
TAUL A DE CONT INGUT

2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el desplegament del Pla integral de salut mental
250-00059/11
Retirada 7

Proposta de resolució sobre l’ampliació de la cartera de serveis sanitaris per als menors 
i el reforçament dels serveis de salut mental per a la població infantil i juvenil
250-00061/11
Retirada 7

Proposta de resolució sobre la reducció de les llistes d’espera dels hospitals
250-00069/11
Retirada 7

Proposta de resolució sobre l’establiment d’un temps d’espera màxim garantit en els 
serveis d’urgències dels hospitals
250-00070/11
Retirada 7

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 modificació de la legislació sobre la comunicació audiovisual de 
Catalunya
202-00014/11
Esmenes a la totalitat 8

Proposició de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de con-
sum de Catalunya
202-00015/11
Esmenes a la totalitat 8

Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
202-00090/10
Inici de la tramitació parlamentària 8

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el coneixement del Protocol d’Istanbul en l’àmbit sanitari
250-00319/11
Presentació: GP CSP 15

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola Mediterrània, de Viladecans, i la 
seva transformació en institut escola
250-00320/11
Presentació: GP C’s, GP SOC, GP CSP, GP PPC, GP CUP-CC 16

Proposta de resolució sobre la situació laboral i les condicions de treball del personal 
de centres residencials i de dia de gent gran i de persones amb discapacitat
250-00321/11
Presentació: GP CSP 18

Proposta de resolució sobre la difusió del Protocol d’Istanbul a l’Administració de justícia
250-00322/11
Presentació: GP C’s 19
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Proposta de resolució sobre l’extensió de les funcions dels intèrprets judicials a les de-
claracions de detinguts
250-00323/11
Presentació: GP C’s 20

Proposta de resolució sobre la regulació de l’actuació policial amb relació als drets dels 
detinguts a accedir a informacions essencials relatives a llur detenció
250-00324/11
Presentació: GP C’s 20

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un protocol sobre la contenció mecànica
250-00325/11
Presentació: GP C’s 21

Proposta de resolució sobre la circulació de megacamions
250-00326/11
Presentació: GP CSP 22

Proposta de resolució sobre el trasllat del laboratori d’anàlisi clínica regional de l’Hospital 
Doctor Josep Trueta, de Girona, al Parc Hospitalari Martí i Julià, de Salt
250-00327/11
Presentació: GP CSP 23

Proposta de resolució sobre l’ampliació de l’aeròdrom de la Cerdanya
250-00328/11
Presentació: GP CSP 24

Proposta de resolució sobre la reparació de les carreteres de titularitat de la Confede-
ració Hidrogràfica de l’Ebre
250-00329/11
Presentació: GP SOC 26

Proposta de resolució sobre l’Hospital de Sabadell
250-00330/11
Presentació: GP SOC 28

Proposta de resolució sobre el servei d’urgències de l’Hospital de Sabadell
250-00331/11
Presentació: GP SOC 29

Proposta de resolució sobre les obres de condicionament de la carretera C-73 entre 
Linyola i Bellcaire d’Urgell
250-00332/11
Presentació: GP SOC 30

Proposta de resolució sobre l’adequació de l’aparcament de l’Hospital Verge de la Cin-
ta, de Tortosa
250-00333/11
Presentació: GP SOC 30

Proposta de resolució sobre el control de les actuacions derivades del Pla estratègic 
d’acció exterior
250-00334/11
Presentació: GP C’s 32

Proposta de resolució sobre els acords de col·laboració exterior
250-00335/11
Presentació: GP C’s 32

Proposta de resolució sobre els memoràndums d’acció exterior
250-00336/11
Presentació: GP C’s 33

Proposta de resolució sobre la supressió de l’ús del formaldehid en els centres sanitaris
250-00337/11
Presentació: GP SOC 34

Proposta de resolució sobre els serveis públics de control de mosquits
250-00338/11
Presentació: GP C’s 35

Proposta de resolució sobre l’ampliació dels mitjans materials i del personal del Jutjat 
de Família de Badalona
250-00339/11
Presentació: GP CSP 35

Proposta de resolució sobre els indicadors socioeconòmics de les àrees bàsiques de 
salut
250-00340/11
Presentació: GP JS 36
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Proposta de resolució sobre la pobresa energètica i la salut
250-00341/11
Presentació: GP CSP 38

Proposta de resolució sobre el garantiment de la neutralitat i la imparcialitat polítiques 
en els centres educatius finançats amb fons públics
250-00342/11
Presentació: GP PPC 39

Proposta de resolució sobre la construcció del nou edifici de l’Escola El Vinyet, de Sol-
sona
250-00343/11
Presentació: GP PPC 40

Proposta de resolució sobre el garantiment del finançament de les beques de menjador 
atorgades el curs 2015-2016
250-00344/11
Presentació: GP PPC 41

Proposta de resolució sobre el manteniment de l’oferta de P3 a les escoles públiques 
de Vilanova i la Geltrú
250-00345/11
Presentació: GP PPC 42

Proposta de resolució sobre les larves de mosca negra a les séquies d’Aitona
250-00346/11
Presentació: GP PPC 43

Proposta de resolució sobre el pagament del deute amb l’Ajuntament de l’Hospitalet 
de Llobregat
250-00347/11
Presentació: GP PPC 44

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla de reactivació econòmica de Cervera
250-00348/11
Presentació: GP PPC 45

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla de protecció i desenvolupament del 
sector de la fusta
250-00349/11
Presentació: GP PPC 45

Proposta de resolució sobre la construcció del nou Hospital Doctor Josep Trueta, de 
Girona
250-00350/11
Presentació: GP SOC 46

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Institut Joan Solà, de Torrefarrera, i la 
retirada dels mòduls prefabricats provisionals
250-00351/11
Presentació: GP SOC 47

Proposta de resolució sobre el trasllat del servei de rehabilitació del CAP Pubilla Casas, 
de l’Hospitalet de Llobregat
250-00352/11
Presentació: GP CSP 48

Proposta de resolució sobre el desplegament de la Llei 24/2015, de mesures urgents 
per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, i sobre la 
protecció de les famílies vulnerables
250-00353/11
Presentació: GP SOC 49

3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges sobre les conclusions i propostes d’actuació amb relació 
a l’atur de les persones més grans de quaranta-cinc anys
360-00007/11
Presentació: síndic de Greuges 50

4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Situació de compatibilitat o d’incompatibilitat d’una diputada
234-00148/11
Dictamen de la Comissió de l’Estatut dels Diputats 51
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4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat
410-00015/11
Substitució de diputats i renúncia a la vicepresidència 51

4.48. Intergrups parlamentaris

Composició de l’Intergrup del Poble Gitano
413-00003/11
Substitució de membres 52

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Pacte Més Indústria davant la Co-
missió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre aquest pacte
356-00045/11
Correcció d’errades de publicació (BOPC 90) 52

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Afers Socials i Famílies davant la Comissió 
de la Infància perquè expliqui les línies de govern en l’àmbit de la infància
356-00102/11
Acord sobre la sol·licitud 52

Sol·licitud de compareixença d’Agnès Russiñol, directora de l’Institut Català de l’Acolli-
ment i de l’Adopció, davant la Comissió de la Infància perquè expliqui les línies de go-
vern en l’àmbit d’actuació de l’Institut
356-00103/11
Acord sobre la sol·licitud 52

Sol·licitud de compareixença de Xavier Cos Pedrol i d’Òscar Lanuza Franco, president i 
gerent de l’Orquestra Simfònica del Vallès, davant la Comissió de Cultura perquè expli-
quin llur experiència sobre l’accés universal al patrimoni musical per mitjà d’experièn-
cies col·lectives compartides
356-00118/11
Sol·licitud 53

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament amb la consellera de Treball, Afers 
Socials i Famílies sobre el garantiment d’una acció coordinada entre el Departament 
d’Ensenyament i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies davant de situacions 
d’assetjament escolar i abusos sexuals
355-00019/11
Substanciació 53

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres 
persones

Compareixença del director general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència davant la 
Comissió de la Infància per a explicar les línies d’actuació del Govern en el seu àmbit
357-00010/11
Substanciació 53

Compareixença de Marco Aparicio Wilhelmi, professor de dret constitucional de la Uni-
versitat de Girona, davant la Comissió d’Estudi del Procés Constituent
357-00031/11
Substanciació 53

Compareixença de José Antonio Pérez Tapias, degà de la Facultat de Filosofia i Lle-
tres de la Universitat de Granada, davant la Comissió d’Estudi del Procés Constituent
357-00032/11
Substanciació 54

Compareixença de Fernando Perreau de Pinninck, en representació de la Comissió 
Europea, davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència per a informar sobre la situació de les negociacions relatives a l’Associ-
ació Transatlàntica per al Comerç i la Inversió (TTIP)
357-00055/11
Substanciació 54

Compareixença de Jordi Foz i Dalmau, secretari de Transparència, Govern Obert i Con-
tractació Pública ,davant la Comissió d’Estudi de les Mesures de Lluita contra la Cor-
rupció per a la Regeneració Democràtica
357-00065/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 54
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Compareixença de Joan Llinares Gómez, gerent de recursos i responsable de l’Oficina 
per a la Transparència i les Bones Pràctiques de l’Ajuntament de Barcelona, davant la 
Comissió d’Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per a la Regeneració 
Democràtica
357-00066/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 54

Compareixença del secretari d’Afers Socials i Famílies davant la Comissió de la Infància 
per a explicar les línies de govern en l’àmbit de la infància
357-00067/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 54
Substanciació 54

Compareixença d’Agnès Russiñol, directora de l’Institut Català de l’Acolliment i de 
l’Adopció, davant la Comissió de la Infància per a explicar les línies de govern en l’àm-
bit d’actuació de l’Institut
357-00068/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 55
Substanciació 55

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

4.70.10. Altres comunicacions

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre l’observança del pluralisme po-
lític en la televisió i la ràdio corresponent al gener del 2016
337-00010/11
Presentació: president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 55

4.90. Règim interior

4.90.15. Contractació

Contractació de les obres de manteniment i reparació de l’edifici del Palau del Parla-
ment de Catalunya
610-00001/11
Formalització del contracte 55
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el desplegament del Pla integral de salut 
mental
250-00059/11

RETIRADA

Retirada pel GP C’s (reg. 20022).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016.

Proposta de resolució sobre l’ampliació de la cartera de serveis sanitaris 
per als menors i el reforçament dels serveis de salut mental per a la 
població infantil i juvenil
250-00061/11

RETIRADA

Retirada pel GP C’s (reg. 20022).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016.

Proposta de resolució sobre la reducció de les llistes d’espera dels 
hospitals
250-00069/11

RETIRADA

Retirada pel GP C’s (reg. 20022).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016.

Proposta de resolució sobre l’establiment d’un temps d’espera màxim 
garantit en els serveis d’urgències dels hospitals
250-00070/11

RETIRADA

Retirada pel GP C’s (reg. 20022).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016.
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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 modificació de la legislació sobre la comunicació 
audiovisual de Catalunya
202-00014/11

ESMENES A LA TOTALITAT

Reg. 21272 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

ESMENA PRESENTADA PEL GP JS (REG. 21272)

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

el que estableixen els articles 113 i següents del Reglament del Parlament, presenta la 
següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei de modificació de la legislació sobre 
la comunicació audiovisual de Catalunya (tram. 202-00014/11).

Esmena 1, GP JS

A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 13 d’abril de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

Proposició de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del 
Codi de consum de Catalunya
202-00015/11

ESMENES A LA TOTALITAT

Reg. 21434 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

ESMENA PRESENTADA PEL GP JS (REG. 21434)

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

el que estableixen els articles 113 i següents del Reglament del Parlament, presenta la 
següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei de modificació de la Llei 22/2010, 
del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya (tram. 202-00015/11).

