i la 
moto elèctrica. El programa d’impuls de les indústries 
de la mobilitat sostenible va més enllà del vehicle elèc-
tric i contempla les solucions de mobilitat personalitza-
da a l’usuari final, l’adaptació de vehicles i sistemes de 
mobilitat a les Smart Cities i la creació d’infraestructu-
res que s’adaptin al nou model de mobilitat. El Departa-
ment d’Empresa i Ocupació ja ha presentat el programa 
específic d’impuls del sector i, atenent a un model que 
prioritza el partenariat públic i privat, actualment s’ha 
elaborat un pla d’actuacions concretes emmarcats en 
quatre eixos que s’iniciarà aquest mateix any.

Pel que fa al punt 4 que insta a dissenyar polítiques 
territorials de desenvolupament industrial concerta-
dament amb els agents dels diferents territoris, des del 
lideratge públic, aprofitant el coneixement existent i les 
fortaleses i les oportunitats sectorials de cada un d’a-
quests agents, i afavorint l’elaboració d’estratègies de 
futur més sòlides, com l’emprenedoria, el creixement 
empresarial i la localització i l’aterratge empresarials, 
amb una atenció especial a les comarques de l’Ebre, 
del Penedès, de l’Anoia, del Bages, d’Osona i del Piri-
neu, i presentar aquests treballs a la Comissió d’Em-
presa i Ocupació d’aquest Parlament dins el primer se-
mestre del 2015.

El principal objectiu del Govern en matèria d’indústria 
és que aquest sector recuperi la rellevància que havia 
tingut tradicionalment en el conjunt de l’economia ca-
talana. En aquest sentit, un dels instruments de reacti-

vació econòmica més rellevants en la política industri-
al, que es duu a terme a través de la Direcció General 
d’Indústria, és el Programa de Reactivació Industrial.

La seva finalitat és el manteniment i recuperació de 
l’activitat industrial i inclou mesures de detecció, an-
ticipació i gestió de les problemàtiques de les empre-
ses industrials i de captació de projectes d’inversió. 
Es tracta d’un Programa orientat al conjunt de Cata-
lunya, però que té en compte especificitats territorials 
com les oportunitats i disponibilitat de sòl industrial 
per a la localització d’activitat industrial, components 
d’atractiu local i instruments de finançament orientats 
a la reactivació industrial. Tanmateix, en el casos on 
hi ha un procés de reestructuració industrial, sí que es 
duen a terme actuacions centrades en el territori afec-
tat, d’acord amb un protocol d’actuacions que té com a 
objectiu la continuïtat de l’activitat productiva, ja sigui 
a través de l’empresa afectada o bé mitjançant la recer-
ca d’una alternativa industrial.

Pel que fa al punt 5 que insta a exercir el lideratge en 
les negociacions a l’empresa Power Controls, de Sant 
Vicenç de Castellet, de manera que el Departament 
d’Empresa i Ocupació, l’empresa contractada per a 
dur a terme el pla industrial i els representants dels 
treballadors de l’empresa tornin a la taula de reunions 
immediatament amb l’objectiu de buscar el compli-
ment del pla industrial que finalitza el 31 de desembre.

Des del moment en què es va mantenir el primer con-
tacte amb GE Power Controls, al mes de febrer de 
2013, després de l’anunci que, com a com a conse-
qüència d’una decisió estratègica, cessaria l’activitat a 
la planta de Sant Vicenç de Castellet, es va marcar el 
termini d’un any per trobar alternatives industrials.

En aquest sentit, i d’acord amb allò que s’estableix per a 
qualsevol acomiadament de més de 50 treballadors, va 
contractar una agència especialitzada en recol·locació. 
D’altra banda, dins de l’acord social es va establir un 
pla de reindustrialització i manteniment d’ocupació, en 
base al qual GE Power Controls aportava un fons per a 
la recerca d’una alternativa industrial, feina que encar-
regava a la mateixa agència de recol·locació.

Des del punt de vista del Departament d’Empresa i 
Ocupació, els requisits establerts a instàncies de la part 
social i l’empresa eren excessivament rígids per facilitar 
la recerca d’una possible alternativa industrial.