Esmena 1, GP JS

A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de 
cànnabis
202-00090/10

INICI DE LA TRAMITACIÓ PARLAMENTÀRIA

Reg. 113800/10 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

Acord: atès que la Iniciativa legislativa popular ha assolit un nombre de signatures su-
perior a l’exigit per l’article 3 de la Llei 1/2006, de 16 de febrer, de la iniciativa legislati-
va popular, de conformitat amb el que estableixen els articles 14 i concordants de la dita 
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Llei i 112 i concordants del Reglament, s’admet a tràmit la Proposició de llei, se n’orde-
na l’inici de la tramitació parlamentària i la publicació al Butlletí Oficial del Parlament 
de Catalunya.

A la Mesa del Parlament

Proposició de llei reguladora de les associacions de persones consumidores 
de cànnabis

Exposició de motius
La participació ciutadana és una peça clau en el funcionament del sistema democrà-

tic. La sobirania popular s’exerceix mitjançant els diferents canals de participació que 
estableixen la Constitució Espanyola, l’Estatut d’autonomia de Catalunya i la legislació 
de règim local, tant l’estatal com l’autonòmica.

L’article 4 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya estableix que els poders públics 
de Catalunya han de promoure el ple exercici de les llibertats i els drets que reconeixen 
aquest Estatut, la Constitució, la Unió Europea, la Declaració universal de drets hu-
mans, el Conveni europeu per a la protecció dels drets humans i els altres tractats i con-
venis internacionals subscrits per Espanya que reconeixen i garanteixen els drets i les 
llibertats fonamentals.

L’article 51 de la Constitució Española estableix que els poders públics han de ga-
rantir la defensa dels usuaris i consumidors, protegint per procediments eficaços, la se-
guretat, la salut i els legítims interessos econòmics dels mateixos.

D’acord als articles 28 i 49 de l’Estatut, els poders públics han de garantir la pro-
tecció de la salut, la seguretat i la defensa dels drets i els interessos legítims dels con-
sumidors i usuaris, i també han de donar suport a les organitzacions de consumidors i 
usuaris.

L’article 123 de l’Estatut estableix que correspon a la Generalitat la competència ex-
clusiva en matèria de consum, que inclou en tot cas la defensa dels drets dels consumi-
dors i els usuaris, proclamats per l’article 28.

La Generalitat de Catalunya té la competència exclusiva en matèria d’associacions 
segons l’article 118 de l’Estatut, així com també en matèria de publicitat, sens perjudici 
de la legislació mercantil de l’estat.

El consum de cànnabis per part de persones adultes, en l’àmbit privat, ja sigui per 
motius lúdics o terapèutics és l’exercici del dret fonamental a la llibertat que es projecta 
en llibertat de consciència i a la lliure disposició del propi cos, i també del dret a la salut 
i de les persones a escollir les teràpies i tractaments que lliurement escullin.

La societat civil Catalana ha estat històricament un element vertebrador i clau en la 
defensa dels interessos, drets i en la iniciativa de les aspiracions de la ciutadania.

D’ençà que l’any 1991 en que es va fundar a Barcelona l’associació Ramón Santos de 
Estudios del Cannabis «ARSEC», reconeguda com la primera associació de consumi-
dors de cànnabis que va a dur a terme un conreu col·lectiu, el nombre d’aquestes entitats 
ha proliferat. S’estima que a l’actualitat existeixen uns 400 clubs socials de cànnabis a 
Catalunya. El model d’associació de consumidors de cànnabis que aquesta llei pretén 
regular s’ha construït des de la capacitat d’afrontar reptes de la societat civil que recla-
ma un marc jurídic clar i un reconeixement legal.

La societat civil ha dut a terme una important i valuosa tasca d’autoregulació, esta-
blint criteris i pautes i codis de bones pràctiques. Alhora la seva existència ha posat de 
manifest una incontrovertible realitat social respecte al consum de cànnabis i ha cons-
truït un model, objecte d’estudi a nivell internacional, en un moment de debat a nivell 
mundial sobre la necessitat d’un canvi en la orientació de les polítiques de drogues, ba-
sat en la reducció de riscos associats al seu ús i el respecte dels drets fonamentals.

Les administracions locals de Catalunya han estat també pioneres, i a l’any 2012 
l’Ajuntament de Rasquera va aprovar un pla per promoure la investigació científica i al-
hora donar solució als reptes que es plantejaven les associacions, així com optimitzar 
els recursos, que va ser recolzat per la ciutadania en una consulta popular.

El febrer de l’any 2014 el Parlament de Catalunya va aprovar la moció 77/X, per tal 
que la comissió de Salut realitzés els treballs per tal que el Govern de la Generalitat re-
gulés les associacions de consumidors de cànnabis.
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El 29 de gener de 2015 el Parlament va aprovar la resolució 932/X, l’exposició de 
motius de la qual va posar de manifest la orientació de la Generalitat en polítiques de 
drogues i en la necessitat d’aprovar una norma per regular aquestes associacions.

Títol I. Disposicions generals

Article 1. Objecte
Aquesta Llei té com a objecte establir clarament el model d’activitat de les associa-

cions de persones consumidores de cànnabis, les normes generals per a la constitució, 
organització i funcionament d’aquestes Associacions i els seus clubs.

Article 2. Finalitat
Les finalitats de la present llei són
a) Protegir, promoure i millorar la salut pública de la població mitjançant una políti-

ca orientada a minimitzar els riscos i danys del consum del cànnabis.
b) Vetllar pel respecte i garantir els drets de les persones consumidores de cànnabis, 

i compatibilitzar-los amb els de la resta de la població.
c) Establir els mecanismes per la protecció de la salut de les persones consumidores 

de cànnabis, en especial al control i la informació sobre la qualitat i les característiques 
i efectes del producte que consumeixen.

d) Impulsar la deguda informació, educació i prevenció sobre les conseqüències i 
efectes perjudicials vinculats al consum d’aquesta substància,

e) Establir les condicions de l’exercici de la seva activitat pels ajuntaments de Cata-
lunya i donar-ne publicitat.

f) Establir mecanismes per millorar la seva activitat des d’una perspectiva de Salut 
Pública.

g) Establir els mecanismes per a la protecció mediambiental en l’exercici de les ac-
tivitats de les associacions.

h) Dotar als ens municipals d’instruments per a l’autorització de les activitats de les 
associacions de consumidors de Cànnabis.

i) Establir un marc de seguretat jurídica per a les activitats de les associacions de 
consumidors de cànnabis.

j) Promoure mecanismes per a garantir la seguretat pública i privada en el desenvo-
lupament de les activitats de les associacions de consumidors de cànnabis.

k) Garantir els drets dels socis que integren aquestes associacions

Article 3. Àmbit d’aplicació
Aquesta llei serà d’aplicació a les entitats definides a l’article 4 que tinguin el seu do-

micili o desenvolupin les seves activitats a Catalunya.

Article 4. Definicions
Als efectes d’aquesta llei es considera:
a) Associacions de persones consumidores de cànnabis: Son associacions sense 

ànim de lucre, legalment constituïdes, que s’autoabasteixen i distribueixen cànnabis en-
tre els seus socis, tots ells majors d’edat, els quals consumeixen aquesta substància en 
un àmbit privat, ja sigui amb finalitat lúdica o terapèutica, reduint així danys sobre la 
salut associats al mercat clandestí i a determinats usos del cànnabis, d’acord amb la le-
galitat vigent.

b) Club social de cànnabis: Es un espai d’àmbit privat gestionat per una associació 
de persones consumidores de cànnabis, que reuneix les condicions idònies i on princi-
palment es duu a terme el consum de cànnabis per part dels seus membres.

c) Club social de fumadors de cànnabis: Es un espai d’àmbit privat gestionat per una 
associació de persones consumidores de Cànnabis, que reuneix les condicions idònies i 
on principalment es du a terme el consum de Cànnabis mitjançant combustió.

Títol II. Constitució de les associacions de persones consumidores de 
cànnabis

Article 5. Constitució, personalitat jurídica i obligacions registrals
1. Les associacions de consumidors de cànnabis de Catalunya es constituiran com 

associacions sense ànim de lucre, d’acord amb el que estableix la llei la Llei Orgànica 
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1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació y el llibre tercer del codi civil 
de Catalunya, i gaudiran de personalitat jurídica pròpia d’acord amb que aquestes esta-
bleixen.

2. Les associacions de consumidors de cànnabis de Catalunya s’hauran d’inscriure 
en la secció específica del Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya.

Article 6. Socis fundadors
Els socis/es fundadors/es hauran de ser persones majors d’edat i consumidores de 

cànnabis.

Article 7. Fins i objectius específics
Entre els seus fins i objectius hauran de constar:
a) L’autoabastiment i distribució de cànnabis entre els seu socis/es per al seu consum 

privat, d’acord amb la legalitat vigent.
b) La prevenció de riscos i reducció de danys associats al mercat clandestí i a deter-

minats usos del cànnabis.
c) Proporcionar als seus associats informació sobre el seu consum.
d) El control de la qualitat i les propietats del cànnabis.

Títol III. Organització i funcionament

Article 8. Organització
Les associacions de persones consumidores de cànnabis s’organitzaran d’acord amb la 

normativa vigent reguladora del dret d’associació, Llei Orgànica 1/2002 i el Llibre III del 
Codi Civil de Catalunya i per les disposicions de la present llei.

Article 9. Condicions d’ingrés a nous socis
Els socis de les associacions de consumidors de cànnabis hauran de complir els se-

güents requisits:
a) Ser majors d’edat
b) Ser consumidors de cànnabis
c) Tenir l’aval d’un altre soci

Article 10. Drets dels socis
1. Els/les socis/es tindran dret a participar en l’organització, les activitats, així com 

a gaudir dels serveis de l’associació d’acord amb el que preveuen les lleis, els estatuts i 
reglaments de l’associació.

2. Els/les socis/es tindran dret a rebre una informació veraç per part de l’associació.
3. Tota persona sòcia podrà consultar en qualsevol moment la seva fitxa de consum.
4. Tota persona sòcia tindrà dret a dret a conèixer el resultat de les proves analítiques 

periòdiques.
5. Tota persona sòcia podrà en qualsevol moment sol·licitar la disminució de la seva 

previsió de consum o donar-se de baixa de l’activitat/programa d’autoproveïment sense 
que hagi d’abonar cap cost.

6. Tota persona sòcia té dret a participar en els programes de prevenció de riscos de 
l’associació.

7. Tota persona sòcia té dret a ser informada per l’associació sobre els programes de 
detecció precoç i derivació de casos de consum problemàtic o abusiu.

Article 11. Obligacions documentals de les associacions de consumidors de 
cànnabis
1. Llibres de registre de socis
a) Les associacions hauran de tenir els llibres de registre de socis actualitzat, on 

consti al menys la seva identitat, el número de soci, data d’ingrés, i document d’identitat.
En el cas que duguin a terme l’activitat d’autoproveïment i distribució de cànnabis 

entre els seus socis, d’acord amb la legalitat vigent, hauran de disposar d’un llibre de 
registre dels socis inscrits a l’activitat, on consti el seu número, la data de sol·licitud, la 
seva previsió de consum i les retirades de consum actualitzades mensualment.