En qualsevol cas, el 26 d’abril del 2013 es va signar el 
protocol de la taula de reindustrialització, entre GE, 
la part social, l’Ajuntament de Sant Vicenç de Caste-
llet i la Direcció General d’Indústria (DGI) en repre-
sentació del Departament d’Empresa i Ocupació i que 
establia el següent compromís: el Departament com-
petent en matèria d’indústria de la Generalitat de Ca-
talunya, mitjançant la seva agència de competitivitat 
de l’empresa (ACCIÓ) o qualsevol altre mecanisme al 
seu abast, es compromet a facilitar el compliment de 
l’objectiu de reindustrialització, tant en l’àmbit de cap-
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tació d’una alternativa industrial, com en l’àmbit de fa-
cilitar els instruments d’assessorament i d’ajudes en el 
marc de les convocatòries establertes i dotades pressu-
postàriament a aquest efecte. Alhora, es compromet a 
garantir un impacte positiu en el conjunt de la cadena 
de valor de la nova activitat i l’impuls d’aliances es-
tratègiques i nous projectes empresarials de l’activitat 
seleccionada.

Aquesta taula es va reunir amb periodicitat mensual, 
des de juny del 2013 fins a desembre de 2014, amb 
la participació de representants de la DGI i d’ACCIÓ.

Des de la DGI i ACCIÓ es van dur a terme les se-
güents actuacions:

– Difusió del quadern de vendes a la xarxa d’Oficines 
Exteriors de Comerç i Inversions de Catalunya.

– Difusió del quadern de vendes a la xarxa de multi-
plicadors privats (consultores i empreses de fusions i 
adquisicions) d’ACCIÓ.

– Difusió del quadern de vendes als consolats, ambai-
xades i cambres de comerç estrangeres establertes a 
Catalunya

Per part del Departament d’Empresa i Ocupació s’han 
posat cinc opcions sobre la taula que, per una raó o 
una altra, no s’han concretat. A banda, des la part so-
cial va arribar una proposta i des de l’Ajuntament de 
Sant Vicenç de Castellet s’han plantejat dues possibi-
litats més que, un cop contactades des del Departa-
ment d’Empresa i Ocupació, tampoc han fructificat. 
La valoració que es fa des del Departament d’Empre-
sa i Ocupació de la tasca desenvolupada per l’agència 
responsable del projecte és negativa, tot i que es con-
sidera que el projecte de reindustrialització que es va 
encarregar era consistent.

Així doncs, el termini establert fins desembre de 2014 
va finalitzar sense que hagi estat possible materialitzar 
cap projecte de reindustrialització. Assumint aquesta 
realitat, els esforços s’han dirigit a detectar i contac-
tar projectes empresarials que puguin contractar an-
tics treballadors de GE Power Controls. En aquest sen-
tit, el Departament d’Empresa i Ocupació s’ha dirigit a 
una empresa catalana fabricant de matalassos i somi-
ers, que requereix unes 16 persones per al seu nou cen-
tre productiu a Rubí i amb una empresa que té previst 
obrir un nou centre comercial a Sant Cugat del Vallès.

Finalment, aquestes empreses, així com d’altres, dos 
de les quals del sector dels supermercats d’alimenta-
ció, a qui se’ls va presentar els beneficis del projecte 
de reindustrialització, han decidit no presentar candi-
datura, tant pel difícil acomodament de les seves in-
versions als terminis del programa, com per la dificul-
tat en les condicions (projecte empresarial de 10 anys, 
contractació indefinida de 3 anys, etc.).

Vista la situació, el Departament ha enviat a la màxi-
ma direcció europea del grup GE un escrit sol·licitant 

l’ampliació del termini o l’aplicació dels recursos dis-
ponibles a bonificacions individuals de contractació 
del personal de GE Power Controls afectat, i la respos-
ta de la companyia ha estat negativa.

Pel que fa al punt 6 que insta a presentar-li, per mit-
jà del Departament d’Empresa i Ocupació, el projecte 
industrial que afirma que té per al Solsonès i que ha 
de permetre recol·locar els treballadors de l’empresa 
Tradema no més enllà del gener del 2015, atès que els 
noranta treballadors afectats finalitzen la prestació de 
l’atur el mes de febrer.

En el marc de les actuacions descrites en el punt 4, la 
reactivació econòmica del Solsonès ha estat una prio-
ritat per al Govern des del moment que Sonae va anun-
ciar el tancament definitiu de Tradema. Al llarg dels 
darrers dos anys, a través de la Direcció General d’In-
dústria s’ha desplegat una intensa activitat de recerca 
d’inversors interessats en les instal·lacions de Solsona 
per a dur-hi a terme activitats productives. S’ha tre-
ballat amb 27 inversors que han presentat un projec-
te industrial alternatiu a Tradema, la majoria lligats a 
la biomassa. Alguns dels projectes s’han descartat per 
manca de consistència i d’altres perquè no han pogut 
accedir al finançament necessari.

Cal remarcar que l’evolució del mercat energètic i les 
reformes dutes a terme pel Govern central no afavorei-
xen les energies renovables i han fet que la majoria de 
propostes no hagin pogut concretar. Tanmateix, enca-
ra es fan gestions amb relació a projectes interessats en 
les instal·lacions de Tradema que es plantegen operar 
en sectors d’activitat diferents.

S’han anunciat dos projectes d’empreses catalanes que 
es duran a terme al Solsonès i que contribuiran a la 
creació d’ocupació i a la reactivació econòmica i in-
dustrial de la comarca. D’una banda ja ha iniciat l’ac-
tivitat l’empresa Semmi (Serveis de Muntatge i Ma-
nufacturació Industrial), dedicada a la fabricació i 
muntatge de petits electrodomèstics i material electrò-
nic per a tercers, De l’altra, la inversió per ampliar la 
producció a Solsona de l’empresa Simet (Sinteritzats 
i Metal·lúrgia de Solsona S.A.), fabricant de coixinets 
autolubricats per a l’automoció i electrodomèstics i 
que pertany al Grup AMES.

Pel que fa al punt 7 que insta a donar suport als tre-
balladors que pateixen les conseqüències de la crisi a 
Catalunya com a resultat del tancament d’empreses. El 
Parlament vol mostrar tot el seu suport als treballa-
dors de les empreses Cemex, Cerámicas Foix, Jonhson 
Control, Delphi, Ficosa, Almirall, Alstom, Panrico, 
SCA Converting, Grupo Castilla, Copirineu, Neoelec-
tra, Alier, Albasa, Valeo, Expafruit, Ibérica de Altavo-
ces, Rotocayfo, Grobe i Sharp, i a totes les empreses 
amb expedients de regulació d’ocupació en procés, i 
reclama al Govern que adopti una actitud proactiva 
davant aquest tipus de processos.
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Els òrgans competents del Departament d’Empresa i 
Ocupació davant la presentació d’un expedient d’aco-
miadament col·lectiu sempre actuen de forma proac-
tiva i ofereixen el màxim suport a les empreses i als 
treballadors afectats per reestructuracions. Així, des 
de l’àrea de Relacions Laborals es concerten reunions 
i/o mediacions que agilitzin les negociacions i atenuïn 
l’afectació de l’expedient.

Si bé amb la reforma laboral va desaparèixer l’autorit-
zació administrativa en la majoria d’expedients, l’auto-
ritat laboral efectua els advertiments i les recomanaci-
ons que s’entenen oportunes, vetllant perquè el període 
de consultes es desenvolupi adequadament, i es dema-
na informe a la Inspecció de Treball. També s’ofereix 
la possibilitat de mediació entre les parts a sol·licitud 
d’aquestes, i pot assistir-les a petició d’ambdues parts 
o per pròpia iniciativa, citant-les a tal efecte.

Per part de la Direcció General d’Indústria es realitzen 
actuacions amb caràcter previ o no a la presentació 
dels expedients i es mantenen els contactes oportuns 
amb les parts en el cas d’empreses amb dificultats.

Pel que fa al punt 8 que insta a dissenyar polítiques 
de concertació i col·laboració entre l’àmbit públic i el 
privat, amb lideratge públic, i dotar els llocs de treball 
i les condicions laborals actuals d’una protecció que 
permeti anticipar tendències, prevenir processos de 
transformació i de desindustrialització i evitar la pèr-
dua de llocs de treball i el tancament d’empreses.