2. Llibres de registre d’autoproveïment.
a) Les associacions que desenvolupin un programa d’autoproveïment privat, hau-

ran de disposar d’un llibre de registre de previsió de consum social en el que constarà 
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al menys el número dels socis/es inscrits, la seva previsió individual i la previsió total 
col·lectiva.

b) També hauran de disposar d’un llibre de programació i resultats d’autoproveï-
ment, que certificarà les dates y els cultius programats, les tècniques emprades en 
aquests, així com les quantitats recol·lectades y aptes pel consum, d’acord amb la lega-
litat vigent.

A aquest efecte l’associació farà un informe tècnic pericial anual per part d’un pro-
fessional agrònom extern, que determini que les previsions de cultiu s’ajusten a les pre-
visions de consum acordades.

3. Registre i control de distribució
a) Les associacions hauran de disposar d’un registre actualitzat del consum dels so-

cis inscrits al programa d’autoproveïment, on consti al menys el número de soci, les 
quantitats retirades i la data de retirada.

b) En el moment que el soci reculli la seva quota de cànnabis s’haurà de verificar la 
seva identitat, la previsió de consum aprovada, i les retirades efectuades en el mes vi-
gent per tal de comprovar que s’ajusta als paràmetres establerts. A tal efecte les associa-
cions hauran de disposar dels mitjans tècnics, personals e informàtics, que garanteixin 
el procés, d’acord amb la legalitat vigent.

4. Registre i control del Transport
a) Un cop realitzat el control de la collita i quantificat el volum final de la producció, 

s’emetrà autorització escrita per part de la Junta Directiva per al transport del produc-
te del cultiu des del lloc on es realitzat fins al local on es porta a terme la distribució 
controlada. En aquesta autorització figuraran les dades de l’associació, la identitat del 
transportista, el destí del transport, i la quantitat i tipus de producte (summitats florides, 
resina, restes de fulles, tintura, crema, etc.) que es tracti.

b) El producte haurà d’estar empaquetat i segellat de forma que es pugui garantir la 
seva integritat en el procés.

c) No es podrà realitzar el transport en mitjans de transport col·lectiu.

Títol IV. Mesures de control higiènic i sanitari de les activitats de les 
associacions de persones consumidores de cànnabis i prevenció de riscos

Article 12. Distribució del cànnabis
a) La distribució del cànnabis entre els socis s’haurà de realitzar en un espai privat, 

amb accés restringit exclusivament als socis de l’associació i haurà de ser destinat exclu-
sivament al seu consum personal.

b) Les persones encarregades de la manipulació i dispensació de la substancia hau-
ran de tenir la formació que reglamentàriament s’estableixi.

c) Els socis que vulguin participar en l’autoproveïment associatiu hauran de sol·lici-
tar-ho per escrit, expressant la seva previsió de consum, que no podrà sobrepassar els 80 
grams mensuals.

Es podrà superar la quantitat màxima en casos degudament justificats, especialment 
en casos de malalties cròniques i agudes.

El soci sol·licitant haurà de manifestar per escrit la seva condició de consumidor de 
cànnabis, dada que serà corroborada per un/a altre / a membre de l’associació, que sig-
narà al seu torn la sol·licitud. En cas contrari s’haurà d’aportar un informe mèdic en què 
consti el diagnòstic, per tal de comprovar que aquesta persona està diagnosticada d’al-
guna malaltia per a la qual l’ús de cànnabis està indicada, atenent per a això a les llis-
tes publicades regularment per l’Associació Internacional del Cànnabis com Medicina 
(IACM), d’acord amb la legalitat vigent.

d) Entre la sol·licitud i l’accés a la dispensació haurà de transcórrer un període de ca-
rència de 15 dies.

e) L’associació haurà d’informar al sol·licitant de la legislació vigent i aquest haurà 
de signar un document que manifesti que la seva quota del producte és per al seu con-
sum personal en un àmbit estrictament privat.
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Article 13. Controls periòdics de les condicions higièniques i sanitàries de la 
substància
Les associacions de persones consumidores de cànnabis hauran de procurar que els 

seus integrants de ple dret accedeixin a consumir una substància lliure de contami-
nants, adulteracions i patògens i a tal efecte hauran de sotmetre la substància als con-
trols analítics periòdics que s’estableixin.

Article 14. Clubs de consumidors de cànnabis i clubs de fumadors de 
cànnabis
a) Els clubs de consumidors i de fumadors de cànnabis son espais estrictament privats.
b) L’accés als clubs on es realitzi activitat de consum de cànnabis estarà restringit a 

les persones sòcies.
c) A l’interior dels clubs estarà prohibit el consum d’altres drogues no instituciona-

litzades.
d) La llei de mesures contra el tabaquisme serà d’aplicació en les zones on estigui 

permès el seu consum.
e) Els espais destinats a l’atenció al públic o als que puguin accedir altres persones 

que no siguin sòcies, hauran d’estar totalment separats físicament dels espais destinats 
al consum o distribució.

f) Les associacions hauran de comprovar la identitat i condició de soci de les perso-
nes que accedeixin a l’interior de l’espai del club on es realitzi el consum o distribució.

g) Els clubs hauran de complir amb les condicions de salubritat dels locals que esta-
bleix la normativa vigent, així com de les zones de consum. En tot cas es respectarà la 
no discriminació en l’exercici dels drets fonamentals d’associació, de reunió, i a la lli-
bertat en un espai privat col·lectiu, així com també garantirà el dret a la salut i al medi 
ambient de la ciutadania.

h) S’establiran reglamentàriament els paràmetres mediambientals obligatoris, valors 
màxims d’emissió atmosfèrica, així com mesures correctores exigibles als clubs de fu-
madors de cànnabis, per tal que la seva activitat sigui conforme amb la vigent normati-
va de protecció mediambiental, harmonitzant els drets fonamentals dels membres amb 
els de la resta de la ciutadania.

Article 15. Publicitat
1. Les associacions no podran fer promoció del consum de cànnabis. No s’entendrà 

per publicitat qualsevol manifestació de la llibertat d’expressió, tal com la participació 
en fòrums, xarxes socials o mitjans de comunicació de qualsevol tipus.

2. Els clubs tindran una placa exterior on consti el nom de l’associació, el número 
d’inscripció al corresponent registre, i indicar que es tracta d’un espai privat d’accés ex-
clusiu a les persones sòcies.

Títol V. Programes de prevenció de riscos i reducció de danys

Article 16. Col·laboració amb organismes i entitats de salut pública i 
professionals de la Medicina
1. Les associacions col·laboraran amb el departament de salut i entitats especialit-

zades per oferir serveis d’informació i assessorament professionalitzats en reducció de 
riscos i danys adreçats als socis així com de detecció precoç, seguiment i derivació de 
consums problemàtics del cànnabis.

2. Les administracions públiques podran promoure la creació d’òrgans o programes 
de col·laboració entre aquestes i les associacions de persones consumidores de cànnabis, 
o entitats que els representen, per aconseguir una major informació empírica i estadís-
tica, amb valor científic que permeti establir mesures de control sanitari, participar en 
l’elaboració de plans de prevenció, així com per oferir formació sobre el consum res-
ponsable i els riscos que comporta o qualsevol altra qüestió relativa al consum del càn-
nabis a Catalunya.

3. Les associacions que ofereixin serveis per socis medicinals o terapèutics hauran 
de comptar amb professionals de la medicina degudament titulats que hauran de fer el 
seguiment d’aquells.
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Article 17. Informació
Les associacions hauran d’informar als seus socis sobre els efectes, les propietats de 

cànnabis i els seus derivats, així com dels riscos o danys que es puguin derivar del seu 
consum.

Article 18. Prevenció d’usos de risc
Les associacions hauran d’informar als socis sobre els danys provocats pel consum 

de Cànnabis per combustió (cigarretes) i sobre la existència de formes de consum al-
ternatives. També hauran de disposar d’informació accessible als socis que ho desitgin 
per contactar amb professionals que puguin ajudar a reduir o abandonar el consum de 
cànnabis.

Títol VI. Col·laboració amb altres administracions

Article 19. Principi de col·laboració
El govern de la Generalitat de Catalunya col·laborarà amb la resta d’administracions 

estatals, municipals, nacionals i internacionals competents i/o interessades en profun-
ditzar en una política de drogues basada en la prevenció de riscos i reducció de danys, 
en l’evidència científica i procurarà assolir la plena efectivitat dels drets que aquesta llei 
tutela així com dels objectius de salut pública i mediambiental que es fixen.

Article 20. Competències municipals
1. Els Ajuntaments i entitats locals de Catalunya autoritzaran l’exercici de les activi-

tats de les associacions regulades a la present llei dins del seu terme municipal, sempre 
i quan compleixin les condicions que s’estableixin a la present llei.

2. Per autoritzar l’activitat de Club de Cànnabis, les entitats locals exigiran el com-
pliment de les normes sanitàries, de seguretat i d’immisó ambiental vigents.

Article 21. Règim sancionador
Les infraccions relacionades amb l’incompliment de les condicions i requisits de les 

autoritzacions administratives relacionades amb l’àmbit d’aplicació i desenvolupament 
d’aquesta Llei seran sancionades d’acord amb la normativa sectorial en cada cas.

Disposició addicional primera
El Govern de la Generalitat promourà la creació d’una taula de seguiment i desen-

volupament de la present llei, composada per representats dels departaments compe-
tents en salut pública, justícia, seguretat ciutadana, representants d’entitats especialitza-
des i representants de les federacions d’associacions cannàbiques representatives per tal 
d’avaluar l’aplicació de la present llei, els seus efectes i preparar el reglament de desen-
volupament.

Disposició addicional segona
El govern de la Generalitat de Catalunya promourà les condicions perquè es desen-

volupin iniciatives científiques d’investigació en els camps de la medicina, psicologia, 
epidemiologia, sociologia, agronomia, botànica, dret i economia, entre d’altres, per tal 
que les activitats de les associacions de consumidors de Cànnabis puguin aportar el ma-
jor grau de coneixements científics a la societat.

Disposició final única
Aquesta Llei entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació i els seus efectes econò-

mics en l’exercici pressupostari següent al de la seva aprovació.

Barcelona, 17 d’abril de 2015
Comissió promotora de la iniciativa legislativa popular

N. de la r.: Els antecedents de la Proposició de llei poden ésser consultats a l’Arxiu del 
Parlament.
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el coneixement del Protocol d’Istanbul en 
l’àmbit sanitari
250-00319/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 20017 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

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

Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el 
protocol d’Istanbul de salut, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
L’últim informe de la Síndic de Greuges de Catalunya sobre el Mecanisme Cata-

là per a la Prevenció de la Tortura de gener de 2016, adverteix que el coneixement del 
Protocol d’Istanbul és «bastant limitat» entre els professionals sanitaris del nostre país.

Aquest protocol és un manual per a la investigació i la documentació eficaces de 
la tortura i altres penes o tractaments cruels, inhumans o degradants i és la principal 
guia d’actuació a escala internacional que ha de servir per donar les directrius aplica-
bles en l’avaluació de les persones que al·leguin que han patit tortura i maltractaments, 
per investigar casos de presumpta tortura (fins i tot quan no hi ha una denúncia expres-
sa, s’haurà d’iniciar una investigació si hi ha indicis que es pot haver comès un acte de 
tortura o maltractaments) i per comunicar-ne els resultats als òrgans judicials o a altres 
òrgans investigadors.

Aquest manual, ens explica el Síndic al seu informe, «és el resultat de més de tres 
anys de treball que van dur a terme més de setanta-cinc persones expertes en dret, salut 
i drets humans, pertanyents a quaranta organitzacions i institucions de quinze països. 
Va ser lliurat a l’Oficina de l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Drets Hu-
mans l’agost de 1999».