Tal i com s’ha esmentat anteriorment, la política in-
dustrial que el Govern està implementant a través de la 
Direcció General d’Indústria i ACCIÓ contempla un 
seguit de polítiques instrumentals entre les que desta-
ca el Programa de reactivació industrial. Aquest pro-
grama té l’objectiu primordial de reforçar el paper de 
la indústria en el conjunt de l’economia catalana, ja 
que es considera que el sector industrial ha de jugar un 
paper fonamental en la sortida de l’actual situació de 
crisi. Per això, s’implementen diversos elements diri-
gits al manteniment de l’activitat industrial.

En aquest sentit, la detecció anticipada de situacions 
de risc és fonamental per poder reconduir de forma 
efectiva els processos de reestructuració empresarial, 
articulant solucions o cercant alteratives que permetin 
mantenir l’activitat i l’ocupació. El Programa de reac-
tivació industrial es duu a terme mitjançant la Direc-
ció General d’Indústria, de forma concertada amb di-
ferents agents, públics i privats.

Pel que fa a l punt 9 que insta a garantir que els ajuts 
públics a les multinacionals es tradueixin en compro-
misos de creació de treball estable i de qualitat.

El Govern de la Generalitat entén que la política in-
dustrial té l’objectiu d’assolir un creixement basat en el 
coneixement i la innovació, que sigui sostenible i que 
creï ocupació i generi cohesió social i territorial.

En aquest sentit, la Direcció General d’Indústria i AC-
CIÓ compta amb la línia d’ajuts d’alt impacte que té 
per objectiu donar suport a projectes d’inversió realit-
zats a Catalunya que es considerin d’alt impacte, és a 
dir, aquelles inversions empresarials econòmicament 
i tecnològicament sòlides, generadores de riquesa i 
d’ocupació estable i de qualitat.

A través de la línia d’ajuts es subvencionen els pro-
jectes d’inversió que es duguin a terme en inversions 
en actius fixes i els projectes que fomentin la crea-
ció d’ocupació. L’any 2014, la convocatòria d’ajuts va 
comptar amb una dotació pressupostària de 3,3 mi-
lions d’euros, subvencionant un total de 24 projectes 
d’inversió que induiran una inversió de 158,6 milions 
d’euros i la creació de 1.170 llocs de treball a Catalu-
nya.

Barcelona, 19 de juny de 2015

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Control del compliment de la Moció 166/X, 
sobre l’esport
Tram. 390-00166/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 119720 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 30.06.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb allò que disposa l’article 140.3 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, en compliment del 
punt k de la Moció 166/X, sobre l’esport (tram. 390-
00166/10), us informo, amb el document annex, de les 
actuacions que s’han portat a terme.

Barcelona, 22 de juny de 2015

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Annex

Informe sobre les mesures adoptades i previstes pel 
Govern en aplicació de l’article 2.6. de la Llei 3/2008, 
del 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’es-
port, que estableix l’obligació que el departament 
competent en matèria d’esports fomenti mesures d’ac-
ció positiva d’informació, orientació, motivació, asses-
sorament o altres procediments que facilitin i fomen-
tin la presència de dones en les professions pròpies de 
l’àmbit de l’esport.

El Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Ca-
talunya, mitjançant el desenvolupament del Programa 
de Dones i Esports, ha impulsat actuacions adreçades 
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a corregir els desequilibris existents entre dones i ho-
mes en l’àmbit de l’esport, a tots els nivells, fomentant 
mecanismes d’intercanvi de coneixements i experièn-
cies per fer possible avançar cap a la igualtat efectiva.

Els principis generals que guien les actuacions del Pro-
grama es basen en la necessitat que les dones prenguin 
part de l’activitat física i esportiva, a fi que la societat 
catalana pugui gaudir de les aportacions, les habilitats 
i les capacitats de les dones i, a la vegada, perquè la 
meitat de la població no sigui exclosa d’un procés so-
cial que fomenta el benestar, la salut i el coneixement 
del cos de cadascú.

S’ha treballat per mostrar les aportacions que les do-
nes han fet i fan al món de l’esport i visibilitzar els es-
pais públics on les dones duen a terme activitat física 
i creant xarxes al seu entorn, així com les seves moti-
vacions, necessitats i expectatives relacionades amb la 
pràctica esportiva.

El Programa Dones i Esports ha plantejat actuacions 
en resposta a sis àmbits de l’esport, entre els quals es 
troba l’àmbit tècnic formatiu i d’ocupació, on la línia 
estratègica establerta té com a objectiu potenciar la 
formació i la inserció laboral femenina en les branques 
professionals esportives, incrementant la seva presèn-
cia i eliminant biaixos de gènere perquè dones i homes 
puguin gaudir de l’esport en igualtat d’oportunitats i 
amb el mateix reconeixement.

En aquesta línia, des de l’administració esportiva s’han 
recolzat actuacions dutes a terme pel mateix Consell 
Català de l’Esport i per entitats esportives (federaci-
ons, consells esportius, associacions i clubs...) per a:

– Fomentar l’increment del nombre de dones àrbitres, 
jutgesses, tutores de joc i entrenadores.

– Fomentar l’increment del nombre de professores 
d’educació física i professionals de l’esport en els dife-
rents àmbits esportius a nivell tècnic.

– Incorporar continguts en matèria d’equitat i perspec-
tiva de gènere en els plans de formació i programes 
dels/les tècnics/ques esportius.

– Potenciar la formació de voluntàries en l’àmbit de 
l’esport.

En concret, en l’àmbit tècnic i formatiu s’han dut a ter-
me les següents tasques:

– Assessorament a persones i entitats en matèria d’igu-
altat i transversalitat de gènere en projectes i accions 
de formació esportiva i coeducació.

– Cura en la utilització del llenguatge no sexista ni dis-
criminatori en material formatiu generat.

– Accions de sensibilització en qüestions especifiques 
d’esport femení.

– Accions positives en les inscripcions a les formaci-
ons de tècniques esportives.

– Accions de formació continuada sobre diferents àm-
bits de l’esport femení (organització de jornades, xer-
rades, taules rodones).

– Accions per impulsar la participació de les noies en 
els cursos de formació de dinamitzadors i d’altres per-
fils col·laboradors d’esport escolar.

– Vetllar per l’acompliment dels currículums especí-
fics de la LOGSE i LOE en l’assignatura d’esport i gè-
nere.

El Programa Dones i Esports, pel que fa a la formació 
en relació amb el lideratge, la gestió i la planificació, 
ha realitzat, entre d’altres, tasques per a:

– Potenciar les accions formatives per fomentar la par-
ticipació de la dona en tasques de gestió.

– Donar suport a les iniciatives que reconeixen la tasca 
de dones dirigents i líders en l’àmbit esportiu.

– Programar cursos de millora de la comunicació per 
a esportistes d’alt nivell en benefici del seu lideratge 
social i esportiu.

L’Escola Catalana de l’Esport, com a centre autoritzat 
pel Departament d’Ensenyament, ha dut a terme les 
següents formacions: 

Cursos 
2014

Total per-
sones as-

sistents Dones

Formació del voluntariat. 
Cursos de Ciate 43 927 367
Formació de tècnics de 
l’esport en les modalitats 
no regulades. Cursos en 
període transitori. 36 617 226
Formació d’ensenyaments 
Esportius (EFTE Esplu-
gues de Llobregat, EFTE 
Caparrella-Lleida i EFTE 
Montjuic) 41 772 97
Actes de formació conti-
nuada 40 1.935 700
Seminaris d’Higiene i pri-
mers auxilis: Cursos DEA 14 221 53

Pel que fa al Registre Oficial de Professionals de l’Es-
port, en l’exercici 2014 s’han realitzat 1.393 inscripci-
ons i si tenim en compte el total de professionals ins-
crits fins al moment: 

Total professionals inscrits Dones

15.978 5.386

Ivan Tibau i Ragolta
Secretari general
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Control del compliment de la Moció 167/X, 
sobre les polítiques transversals amb relació 
a la violència contra les dones
Tram. 390-00167/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 119954 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.06.2015

A la Mesa del Parlament

Neus Munté i Fernàndez, Consellera de Benestar So-
cial i Família de la Generalitat de Catalunya, a l’empa-
ra del que disposa l’article 94 del Reglament del Parla-
ment de Catalunya,

Sol·licito:

L’ampliació en 15 dies del termini per a la presenta-
ció de l’informe de compliment de la Moció 167/X, 
sobre les polítiques transversals amb relació a la vi-
olència contra les dones, amb número de tramitació 
390-00167/10, el control de compliment de la qual cor-
respon a la Comissió d’Igualtat de les Persones atesa la 
diversitat de dades demanades i la implicació d’altres 
Departaments del Govern.