Segons el Síndic, al llarg de l’elaboració del seu informe s’ha pogut constatar que 
malgrat la categoria internacional d’aquest protocol, els professionals sanitaris del nos-
tre país no el coneixen i adverteix que el coneixement, mesures i protocols que conté 
«no forma part dels currículums universitaris, ni de la formació especialitzada, ni con-
tinuada. En conseqüència, els professionals de la salut no tenen capacitació en la inves-
tigació i la documentació de la tortura o bé en tenen una capacitació insuficient».

El Síndic explica que «el reconeixement mèdic de les persones detingudes, inde-
pendentment que presentin lesions físiques o no, i el comunicat de lesions que s’elabora 
posteriorment representen un instrument important per a la detecció de maltractaments 
o de tortura» i recorda que «sovint, aquest serà el document mèdic temporalment més 
proper als fets que s’al·leguen i, per tant, la informació que conté és d’un gran valor i 
s’ha d’ajustar als estàndards internacionals de qualitat».

Tenint en compte que «el Protocol d’Istanbul estableix aquests estàndards que ha de 
tenir tota exploració i investigació mèdica d’al·legacions de tortura o maltractaments» 
és imprescindible que aquest protocol sigui extensament conegut pels professionals del 
sistema sanitari públic ja que, segons l’Associació Mèdica Mundial «la falta de docu-
mentació i denúncia de casos de tortura pot ser considerada com una forma de toleràn-
cia i d’omissió d’ajuda a les víctimes».

A l’apartat de «consideracions» l’informe del Síndic explica que «es constata un pro-
fund desconeixement del Protocol d’Istanbul en general, i en particular entre els profes-
sionals de la medicina que donen servei a centres on hi ha persones privades de lliber-
tat» i enumera alguns dels problemes que se’n deriven d’aquest desconeixement: 

1) Els reconeixements mèdics de les persones privades de llibertat sovint es fan en 
presència de la policia o altres funcionaris de custòdia. En el cas de centres d’atenció 
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d’urgències i àrees de custòdia aquesta pràctica és sistemàtica. Seguint les directrius 
internacionals, els reconeixements mèdics s’han de fer en privat, sense personal de cus-
tòdia present a l’àrea mèdica ni a les zones d’abast visual i auditiu. No es consideren ac-
ceptables les entrevistes en què la porta de la consulta sigui oberta si hi ha funcionaris 
de custòdia a les immediacions. L’única excepció és l’existència de sospites justificades 
de risc i el fet que el metge en qüestió sol·liciti expressament la presència policial. En 
aquesta situació, s’ha de deixar constància per escrit de les circumstàncies en què es 
produeix l’exploració i la presència de la policia o d’altres persones, així com de les res-
triccions físiques a la persona detinguda.

2) Els informes mèdics i comunicats de lesions sovint són incomplets en la descrip-
ció dels fets, amb descripcions inadequades o incompletes de les lesions, i sense judici 
sobre el grau de coherència entre les al·legacions i l’examen mèdic realitzat. Cal recor-
dar que la manca d’existència de lesions físiques no exclou que s’hagi produït tortura o 
maltractaments.

Davant aquestes consideracions el Síndic fa una sèrie de recomanacions entre les 
que destaca la necessitat de promoure el coneixement i la utilització del Protocol d’Is-
tanbul entre els professionals de la medicina que atenen persones privades de llibertat, a 
través de plans de formació, perquè puguin reconèixer els senyals físics i psicològics de 
tortura i/o maltractaments i documentar-los adequadament.

Atès que l’any 2014 la Conselleria de Justícia va transferir a la de Salut la prestació 
d’atenció mèdica a les presons, l’aplicació d’aquestes recomanacions corresponen al De-
partament de Salut.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la se-
güent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1) Iniciar abans d’un mes les accions necessàries per fer efectiu el coneixement del 

Protocol d’Istanbul a tots els centres sanitaris catalans i els seus professionals, seguint 
les recomanacions de l’Informe Anual del Mecanisme Català per a la Prevenció de la 
Tortura i de manera coordinada amb el Síndic de Greuges de Catalunya.

2) Presentar abans tres mesos el pla d’acció resultant.

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu adjunt, GP CSP 

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola Mediterrània, de 
Viladecans, i la seva transformació en institut escola
250-00320/11

PRESENTACIÓ: GP C’S, GP SOC, GP CSP, GP PPC, GP CUP-CC

Reg. 20018 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, Marta Ro-

vira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Eva Granados Galia-
no, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, Joan Coscubiela Conesa, portaveu del 
Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, Josep Enric Millo i Rocher, portaveu 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Anna Gabriel i Sabaté, portaveu 
del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord 
amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la 
Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola Mediterrània de Viladecans i la 
seva transformació en institut-escola, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
d’Ensenyament, amb el text següent: 

Exposició de motius
La ciutat de Viladecans va viure un boom de naixements que van originar l’aparició 

de tres escoles de primària de cop. Entre elles, el curs 2007-08 es va posar en marxa 
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l’Escola Mediterrània (Viladecans 3), ubicada de manera provisional amb mòduls pre-
fabricats al carrer del Poniol i traslladada posteriorment a la seva ubicació actual a la 
Avinguda Jocs Olímpics nombre 11.

Amb aquesta situació de provisionalitat de les instal·lacions es va arribar fins a l’any 
2014, quan es comunica que no s’obririen mes línies de P3 i els pares i mares, que sem-
pre s’han mostrat molt orgullosos del projecte educatiu d’aquesta escola, es van orga-
nitzar i mobilitzar per garantir la continuïtat de l’escola i reclamar la construcció del 
edifici.

La mobilització va tenir el suport de tots els partits polítics de la ciutat, i al ple mu-
nicipal de Febrer de 2014 es va aprovar per unanimitat de tots els regidors de la corpo-
ració una moció conjunta per la consolidació de l’Escola Mediterrània i per establir un 
mapa educatiu estable a Viladecans.

Al Parlament, es va aprovar per unanimitat una Proposta de resolució sobre la conti-
nuïtat de l’Escola Mediterrània, de Viladecans presentada a la sessió del 17 de juliol de 
2014 de la Comissió d’Ensenyament i Universitats, on s’instava al Govern a: «Garantir 
el futur de l’Escola Mediterrània, de Viladecans (Baix Llobregat), amb la consolidació 
de tots els cursos existents i la incorporació de l’estudi de la conversió del centre en un 
institut escola».

L’any 2014 l’Escola Mediterrània ha rebut el distintiu d’Escola Verda atorgat per la 
Generalitat de Catalunya per la seva participació en un projecte d’estalvi energètic que 
inclou la promoció del reciclatge i la separació de residus, la reutilització, el consum 
responsable, la promoció d’horts urbans i la millora ambiental de la ciutat.

Actualment, la situació al municipi de Viladecans, que com totes les ciutats de l’en-
torn va viure un descens de la natalitat durant la crisi econòmica, es de menor necessitat 
de places de primària mentre que la oferta de places de secundària es clarament insufi-
cient per que tots els nens i nenes que van motivar la creació de tres escoles de primà-
ria, entre elles l’Escola Mediterrània, quan fan el canvi de etapa necessiten una plaça a 
la ESO.

Un clar exemple d’aquesta necessitat es viu a l’institut Torre Roja (situat a 50 metres 
de l’Escola Mediterrània) que part dels seus alumnes ja estan instal·lats en mòduls pre-
fabricats, alguns al pati del seu propi edifici, i dos dintre de la mateixa Escola Mediter-
rània. Es podria donar el cas que nens que han fet tota la primària a mòduls prefabricats 
a l’Escola Mediterrània, després de tants anys hagin de continuar la secundaria també a 
mòduls prefabricats en el mateix lloc.

Com a solució d’aquest desequilibri d’oferta y demanda de places de primària i se-
cundaria, des del municipi de Viladecans sempre s’ha defensat el format d’institut-esco-
la, un model que preveu la LEC i que s’utilitza en la escola concertada. Un model que 
permetria utilitzar a ple rendiment la part de primària quan fos més necessària i de la 
mateixa manera la de secundaria, fent que a Viladecans no calgués eliminar cap escola.

Al ple municipal de juliol de 2015 es va presentar, a instancies de l’AMPA de l’Es-
cola Mediterrània que va fer la redacció i transacció amb tots els grups polítics presents 
al municipi, una moció que novament va ser aprovada per unanimitat de tots els regi-
dors de la corporació, per demanar a més de la construcció de l’escola, la conversió de 
l’Escola Mediterrània en l’Institut-Escola Mediterrània.

Al ple municipal de febrer de 2016 es va aprovar, novament per unanimitat de tots 
els regidors de la corporació, una moció que demanava construir un institut escola a la 
zona de llevant del municipi que és on es troba ubicada l’Escola Mediterrània.

Per aquests motius, els Grups Parlamentaris sotasignats presenten la següent: 
Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. En el termini d’un mes des de l’aprovació de la present proposta de resolució s’ini-

ciïn les reunions entre els Serveis Territorials d’Ensenyament i l’Ajuntament de Vila-
decans i amb la participació de la Comunitat educativa de l’Escola Mediterrània, per 
acordar les dades demogràfiques i, en conseqüència, les necessitats escolars de la zona.

2. Establir un mapa escolar estable per a la ciutat de Viladecans durant l’any 2016, 
amb la col·laboració els representants de la comunitat educativa de Viladecans.

3. Convertir l’Escola Mediterrània en l’Institut-Escola, amb garantia de la continuï-
tat de l’entrada d’alumnes de P3 al curs 2017-18 i posteriors.
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4. Aprovar el projecte executiu de la construcció de l’Institut-escola aquest any als 
terrenys reservats per L’Ajuntament de Viladecans a l’escola Mediterrània.

5. Tenir en compte la construcció de l’Institut-Escola Mediterrània per a la planifica-
ció educativa i pressupostària de l’any 2017 i que aquesta construcció sigui una realitat 
en un màxim de tres anys.

6. En qualsevol cas, s’ha de garantir que els alumnes de la Mediterrània, quan fi-
nalitzin l’etapa primària, seran escolaritzats en un centre educatiu sense barracons a la 
mateixa zona escolar.

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2016
Carlos Carrizosa Torres, GP C’s; Marta Rovira i Vergés, GP JS; Eva Granados Galiano, 
GP SOC; Joan Coscubiela Conesa, GP CSP; Josep Enric Millo i Rocher, GP PPC; Anna 
Gabriel i Sabaté, GP CUP-CC; portaveus

Proposta de resolució sobre la situació laboral i les condicions de treball 
del personal de centres residencials i de dia de gent gran i de persones 
amb discapacitat
250-00321/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 20033 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

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

tari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la situació laboral 
de les condicions de treball del personal de centres residencials i diürns de gent gran i 
de persones amb discapacitat, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Afers 
Socials i Famílies, amb el text següent: 

Exposició de motius
La Llei 1/2012, del 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per 

al 2012 introdueix en la D.A. 8ena. la pròrroga en la Cartera de Serveis Socials i esta-
bleix que els criteris funcionals de les prestacions de serveis de centres residencials i 
diürns de gent gran i de persones amb discapacitat podran ser determinats pel Departa-
ment competent via reglament, disposició que s’ha anat repetint en totes les lleis pressu-
postàries posteriors.

Aquesta disposició ha tingut entre d’altres conseqüències la flexibilització de les rà-
tios al personal d’aquests centres provocant un increment de la càrrega de treball del 
conjunt de treballadors i treballadores d’atenció directa, precaritzat encara més la seva 
situació laboral i provocant una rebaixa en la qualitat assistencial.