Barcelona, 23 de juny de 2015

Neus Munté i Fernández
Consellera de Benestar Social i Família

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Consellera, del Departament de Benestar 
Social i Família (reg. 119954).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 8 dies 
hàbils (del 23.06.2015 al 03.07.2015) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co-
missió corresponent, el qual finirà el 06.07.2015, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.06.2015.

Control del compliment de la Moció 181/X, 
sobre polítiques d’ocupació
Tram. 390-00181/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 119665 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.06.2015

A la Mesa del Parlament

Felip Puig i Godes, Conseller d’Empresa i Ocupació 
de la Generalitat de Catalunya, a l’empara del que dis-

posa l’article 94 del Reglament del Parlament de Ca-
talunya,

Sol·licito:

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació 
de l’informe de compliment de la Moció 181/X, sobre 
polítiques d’ocupació, amb número de tramitació 390-
00181/10, el control de compliment de la qual corres-
pon a la Comissió d’Empresa i Ocupació.

Barcelona, 19 de juny de 2015

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament d’Empresa i 
Ocupació (reg. 119665).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 15.07.2015 al 02.09.2015) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co-
missió corresponent, el qual finirà el 03.09.2015, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.06.2015.

Control del compliment de la Moció 192/X, 
sobre el sistema per a l’autonomia personal i 
l’atenció a la dependència
Tram. 390-00192/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 119647 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.06.2015

A la Mesa del Parlament

Neus Munté i Fernàndez, Consellera de Benestar So-
cial i Família de la Generalitat de Catalunya, a l’empa-
ra del que disposa l’article 94 del Reglament del Parla-
ment de Catalunya,

Sol·licito: 

L’ampliació en 1 mes del termini per a la presentació de 
l’informe de compliment del punt 3.b de la Moció 
192/X, sobre el sistema per a l’autonomia personal i 
l’atenció a la dependència, amb número de tramita-
ció 390-00192/10, el control de compliment de la qual 
correspon a la Comissió de Benestar, Família i Immi-
gració.

Barcelona, 19 de juny de 2015

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família
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Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Consellera, del Departament de Benestar 
Social i Família (reg. 119647).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 di-
es hàbils (del 15.07.2015 al 02.09.2015) del termini 
que disposa el Govern per a retre comptes a l’apartat 
3 b davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
03.09.2015, a les 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.06.2015.

Control del compliment de la Moció 199/X, 
sobre la inversió en carreteres per a millo-
rar-ne la seguretat
Tram. 390-00199/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 119842 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 30.06.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 140.3 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
compliment als punts a i c de la Moció 199/X, sobre 
la inversió en carreteres per a millorar-ne la seguretat 
(tram. 390-00199/10), us informo del següent:

D’una banda, el Govern, mitjançant el Departament de 
Territori i Sostenibilitat ha redactat el projecte cons-
tructiu del desdoblament de la C-55, entre Castellbell i 
el Vilar i Sant Vicenç de Castellet.

Així mateix, estan en fase avançada de redacció, i 
pràcticament enllestits els projectes de desdoblament 
de la C-55, entre Sant Vicenç de Castellet i Manre-
sa i el desdoblament de la C-55, entre els PK 24,700 i 
27,600 al tram de Manresa.

Actualment estan en fase d’acabament les obres de 
desdoblament de la carretera C-55 a la Ronda de Man-
resa, del PK 28,550 al 30.

D’altra banda, s’està estudiant el cost actual del rescat 
de la C-16.

Barcelona, 22 de juny de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Moció 214/X, 
sobre els casos sotmesos a investigació ju-
dicial en la sanitat pública
Tram. 390-00214/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 30.06.2015

Control del compliment de la Moció 215/X, 
sobre les condicions laborals, de salut i de 
seguretat dels treballadors
Tram. 390-00215/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 30.06.2015

Control del compliment de la Moció 216/X, 
sobre la política energètica
Tram. 390-00216/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 30.06.2015

Control del compliment de la Moció 217/X, 
sobre l’aplicació en l’àmbit local de la Llei 
19/2014, de transparència, accés a la infor-
mació pública i bon govern
Tram. 390-00217/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 30.06.2015
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Control del compliment de la Moció 218/X, 
sobre les persones en situació de depen-
dència o amb discapacitat i les entitats que 
hi treballen
Tram. 390-00218/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 30.06.2015