D’altra banda els representants sindicals dels treballadors/res denuncien la congela-
ció salarial des de l’any 2009 deguda, principalment, a la no actualització de la Cartera 
de Serveis Socials i, en molts casos, a la reducció de tarifes per part de la Generalitat de 
Catalunya. Cal tenir especialment en compte, que els representants sindicals no tenen 
presència en les taules tècniques entre el departament i les patronals del sector en un ab-
solut menyspreu dels representants dels treballadors i les treballadores.

La reducció de tarifes en mig de la negociació del VIè Conveni de Catalunya de 
Residències, Centres de dia i Llars residència per a l’atenció de persones amb discapaci-
tat intel·lectual va suposar automàticament la congelació salarial del sector i el manteni-
ment de les retribucions de 2009, la qual cosa s’arrossega fins al dia d’avui.

Si a això s’afegeix que la clàusula flexibilitzadora del 8% ha suposat, en molts ca-
sos un important creixement del nombre de persones usuàries que han de ser ateses per 
l’Auxiliar tècnic, en alguns casos fins a 8 usuaris/àries, la qual cosa suposa en el mo-
ment de donar els àpats i fer les higienes una càrrega de treball totalment desmesurada i 
que té com a conseqüència última un mala atenció per a les persones ateses.
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Si considerem com a vàlid el índex IPC (evolució des de febrer de 2010 a novembre 
2015) el seu increment ha estat del 10,6% per Catalunya. En conseqüència la pèrdua de 
poder adquisitiu ha estat molt important.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la se-
güent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Derogar la D.A. 8ena. de la Llei 1/2012, del 22 de febrer, de pressupostos de la 

Generalitat de Catalunya.
2. Actualitzar la cartera de serveis socials que, entre d’altres qüestions, permeti un 

increment retributiu al personal de centres residencials i diürns de gent gran i persones 
amb discapacitat.

3. Introduir dins les Taules tècniques entre el Departament i les patronals on es de-
terminen, entre d’altres, les condicions laborals, els principals agents de la representació 
sindical dels treballadors i treballadores.

4. Anul·lar l’acord de flexibilització de ràtios.

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Marta Ribas Frias, diputada, GP CSP 

Proposta de resolució sobre la difusió del Protocol d’Istanbul a 
l’Administració de justícia
250-00322/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 20034 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

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

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Regla-
ment del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la difusió del coneixement 
del protocol d’Istanbul, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Justícia, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
El Manual per a la investigació i la documentació eficaces de la tortura i altres pe-

nes o tractaments cruels, inhumans o degradants, conegut sota el nom de Protocol d’Is-
tanbul, és el mecanisme que preveu el dret internacional per a fer front a la tortura i les 
seves conseqüències.

Aquest document va ser adoptat l’any 2000, quan l’Alt Comissionat de les Nacions 
Unides pels refugiats va fer-lo seu, i té com a missió fonamental proveir els actors inter-
nacionals d’un conjunt de recomanacions i bones pràctiques per fer una diagnosi de la 
tortura, i per tant servir com a eina per detectar possibles casos de tortura, avaluar les 
persones que hagin pogut ser víctimes d’aquesta pràctica i coordinar la resposta a nivell 
internacional.

Diverses instàncies han alertat d’un escàs grau de coneixement d’aquest document 
per part dels òrgans que l’haurien d’aplicar.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a difondre, per mitjà d’un 

programa formatiu ideat ad hoc, el coneixement del contingut del Manual per a la inves-
tigació i la documentació eficaces de la tortura i altres penes o tractaments cruels, inhu-
mans o degradants, conegut sota el nom de Protocol d’Istanbul, entre totes les persones 
al servei de l’administració de Justícia que l’hagin de conèixer i aplicar en la seva tasca. 

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Carmen de Rivera i Pla, diputada, GP C’s 
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Proposta de resolució sobre l’extensió de les funcions dels intèrprets 
judicials a les declaracions de detinguts
250-00323/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 20035 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Carmen de Rivera i Pla, diputada del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 165 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la extensión de 
las funciones del grupo de intérpretes judiciales a la asistencia a los detenidos en sus 
declaraciones ante las fuerzas y cuerpos de seguridad, para que sea sustanciada ante la 
Comissió de Justícia, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
A menudo se dan situaciones en las que personas detenidas en dependencias policia-

les se ven obligadas a alargar su estancia en ellas debido a la falta de intérpretes que les 
asistan en sus declaraciones en relación con actuaciones policiales.

Esta situación ha sido denunciada en diversas ocasiones por diferentes organismos 
y grupos sociales.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Ciutadans presenta la siguiente

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a adoptar las medidas 

pertinentes para extender las funciones del grupo de intérpretes judiciales a la asisten-
cia a los detenidos en sus declaraciones ante las fuerzas y cuerpos de seguridad.

Palacio del Parlamento, 11 de abril de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Carmen de Rivera i Pla, diputada, GP C’s 

Proposta de resolució sobre la regulació de l’actuació policial amb relació 
als drets dels detinguts a accedir a informacions essencials relatives a llur 
detenció
250-00324/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 20036 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

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

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Regla-
ment del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la regulació de l’actuació 
policial en relació amb el dret del detingut a l’accés als elements essencials per poder 
impugnar la legalitat de la seva detenció, per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió d’Interior, amb el text següent: 

Exposició de motius
La Directiva 2012/13/UE sobre el dret a la informació en els processos penals es-

tableix que les persones detingudes tenen dret a accedir tant a les circumstàncies de la 
seva detenció com als elements essencials relatius a aquesta per tal que, si ho consideren 
convenient, puguin impugnar-la.

Aquesta Directiva estipula el dret d’accés als elements essencials, pels quals cal en-
tendre els documents, materials, fotografies i enregistraments que obrin en poder de les 
forces i cossos de seguretat en relació amb la seva detenció, excepte en els supòsits de 
denegació previstos a la mateixa.

Diverses instàncies han alertat que actualment la Direcció General de la Policia del 
Departament d’Interior està fent una aplicació restrictiva del dret d’accés i un aparent 
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automatisme i manca d’indicació dels motius de la seva denegació. Aquesta situació 
seria no conforme amb el Dret Comunitari i amb el respecte als drets fonamentals. 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a detallar en les circu-

lars que la Direcció General de la Policia adreça als responsables de les comissaries de 
Mossos d’Esquadra que cal informar els detinguts de les circumstàncies de la seva de-
tenció i posar a la seva disposició els elements essencials relatius a aquesta, i, en el seu 
defecte, informar dels motius de la seva denegació, respectant fidelment allò establert a 
la Directiva 2012/13/UE sobre el dret a la informació en els processos penals. 

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Carmen de Rivera i Pla, diputada, GP C’s 

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un protocol sobre la contenció 
mecànica
250-00325/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 20037 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 165 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la contención 
mecánica, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Afers Socials i Famílies, con el 
siguiente texto: 

Exposición de motivos
La contención mecánica o física es una medida terapéutica excepcional dirigida a la 

inmovilización parcial o generalizada de la mayor parte del cuerpo en un paciente que 
lo precise, para tratar de garantizar la seguridad de él mismo o de los demás.

Su indicación sólo está justificada ante el fracaso de otras alternativas, ya que vulne-
ra el principio de autonomía de la persona al limitar la libertad del paciente, suponiendo 
una restricción de los derechos fundamentales de amparo constitucional de las personas 
afectadas por las intervenciones corporales. Por este motivo este procedimiento tiene 
que estar regulado siguiendo una normativa que contemple claramente desde lo ade-
cuado de la prescripción y metodología, hasta el papel de todo el equipo implicado, así 
como la obligación de informar a la familia sobre el proceso.

El propio Síndic de Greuges, en su informe relativo al Mecanismo Catalán para Pre-
vención de la Tortura referente al año 2015, hace referencia a este procedimiento.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a elaborar, mediante el 

Department de Treball, Afers Socials i Familia, un Protocolo obligatorio y común para 
todos los centros catalanes (públicos, privados y concertados) en el que se regule y es-
tablezca la justificación, normas, materiales homologados, procedimiento y evaluación 
posterior a seguir en los casos de contención mecánica o inmovilización de pacientes/
internos, en los centros geriátricos y socio sanitarios.

Palacio del Parlamento, 11 de abril de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Noemí de la Calle Sifré, diputada, GP C’s 
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Proposta de resolució sobre la circulació de megacamions
250-00326/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 20058 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

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

mentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 
del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre els megacami-
ons, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
«Els conductors podrien tenir un nou i perillós company de viatge a la xarxa viària 

catalana: megacamions de 25,5 metres més pesats que un avió Boeing 737 i una estruc-
tura doblement articulada.» Amb aquestes paraules comença el comunicat de premsa 
de l’Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP) en relació a la més que 
probable circulació per les carreteres catalanes dels anomenats megacamions. El passat 
dilluns, dia 4 d’abril, el Conseller deTerritori i Sostenibilitat de la Generalitat de Cata-
lunya, Josep Rull, va afirmar, en la presentació del primer megacamió a tot l’Estat que 
realitza un trajecte per carretera, que aquests veritables monstres suposen, de fet, una 
aposta per «la seguretat viària, la competitivitat i la sostenibilitat ambiental.» 

En aquest sentit, podem afirmar que la Generalitat ofereix Catalunya com a banc de 
proves al govern espanyol, que amb data 24 de desembre va aprovar, gràcies a una mo-
dificació del reglament de circulació general de vehicles, la normativa que permet, prè-
via autorització autonòmica, la circulació dels també anomenats «megatrucks». El ple 
desenvolupament dels megacamions a Catalunya dependrà dels reglaments de trànsit 
que es preveu que estiguin llestos els pròxims mesos.

Val a dir, que l’arribada dels megamions a Catalunya es veu afavorida pel sistema 
de concessions de les autopistes, que és extraordinàriament lucratiu i provoca una sèrie 
de disfuncions que deriven en una sobrecàrrega de camions sobre la xarxa de carrete-
res secundària, afegida a l’excés de camions sobre tota la xarxa viària conseqüència de 
la pèssima política ferroviària. En comptes de posar-hi remei, la Generalitat agreuja les 
disfuncions sobre el sistema viari català aprovant la circulació d’uns vehicles pensats 
per a xarxes viàries molt diferents, pràcticament desèrtiques, als països escandinaus.

Però des del nostre punt de vista, aquests camions, i sota el paraigua d’un vehicle co-
mercial innovador, amaguen tot un seguit de perills sobre la seguretat, el medi ambient 
i les finances públiques. Considerem que utilitzar camions més llargs i pesats constitu-
eix una amenaça per a la seguretat de tots els usuaris de la carretera. Cal tenir en comp-
te que a l’actualitat, en un de cada cinc accidents amb víctimes mortals hi ha implicat 
un camió, i creiem evident que aquestes xifres seran encara pitjors amb camions més 
llargs i pesats. Suposaran, a més, un obstacle al tràfic habitual per la seva longitud i fa-
ran que els avançaments siguin més difícils, al temps que congestionaran bifurcacions 
o cruïlles que es convertiran en punts més congestionats del que ho són en l’actualitat.

Una altra de les amenaces d’aquest tipus de vehicle es refereix al medi ambient. 
Mentre que els seus defensors asseguren que seran necessaris menys camions per trans-
portar el mateix nombre de mercaderies, nosaltres creiem que en realitat es farà més 
transport per carretera, ja que els megacamions es quedaran amb bona part de la quota 
de mercaderies que avui transporta el ferrocarril, que davant els megacamions perdria 
part del seu gran avantatge competitiu, la seva major capacitat de càrrega.

Finalment, considerem que la circulació regular i continuada dels megacamions per 
les carreteres catalanes tindrà un alt cost per als contribuents a mitjà i llarg termini, ja 
que aquestes no han estat dissenyades per a aquest tipus de vehicles, i sofriran, per tant, 
danys estructurals importants que serà necessari arreglar. En definitiva, el manteniment 
de les vies serà molt més elevat.

La problemàtica dels megacamions, però, és fa extensiva a nivell europeu, a on 
aquest tipus de vehicle està prohibit a la immensa majoria de països, excepte Norue-
ga, Suècia, Finlàndia, Dinamarca i Holanda, i a alguns estats d’Alemanya. Així, s’ha 
constituït la Campanya «No mega trucks in Europe», que té entre els seus objectius 
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evitar que la Comissió Europea impulsi la circulació de camions similars als «Giga-
liner» americans per la xarxa viària europea. La campanya fou iniciada pels Amics de 
la Terra Europa, l’Associació Europea de Clubs d’Automòbils (EAC), la Federació Eu-
ropea de Treballadors del Transport (ETF) i l’Aliança Pro-Rail (Alemanya) i ja compta 
amb el suport de més de 165 associacions al llarg i ample d’Europa. L’objectiu d’aquesta 
campanya és evitar que les carreteres siguin envaïdes per uns camions per a les quals 
no estan preparades, evitant més riscos per a la seguretat vial i la qualitat de l’aire. Es 
proposa, per contra, el desenvolupament de les alternatives ferroviàries de «ferroutage», 
una autopista ferroviària que permetria transvasar camions de la carretera al ferrocarril, 
contra uns megacamions que perjudiquen, a més del transport sostenible de mercaderi-
es, la seguretat vial de la resta d’usuaris de la via pública.

Recordem que Catalunya té assignatures pendents molt més importants que els me-
gacamions, com són la millora de la gestió viària, l’aplicació de l’Eurovinyeta, la subs-
titució dels peatges lucratius pels peatges públics de gestió de la mobilitat, i la potenci-
ació del sector ferroviari.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la se-
güent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Paralitzar la circulació de megacamions «megatrucks» a Catalunya per qüestions 

de seguretat viària, ambientals i de model de transport de mercaderies.
2. Elaborar un informe exhaustiu del Servei Català de Trànsit sobre les afectacions 

sobre la circulació, accessos a autopistes, cruïlles, rotondes, avançaments, etc, i la segu-
retat derivades de la circulació d’aquests vehicles.

3. Elaborar un informe de la DG d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre estimant 
la repercussió econòmica en el manteniment de les carreteres derivada de la circulació 
d’aquesta tipologia de vehicles.

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Hortènsia Grau Juan, diputada, GP CSP 

Proposta de resolució sobre el trasllat del laboratori d’anàlisi clínica 
regional de l’Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona, al Parc Hospitalari 
Martí i Julià, de Salt
250-00327/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 20061 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

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

ri de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el trasllat del labora-
tori d’anàlisi clínic regional de l’Hospital Doctor Trueta, de Girona, al Parc Hospitalari 
Martí i Julià, de Salt (Gironès), per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Sa-
lut, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’any 2013 es va preveure el trasllat del laboratori d’anàlisi clínic regional de l’Hos-

pital Doctor Trueta, de Girona, al Parc Hospitalari Martí i Julià, de Salt, i l’any 2015 es 
van realitzar unes obres estructurals al laboratori amb un cost de 2,5 milions d’euros, i 
la realització del projecte del nou laboratori. Des de llavors no es tenia cap noticia del 
seu trasllat imminent mencionat recentment a la premsa.

Amb l’excusa de l’ampliació d’urgències, adduint que esta situat en uns espais sen-
se possibilitat de creixement però que s’han destinat a lloguer per activitats privades, 
i sobretot sense haver tingut la voluntat de buscar altre lloc, es traslladarà de manera 
imminent el laboratori de l’Hospital Trueta a l’Hospital de Santa Caterina, en un canvi 
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d’ubicació que pugui semblarà podrà obrir les portes a oferir els seus serveis a centres 
sanitaris de titularitat privada. Malgrat que el canvi d’ubicació permetrà guanyar espai 
que es destinarà a les urgències de l’Hospital Doctor Trueta, es podrien haver buscat al-
tres solucions.

Els i les professionals del laboratori no tenien noticies respecte a l’imminent trasllat 
previst pel proper maig més enllà de les noticies a la premsa, continuen sense conèixer 
els criteris que s’han seguit per a decidir el trasllat, que no han estat en base a criteris 
clínics aportats per aquests professionals, i que han estat poc transparents. No entenen 
com es trasllada un laboratori adient a les necessitats de l’hospital de referència de les 
comarques gironines. Els treballadors i treballadores, ni els seus representants, no han 
col·laborat ni participat en el disseny del trasllat. Veuen incomprensible el trasllat del 
servei del laboratori d’anàlisi clínic regional des de l’hospital de referència de la regió 
sanitària de Girona fins a l’Hospital Santa Caterina.

El trasllat significaria desproveir a l’hospital de referència de la demarcació d’un 
servei de laboratori clínic fet a mida de les necessitats assistencials requerides i desit-
jables per a oferir el millor servei als seus usuaris i usuàries, per qualitat, proximitat i 
immediatesa, i amb un previsible impacte negatiu sobre la qualitat del seu servei. Sig-
nificarà també un augment en les despeses de transport de mostres entre Girona i Salt.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la se-
güent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. A mantenir el laboratori d’anàlisi clínic regional a l’Hospital Doctor Trueta, de 

Girona.
2. Deixar en suspens qualsevol trasllat de serveis de laboratori fins a haver estudiat 

conjuntament amb els representants dels seus treballadors i treballadores els mecanis-
mes de col·laboració entre els hospitals Trueta i Martí i Julià per la millora de la funcio-
nalitat d’aquests serveis.

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Marc Vidal i Pou, diputat, GP CSP 

Proposta de resolució sobre l’ampliació de l’aeròdrom de la Cerdanya
250-00328/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 20064 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

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

mentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 
del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre l’ampliació de 
l’aeròdrom de la Cerdanya, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Terri-
tori, amb el text següent: 

Exposició de motius
En relació a la voluntat de la Generalitat de Catalunya d’ampliar l’actual aeròdrom 

de la Cerdanya, afegint usos complementaris (pistes de tenis) i incrementant l’espai aeri 
per tal de convertir l’aeròdrom en una infraestructura capital dins el marc aeroportuari 
català, han sorgit recentment veus ceratenques contràries al projecte que denuncien que 
s’està fent una infraestructura enmig de sòl no urbanitzable, a esquenes de la ciutadania 
i infringint normativa urbanística –tornant a la política dels macroprojectes.

El Pla Director que vol ser aprovat pel Govern preveu, segons informen diferents 
fonts, un canvi d’usos de les instal·lacions (converteix l’aeròdrom esportiu de la Cerda-
nya en un aeroport d’aviació general), amplia la llargada de la pista actual i permet la 
requalificació de terrenys per a fer-hi equipaments hotelers i/o residencials
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Durant el procés de tramitació del Pla Director no han escoltat ni tingut en comp-
te els municipis afectats d’Alp, Bolvir, Das, Fontanals de Cerdanya, Ger, Isòvol, Prats 
i Samsor i Urús. I concretament no han respost les al·legacions que havien presentat els 
ajuntaments de Fontanals de Cerdanya i Das que per afectació, són els més implicats.

El Pla Director no s’ajusta al planejament territorial aprovat i concretament al l Pla 
Territorial Parcial de la Vall d’Aran i dels Pirineus del 2006 (PTPVAP), al Pla Director 
Urbanístic de la Cerdanya de 2008 (PDUC) i al Pla d’Ordenació Urbanístic Plurimuni-
cipal de la Cerdanya de 2011(POUPC)

En el planejament aprovat es dimensiona el sistema aeroportuari de Catalunya 
d’acord a la demanda i necessitats reals i en canvi aquest Pla Director ho fa amb una 
suposada generació de la demanda mitjançant l’afluència de nous usuaris de l’aeròdrom 
atrets per les activitats complementàries que es pretenen introduir.

En el Pla Territorial Parcial de la Vall d’Aran i els Pirineus es defineix que La Seu 
d’Urgell és la infraestructura aeroportuària de transport de l’àmbit territorial dels Pi-
rineus, i que hi ha una clara i ben definida restricció respecte del creixement o amplia-
ció de les altres infraestructures - com l’aeròdrom de la Cerdanya

En el Pla Director Urbanístic de Cerdanya es situen objectius de protecció, gestió i 
planificació del paisatge, consideració de l’impacte en el paisatge i manteniment i con-
servació dels hàbitats i de la biodiversitat que no es tenen en compte en el PDU de l’ae-
ròdrom de Cerdanya, doncs augmenta l’impacte ambiental de la seva activitat a través 
de l’increment de soroll, generació de residus urbans i aigües residuals, contaminació 
lumínica i la intensificació del trànsit rodat.

A més tampoc es respecta el Planejament Plurimunicipal de la Cerdanya (POUPC) 
que delimita el sol, l’àrea i usos de l’aeròdrom, atès que pretén augmentar en 3Ha més el 
sol destinat a construccions i instal·lacions per activitats econòmiques.

Aquest PDU de l’Aeròdrom de Cerdanya es sustenta en el Pla Territorial d’Aeroports 
de Catalunya. Un instrument no vigent i a més declarat nul per la sentència del Tribu-
nal Superior de Justícia de Catalunya de 15 de setembre de 2014, precisament perquè 
preveu un aeròdrom (el d’Alfés) en una zona de sòl no urbanitzable que limita amb una 
ZEPA. I també sobre el Pla Director de l’Aeròdrom de la Cerdanya de 2006 que no és 
vigent perquè mai va completar la seva tramitació per poder tenir efectivitat.

Per últim, aquest Pla Director conte informació insuficient en l’Informe Ambiental 
Estratègic relativa a medi ambient i biodiversitat quan a més afecta terrenys en Xarxa 
Natura 2000 i manca Informe de la Direcció General de Patrimoni en relació als jaci-
ments arqueològics en el terme municipal de Sanavastre.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la se-
güent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern a: 
1. Paralitzar l’aprovació definitiva del Pla Director Urbanístic de la Aeròdrom de 

Cerdanya que es va aprovar provisionalment l’1 de juliol de 2015 fins que no es resol-
guin les al·legacions presentades i s’arribi a un consens amb els ajuntaments afectats.

2. Replantejar l’ampliació així com les noves construccions tenint en compte el pla-
nejament territorial vigent i els requeriments ambientals.

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Hortènsia Grau Juan, diputada, GP CSP 
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Proposta de resolució sobre la reparació de les carreteres de titularitat de 
la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre
250-00329/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 20764 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Òscar Ordeig i 

Molist, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la 
reparació de les carreteres de titularitat de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
Les carreteres que discorren per la regió formada pels termes municipals d’Alcar-

ràs, Almacelles, Gimenells i el Pla de la Font, Lleida i Saidí, a més dels nuclis urbans 
de Sucs i Raïmat, entitats municipals descentralitzades de l’administració local de Llei-
da, la titularitat de les qual ostenta la CHE (Confederació Hidrogràfica de l’Ebre), i que 
constitueixen les principals vies de connexió entre aquestes poblacions, presenten un 
estat de deteriorament i deixadesa extrema, generant una situació manifesta d’insegu-
retat vial a causa del mal estat del paviment de les mateixes, la presència de sots i flon-
jalls, la manca de senyalització horitzontal i vertical i la inexistència o insuficiència de 
vorals.

Aquestes circumstàncies, al seu torn, dificulten el normal desenvolupament econò-
mic en aquesta zona, confluent de l’Oest de Catalunya i la Franja d’Aragó, i en la qual 
concorren intensament activitats de caràcter agropecuari, industrial i de serveis.