Control del compliment de la Moció 219/X, 
sobre el progrés social i la lluita contra les 
desigualtats
Tram. 390-00219/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 30.06.2015

Control del compliment de la Moció 220/X, 
sobre la lluita contra la desigualtat, l’exclu-
sió i la pobresa
Tram. 390-00220/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 30.06.2015

Control del compliment de la Moció 221/X, 
sobre les infraestructures estratègiques
Tram. 390-00221/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 30.06.2015

Control del compliment de la Moció 222/X, 
sobre l’ofec competencial i econòmic de Ca-
talunya, les estructures d’estat i els informes 
del Consell Assessor per a la Transició Na-
cional
Tram. 390-00222/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 30.06.2015

Control del compliment de la Moció 223/X, 
sobre les externalitzacions, els subcontrac-
tes i les privatitzacions dels serveis públics
Tram. 390-00223/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 30.06.2015

4.52. COMPAREIXENCES DEL PRESIDENT 
DE LA GENERALITAT

4.52.10. COMPAREIXENCES

Compareixença del president de la Genera-
litat davant el Ple per a donar compte de la 
composició del Govern
Tram. 350-00005/10

Anunci

Anunci: president de la Generalitat (reg. 119855).
Coneixement: Mesa del Parlament, 30.06.2015.
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4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 

COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Benestar, Família i Immigració amb la 
consellera de Benestar Social i Família so-
bre el Pla d’acció per a la lluita contra la po-
bresa i per a la inclusió social
Tram. 354-00436/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Rafael López i Rueda, 
del GP PPC (reg. 119916).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Benestar, Famí-
lia i Immigració, 30.06.2015.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Benestar, Família i Immigració amb el 
conseller d’Empresa i Ocupació sobre la re-
forma de la renda mínima d’inserció
Tram. 354-00437/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Rafael López i Rueda, 
del GP PPC (reg. 119917).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Benestar, Famí-
lia i Immigració, 30.06.2015.

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació de Famílies Afec-
tades per la Síndrome Alcohòlica Fetal da-
vant la Comissió de Benestar, Família i 
Immigració perquè exposi les finalitats de 
l’Associació
Tram. 356-01249/10

Sol·licitud

Presentació: Anna Figueras i Ibàñez, del GP CiU, Pe-
re Bosch Cuenca, del GP ERC, Eva Granados Galia-
no, del GP SOC, Rafael López i Rueda, del GP PPC, 
Laura Massana Mas, del GP ICV-EUiA, José María 

Espejo-Saavedra Conesa, del GP C’s, David Fernàn-
dez i Ramos, del Grup Mixt (reg. 119448).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 30.06.2015.

Sol·licitud de compareixença de Núria Canal 
i Pubill, directora de l’Institut Català de l’Aco-
lliment i de l’Adopció, davant la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració perquè infor-
mi sobre la concessió d’acreditacions d’en-
titats col·laboradores amb la Generalitat en 
matèria d’adopció internacional
Tram. 356-01253/10

Sol·licitud

Presentació: Eva Granados Galiano, juntament amb 
una altra diputada del GP SOC (reg. 119587).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 30.06.2015.

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

Compareixença d’Arseni Gibert, president 
de l’Autoritat Catalana de la Competència, 
davant la Comissió d’Estudi de les Políti-
ques Públiques en Matèria d’Economia Col-
laborativa
Tram. 357-01416/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 7 de la Comissió d’Es-
tudi de les Polítiques Públiques en Matèria d’Economia 
Col·laborativa, tinguda el 30.06.2015, DSPC-C 765.

Compareixença de Maria Sobrino, subdirec-
tora de la Comissió Nacional dels Mercats 
i la Competència, davant la Comissió d’Es-
tudi de les Polítiques Públiques en Matèria 
d’Economia Col·laborativa
Tram. 357-01417/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 7 de la Comissió d’Es-
tudi de les Polítiques Públiques en Matèria d’Economia 
Col·laborativa, tinguda el 30.06.2015, DSPC-C 765.
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Compareixença del secretari d’Empresa i 
Competitivitat davant la Comissió d’Estu-
di de les Polítiques Públiques en Matèria 
d’Economia Col·laborativa
Tram. 357-01418/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 7 de la Comissió d’Es-
tudi de les Polítiques Públiques en Matèria d’Economia 
Col·laborativa, tinguda el 30.06.2015, DSPC-C 765.