Així, arran de les múltiples denúncies i reclamacions presentades per les adminis-
tracions afectades (generalment, ajuntaments i entitats supramunicipals) a la CHE al 
llarg de les últimes dècades, com a titular i propietària d’aquestes carreteres i, en con-
seqüència, responsable de la seva conservació i manteniment; i per tal de resoldre 
aquest greuge, reconegut explícitament pel mateix organisme en diverses ocasions, es 
va elaborar, per part del mateix, el Projecte de reparació, condicionament i millora dels 
camins generals de la zona regable del canal d’Aragó i Catalunya (LL / Almacelles) 
CLAU 09.259.434 / 2111, que va ser redactat al setembre de 2013 a instància del seu 
President, prèvia autorització de la Direcció General de l’Aigua, i informe correspo-
nent del Cap del Servei 2n d’explotació, essent el mateix finalment aprovat en data 14 de 
març de 2014, i remès el dia 20 de Març de 2014 la Subdirecció General d’Infraestruc-
tures i Tecnologia de la Direcció general de l’Aigua per a la seva posterior tramitació, 
el contingut del qual dictamina que «s’haurà d’incloure la licitació de les obres un cop 
dotada d’assignació pressupostària ».

El nomenat projecte disposa a més a més el següent (per camins generals es refereix 
a carreteres asfaltades): 

«Les obres que comprèn el projecte consisteixen la millora de diversos trams en set 
dels Camins Generals de la zona regable del Canal d’Aragó i Catalunya. En total es 
projecta condicionar uns 74.485 metres de camins que es distribueixen de la següent 
manera: 

1) Camí CG1, entre el tram comprès entre els camins CG3 i CG4, passant pel nucli 
de Pla de la Font. La longitud d’aquest tram és aproximadament de 6.460 m, amb una 
amplada de calçada variable entre 5 i 6 m.

2) Camí CG2, que va des d’Almacelles a Valmanya, passant per Sucs i Gimenells, 
el camí té una longitud aproximada de 13.596 m, amb ample de calçada variable entre 
5,5 i 6 m.

3) Camí CG3, que va des de la carretera nacional N-240 a la Clamor Amarga pas-
sant per Sucs. Té una longitud aproximada de 10.756 m, amb una amplada de calçada 
variable entre 6 i 7 m.

4) Camí CG4, que discorre des del CG3 a la carretera autonòmica A-1241, passant 
per Gimenells, té una longitud de 15.326 m i amplada variable entre 5 i 6 m.
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5) Camí CG5, (carretera de Montagut), en el tram que va des de Sta. Maria de Gime-
nells a l’Autovia A-2, a Alcarràs. La longitud del tram és de 13.997 m, i amplada varia-
ble entre 5 i 6 m.

6) Camí CG6, discorre entre l’encreuament de la carretera A-1241 i Valmanya. Té 
una longitud de 10.760 m i amplada variable entre 5 i 6 m.

7) Camí de Pla de la Font a CG2, la longitud és de 3.590 m.
El ferm de tots aquests camins està compost per base de sorra i capa de rodadura 

ferma bituminosa. En alguns trams està molt deteriorat, el drenatge longitudinal està 
aterrit i el drenatge transversal és insuficient. Així mateix, la senyalització és inexistent 
o està en molt mal estat. Per això es projecta: 

– Neteja i reperfilat de 136.467 m de cunetes.
– Execució de 57 obres de drenatge transversal: 7 al CG1, 11 a l’CG2, 14 al CG3, 6 

a l’CG4, 6 en el CG 5, 6 al CG6 i altres 6 en el camí de Pla de la Font a CG2.
– Neteja i reposició del ferm entre la zona de la calçada i l’inici de la cuneta.
– Reparació de clots i flonjalls.
– Extensió de la beurada bituminosa amb lligant LB3 i sorra amb dotació 12 kg / m2 

a una superfície aproximada de 469.693m2.
– Col·locació de senyalització vertical, horitzontal i biona.
– Reposició d’accessos a finques mitjançant construcció de passos salvacunetes amb 

canonada de 600 mm.»
El projecte acaba amb el següent paràgraf: 
«Una vegada executades les obres del nomenat projecte, seria aconsellable la gestió 

del lliurament i cessió de titularitat dels camins generals del Canal d’Aragó i Catalunya 
a altres administracions d’àmbit local o autonòmic, ja que l’ús actual d’aquestes vies de 
comunicació transcendeix l’ús eminentment agrícola pel qual van ser dissenyats o cons-
truïts.»

En aquest mateix sentit, respecte de les vies de comunicació objecte del projecte de 
la CHE, cal reiterar que aquestes van ser dissenyades i construïdes en les dècades dels 
50 i 60 amb l’única finalitat de donar servei al Canal d’Aragó i Catalunya –inaugurat 
el 1906 - i el seu derivat Canal de Saidí –ja en funcionament l’any 1912–, connectant 
així els diversos nuclis de població existents amb els de nova creació, afectes al pla de 
desenvolupament agrari de l’INC (Institut Nacional de Colonització), organisme depen-
dent del Ministeri d’Agricultura, creat el 1939, el nom del qual va mutar l’any 1971 a 
IRYDA (Institut de Reforma i Desenvolupament Agrari), en part degut a les tensions 
que suscitava el terme «colonització» en terres catalanes.

Per la seva banda, la CHE, organisme autònom actualment adscrit al Ministeri 
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, va ser creada, entre altres confederacions 
de gestió de conques fluvials, pel Reial Decret de 5 de Març de 1926, sota la dictadura 
de Primo de Rivera, amb l’objectiu de gestionar i administrar de manera integral la con-
ca fluvial de l’Ebre i, per tant, l’ús industrial i agrícola de les aigües. És per això que la 
CHE, en virtut de la Llei d’Aigües –la disposició originària de la qual data del 1866–, 
actualment vigent per mitjà del Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de Juliol, té atribu-
ïdes competències en infraestructures accessòries, això és, no hidràuliques, necessàries 
per al correcte desenvolupament de les seves funcions.

Tals facultats, com la «projecció i la construcció i explotació de les obres realitzades 
amb càrrec als fons propis de l’Organisme, i les que li siguin encomanades per l’Estat», 
i «l’estudi, projecte, execució, conservació, explotació i millora de les obres incloses en 
els seus propis plans, així com aquelles altres que poguessin encomanar », en virtut de 
les quals la CHE va construir les carreteres que ens ocupen, i que constitueixen la causa 
de l’actual problema; han de ser, de la mateixa manera, la font de la que emani la res-
pectiva solució.

Ja que, si bé en l’època de la seva construcció pogués resultar comprensible que 
aquests vials, concebuts per facilitar la gestió i servei dels canals de regadiu que teixei-
xen la nostra geografia, i dels quals la CHE en va ser la promotora i responsable, fossin 
propietat d’aquesta, el fet és que fa dècades que aquesta finalitat va ser sobrepassada per 
la realitat del desenvolupament socioeconòmic, no essent tolerable en l’actualitat que 
aquesta titularitat segueixi en mans d’un organisme l’única missió del qual és la gestió 
de l’aigua, i que des de fa molt temps ve descuidant fins i tot les més elementals tasques 
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de manteniment i conservació d’aquests vials, havent de ser els ajuntaments qui assu-
meixin aquesta responsabilitat amb els escassos mitjans disponibles, sens dubte insufi-
cients inclús per donar compliment amb uns mínims estàndards de seguretat.

Així, donada la dependència directa de la CHE del Ministeri d’Agricultura, Ali-
mentació i Medi Ambient, és indubtable que la reparació i el manteniment dels ca-
mins i carreteres objecte del present document han de ser conseqüència del compromís 
i l’acord polític a nivell estatal respecte d’un territori que ve reclamant una millora que 
es demora en excés, i que no només afecta greument la seguretat dels veïns de les po-
blacions directament afectades, sinó també a tots aquells usuaris d’aquestes vies de co-
municació que, recordem, enllacen dues comunitats autònomes entre les que hi ha un 
enorme intercanvi comercial, com són Aragó i Catalunya.

La CHE accepta i subscriu en el seu projecte de reparació, condicionament i millora 
dels camins generals de la zona regable del canal d’Aragó i Catalunya (LL / Almacelles) 
CLAU 09.259.434 / 2111, tot el que s’exposa al llarg de la present proposta.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a demanar al Ministeri 

d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, òrgan del qual depèn la CHE, per a que as-
signi una partida pressupostària a la CHE per a la licitació i execució de les obres pre-
vistes en el projecte de reparació, condicionament i millora dels camins generals de la 
zona regable del canal d’Aragó i Catalunya (LL / Almacelles) CLAU 09.259.434 / 2111 
i, un cop efectuades, s’estudiï i promogui el possible traspàs de la titularitat d’aquestes 
vies de comunicació a les administracions autonòmiques, provincials o locals que cor-
respongui, en funció de les característiques de les mateixes, així com la posterior con-
versió en carreteres per part de les entitats receptores.

Palau del Parlament, 1 d’abril de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, Òscar Ordeig i Molist, di-
putats, GP SOC

Proposta de resolució sobre l’Hospital de Sabadell
250-00330/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 20765 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, diputada, Pol Gibert 

Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre 
l’Hospital de Sabadell, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb 
el text següent: 

Exposició de motius
La Corporació Sanitària Parc Taulí, a la qual pertany l’Hospital de Sabadell, atén 

una població d’aproximadament 394.000 persones, xifra que ascendeix pràcticament a 
les 485.000 persones per patologia complexa, pediatria, salut mental i serveis sociosa-
nitaris.

La Corporació compta amb 1 llit per cada 1.000 habitants, mentre que la mitjana 
de la resta de la comarca del Vallès Occidental se situa en el 1,7 llits per cada mil habi-
tants. Per tal que la Corporació assolís la mitjana de la comarca, s’hauria d’incrementar 
el nombre de llits en 253. Aquesta diferència esdevé, doncs, un problema en l’accessibi-
litat i un greuge comparatiu entre els habitants de la comarca, depenent del centre que 
tinguin de referència.

L’Hospital té importants carències pel que fa a les seves infraestructures. Urgeix un 
pla que doni cobertura a la necessària reposició i inversió, i que compti amb els recursos 
necessaris per al seu desenvolupament.
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Millorar la coordinació i concentrar l’activitat entre la Corporació Sanitària Parc 

Taulí de Sabadell i el Consorci Sanitari de Terrassa, per tal de generar eficiències i eli-
minar la contracció a entitats no públiques amb ànim de lucre.

2. Dotar la Corporació Parc Taulí de Sabadell del nombre de llits i quiròfans en ús 
necessaris, mitjançant el seu increment (no menys de 80 llits), adoptant el finançament 
adequat per a la seva materialització.

3. Dotar la Corporació Parc Taulí de Sabadell dels professionals necessaris incre-
mentar i absorbir l’activitat fins ara derivada a la Clínica del Vallès i l’Hospital General 
de Catalunya.

4. Habilitar una partida addicional per ampliar el bloc quirúrgic de la Corporació 
Sanitària Parc Taulí de Sabadell, amb la construcció de 10 nous quiròfans, ja que el 
nombre actual esdevé insuficient per donar resposta a la llista d’espera.

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, Pol Gibert Horcas, diputats, 
GP SOC

Proposta de resolució sobre el servei d’urgències de l’Hospital de Sabadell
250-00331/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 20766 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, diputada, Pol Gibert 

Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre 
el servei d’urgències de l’Hospital de Sabadell, per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’Hospital de Sabadell ha patit els darrers mesos un col·lapse del seu servei d’urgèn-

cies que està esdevenint, a la pràctica, crònic, motivat per la insuficient dotació de llits 
hospitalaris respecte de la població de referència. A aquesta escassetat en els recursos 
disponibles necessaris s’afegeix la sobrecàrrega que suposa que hi hagi pacients que ro-
manen a urgències quan haurien de ser derivats a planta.