Compareixença del secretari d’Infraestruc-
tures i Mobilitat davant la Comissió d’Es-
tudi de les Polítiques Públiques en Matèria 
d’Economia Col·laborativa
Tram. 357-01419/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 7 de la Comissió d’Es-
tudi de les Polítiques Públiques en Matèria d’Economia 
Col·laborativa, tinguda el 30.06.2015, DSPC-C 765.

Compareixença d’una representació de 
l’Institut Metropolità del Taxi davant la Co-
missió d’Estudi de les Polítiques Públiques 
en Matèria d’Economia Col·laborativa
Tram. 357-01421/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 7 de la Comissió d’Es-
tudi de les Polítiques Públiques en Matèria d’Economia 
Col·laborativa, tinguda el 30.06.2015, DSPC-C 765.

Compareixença d’una representació de Tu-
risme de Barcelona davant la Comissió d’Es-
tudi de les Polítiques Públiques en Matèria 
d’Economia Col·laborativa
Tram. 357-01422/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 7 de la Comissió d’Es-
tudi de les Polítiques Públiques en Matèria d’Economia 
Col·laborativa, tinguda el 30.06.2015, DSPC-C 765.

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

4.70.10. ALTRES COMUNICACIONS

Informe i valoració del Consell de l’Audio-
visual de Catalunya sobre l’observança del 
pluralisme polític en la televisió i la ràdio du-
rant la campanya de les eleccions munici-
pals del 2015
Tram. 337-00054/10

Presentació
President, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

Reg. 119725 / Coneixement i tramesa a la Comissió 

de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals: Mesa del Parlament, 30.06.2015

A la presidenta del Parlament

Molt Honorable Presidenta,

Em plau de fer-vos a mans l’Informe específic de plu-
ralisme a la televisió i a la ràdio durant la campanya 
de les eleccions municipals 2015, del 8 al 22 de maig.

Així mateix us trametem la Valoració del Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya (aprovada en sessió de 10 
de juny de 2015) perquè en tingueu coneixement i als 
efectes oportuns.

Cordialment,

Roger Loppacher i Crehuet
Barcelona, 19 de juny de 2015

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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4.87.15. INFORMACIó 48

4.87. PROCEDIMENTS DAVANT EL 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

4.87.15. QÜESTIONS D’INCONSTITUCIONALITAT

Qüestió d’inconstitucionalitat 2577/2015, 
plantejada per la Secció Setena de la Sa-
la Contenciosa Administrativa del Tribunal 
Suprem respecte als apartats 9.2.b i 9.3 de 
la disposició transitòria novena de la Llei 
7/2003, del 25 d’abril, de protecció de la sa-
lut, d’acord amb la redacció establerta per la 
Llei 8/2007, del 30 de juliol, de l’Institut Ca-
talà de la Salut
Tram. 382-00001/10

Coneixement i acord de compareixença del 
Parlament
Reg. 119971 / Provisió del president 

del TC del 23.06.2015

Acord: Mesa del Parlament, 30.06.2015.

4.95. ALTRES INFORMACIONS

Credencial de la diputada Carmen García 
Lores

Presentació
Reg. 119968 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 30.06.2015

Credencial de diputada autonómica

Don Carlos Granados Pérez, Presidente de la Junta 
Electoral Central, expido la presente credencial expre-
siva de que ha sido designada diputada del Parlamento 
de Cataluña

Doña Carmen García Lores

por estar incluida en la lista de candidatos presentada 
por el Partit dels Socialistes de Catalunya a las elec-
ciones al Parlamento de Cataluña de 25 de noviembre 
de 2012, en sustitución, por renuncia, de Doña Rocío 
Martínez-Sampere Rodrigo y previa renuncia antici-
pada de Don Teodoro Romero Hernández.

A los efectos de su presentación en el Parlamento de 
Cataluña, expido la presente en Madrid, a 24 de junio 
de 2015.

Carlos Granados Pérez
Presidente de la Junta Electoral Central
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