El Comitè d’empresa del Parc Taulí ha aportat recentment diverses alternatives per 
tal de donar resposta a aquesta situació de col·lapse, entre elles, la creació d’una unitat 
d’ingrés intermig, que requeriria una dotació d’uns 30 o 40 llits, el reforç permanent del 
personal sanitari o l’habilitació del l’hospital d’Hepatologia per drenar els pacients d’ur-
gències a les tardes.

La situació de les urgències no només suposa un risc pels pacients, sinó que està po-
sant al límit la capacitat dels professionals de fer-hi front, com evidencia l’increment del 
73% en el nombre de visites als serveis de salut laboral.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a ampliar el servei d’ur-

gències de l’Hospital de Sabadell, dotant-lo dels recursos necessaris per al seu adequat 
funcionament.

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, Pol Gibert Horcas, diputats, 
GP SOC
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Proposta de resolució sobre les obres de condicionament de la carretera 
C-73 entre Linyola i Bellcaire d’Urgell
250-00332/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 20767 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Òscar Ordeig i 

Molist, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre 
l’arranjament de la carretera C-73, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de 
Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’any 2007 la conselleria de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat 

de Catalunya i la Diputació de Lleida van signar un conveni per a traspassar a la Gene-
ralitat les carreteres gestionades per la Diputació que pertanyen a la xarxa comarcal, i 
delegar la gestió a la Diputació de carreteres de funcionalitat local. Mitjançant aquest 
acord la Generalitat va assumir 163 quilòmetres en 17 carreteres comarcals i la Diputa-
ció, la gestió de 182 quilòmetres en 22 carreteres locals.

L’any 2010 s’aprova un altre conveni entre la Diputació de Lleida i el Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya relatiu al traspàs de 
determinades carreteres comarcals i locals. Aquest conveni és fruit de la modificació de la 
Llei 7/1993 de carreteres per la Llei 11/2008 on s’atribueix la titularitat de la xarxa bàsica 
i comarcal a la Generalitat de Catalunya, que va ser aprovat pel Decret Legislatiu 2/2009. 
En aquest conveni apareix el tram de carretera anomenat LP– 3322 amb origen a la N-IIa, 
Mollerussa, i final a C-53, Bellcaire d’Urgell.

Cal destacar la importància d’aquesta carretera (d’ara endavant C-73) per a la con-
nectivitat directa amb la N-IIa, l’autovia A-2 i la carretera c-53, entre Tàrrega i Bala-
guer, l’estat de deteriorament que presenta a alguns punts del seu traçat, així com les 
reivindicacions històriques i actuals dels diferents alcaldes dels ajuntaments de Bellcai-
re d’Urgell i Linyola, a més a més de la reivindicació del territori, del Consell Comarcal 
del Pla d’Urgell i dels altres ajuntaments afectats.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a prioritzar l’execució 

del projecte de reforma integral de tot el tram de la carretera C-73 (antiga LP-3322), en-
tre Linyola i Bellcaire d’Urgell, tal com es va fer en les anteriors fases entre Mollerus-
sa i Linyola, i d’acord amb els ens territorials, establir un calendari sobre l’execució 
d’aquesta obra en funció de les disponibilitats pressupostàries.

Palau del Parlament, 1 d’abril de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, Òscar Ordeig i Molist, di-
putats, GP SOC

Proposta de resolució sobre l’adequació de l’aparcament de l’Hospital 
Verge de la Cinta, de Tortosa
250-00333/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 20768 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, diputada, Carles Cas-

tillo Rosique, diputat, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup Parlamentari Socia-
lista, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, 
presenten la Proposta de resolució sobre l’adequació de l’aparcament de l’Hospital Ver-
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ge de la Cinta, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
L’Hospital Verge de la Cinta és el centre sanitari de referència a les Terres de l’Ebre 

i, per tant, rep una important afluència d’usuaris de diversos municipis, esdevenint un 
dels espais més concorreguts d’aquell territori.

És veritat que existeix un transport públic dintre de la línia urbana de Tortosa, però 
a la realitat, per no conèixer bé els horaris de la mateixa o per altres raons, aquesta 
afluència d’usuaris, molts d’ells provinents de municipis del territori, majoritàriament 
arriba a l’Hospital amb vehicles propis.

El Molt Honorable president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, es 
va comprometre a lliurar el projecte del pla de mobilitat de l’hospital la segona quinze-
na del mes de febrer, cosa que de moment no ha passat.

La realitat és que actualment l’accés amb vehicle a l’Hospital Verge de la Cinta re-
presenta un greu problema, perquè l’espai habilitat com a aparcament situat al fossar 
del baluard del Carme, genera nombrosos contratemps, bàsicament quant al nombre de 
places, però també quant a l’estat de conservació, ja que presenta forats, manca de se-
nyalització, terreny en mal estat i uns accessos per als vianants fins a l’Hospital a través 
d’unes escales en molt mal estat de conservació o de camins de terra creats pel pas dels 
propis usuaris que no s’atreveixen a fer servir les escales.

Al mal estat del terreny i dels accessos, se suma el fet que no hi ha senyalització 
horitzontal que delimiti les places d’aparcament, ni cap mena de control al respecte, ni 
personal ni semafòric, fet que provoca situacions caòtiques perquè els vehicles estaci-
onen on poden entorpint en moltes ocasions la sortida d’altres vehicles o ocupant part 
dels accessos, el que dificulta en gran mesura la maniobrabilitat dels vehicles en aquests 
espais.

Tot plegat dóna lloc a continus problemes, accidents, lesions i incomoditats per als 
ciutadans i ciutadanes que van a l’Hospital.

El ple de l’Ajuntament de Tortosa, en la sessió de 5 d’octubre de 2015, va aprovar 
per unanimitat una moció presentada pel sindicat CATAC-CTS/IAC, avalada per més 
de 6.600 signatures i amb el suport de les federacions de veïns de Tortosa i Amposta, 
en què es reclamava la millora dels accessos i una solució al problema de l’aparcament, 
però han passat sis mesos i no s’ha fet cap acció al respecte ja que, pel que fa a l’aparca-
ment, està igual o pitjor cada dia que passa.

Aquesta deficient situació transmet una imatge negativa a les persones que vénen a 
l’Hospital i dificulta notablement l’arribada al mateix.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Complir el seu compromís de presentar el pla de mobilitat de l’Hospital Verge de 

la Cinta de manera immediata.
2. Acompanyar la redacció i presentació del pla de mobilitat de l’Hospital Verge de 

la Cinta de la corresponent dotació pressupostària per aquest any 2016.
3. Realitzar d’acord amb l’Ajuntament de Tortosa, mentre es busca una solució defi-

nitiva i viable per aquest problema i de forma urgent i immediata, la reparació i adequa-
ció de l’actual zona d’aparcament de l’Hospital Verge de la Cinta, al fossar del baluard 
del Carme, així com els seus accessos tant de vehicles com de vianants, per tal d’evitar 
accidents i recuperar aquest indret per al gaudi ciutadà amb l’execució, entre d’altres, 
dels treballs següents: 

a) Millora i reparació del ferm de l’aparcament.
b) Millora i reparació dels accessos rodats a l’aparcament.
c) Senyalització dels accessos rodats i de les places d’aparcament.
d) Millora, senyalització i protecció dels accessos per vianants.
4. Reparar i adequar les escales d’accés per als vianants des de l’aparcament fins 

l’Hospital Verge de la Cinta.
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5. Adequar l’accés a l’aparcament de l’hospital Verge de la Cinta des del carrer de 
les Esplanetes, garantint la seguretat dels vianants.

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, Carles Castillo Rosique, 
Rosa Maria Ibarra Ollé, diputats, GP SOC 

Proposta de resolució sobre el control de les actuacions derivades del Pla 
estratègic d’acció exterior
250-00334/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 21266 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

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

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Re-
glament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre l’elaboracio d’un pla 
estratègic d’acció exterior, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Acció 
Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, amb el text següent: 

Exposició de motius
De acuerdo con el artículo 5 de la Ley catalana 16/2014 de acción exterior y de con-

formidad con el Estatuto una de las funciones del Parlament es: 
«Ejercer la función de impulso y control de la acción exterior de la Generalitat y, 

con esta finalidad, conocer la política y la actividad del Govern en el ámbito de la ac-
ción exterior, deliberar sobre esta cuestión y controlarla»

Igualmente y teniendo en cuenta que uno de los principios de la Ley catalana 
16/2014 de acción exterior es la transparencia en la actuación de los poderes públicos.

Por estos motivos, el Grupo Parlamentario de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a 
1. Establecer un sistema periódico de rendición de cuentas de las actuaciones que se 

deriven del Plan Estratégico de Acción Exterior y de relaciones con la Unión Europea 
2015-2018.

2. Informar periódicamente al Parlament de forma que pueda debatir, en tiempo 
útil, la oportunidad de dichas actuaciones.

3. Tener en cuenta la opinión que resulte del debate en el Parlament de Catalunya 
sobre estas cuestiones.

Palau del Parlament, 13 d’abril de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Susana Beltrán García, diputada, GP C’s 

Proposta de resolució sobre els acords de col·laboració exterior
250-00335/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 21267 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

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

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Regla-
ment del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre els acords de col·laboració, 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relaci-
ons Institucionals i Transparència, amb el text següent: 
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Exposició de motius
D’acord amb l’article 5 de la Llei catalana 16/2014 d’acció exterior i de conformitat 

amb l’Estatut una de les funcions del Parlament és: 
«Exercir la funció d’impuls i control de l’acció exterior de la Generalitat i, amb 

aquesta finalitat, conèixer la política i l’activitat del Govern en l’àmbit de l’acció exte-
rior, deliberar sobre aquesta qüestió i fer-ne el control»

Igualment i tenint en compte que un dels principis de la Llei catalana 16/2014 d’ac-
ció exterior és la transparència en l’actuació dels poders públics.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat en relació als acords de 

col·laboració amb ens públics estrangers, ministeris d’altres estats o amb organitzacions 
internacionals

1. Informar al Parlament de Catalunya, amb caràcter previ, de la intenció de con-
cloure un acord de col·laboració d’aquestes característiques 

2. En la proposta d’acord que s’adreci al Parlament de Catalunya, s’hauria d’acom-
panyar amb una fitxa que inclogués: 

a) La competència/es estatutària/es que constitueix la base per a concloure un acord 
d’aquestes característiques

b) Justificació de la necessitat de concloure l’acord així com els potencials beneficis 
per a la ciutadania 

c) Justificació de despesa, tant pel que fa a la preparació de l’acord (despeses de viat-
ges, dietes, etc.) com de la previsió de despesa que se’n derivin del contingut de l’acord 
un cop hagi entrat en vigor 

3. Tenir en compte l’opinió que resulti del debat en el si del Parlament de Catalunya 
sobre aquesta qüestió.

Palau del Parlament, 13 d’abril de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Susana Beltrán García, diputada, GP C’s 

Proposta de resolució sobre els memoràndums d’acció exterior
250-00336/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 21268 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Susana Beltrán García, diputada del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 165 del Re-
glamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre los memorándums 
de acción exterior, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Acció Exterior i Coope-
ració, Relacions Institucionals i Transparència, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
De acuerdo con el artículo 5 de la Ley catalana 16/2014 de acción exterior y de con-

formidad con el Estatuto una de las funciones del Parlament es: 
«Ejercer la función de impulso y control de la acción exterior de la Generalitat y, 

con esta finalidad, conocer la política y la actividad del Govern en el ámbito de la ac-
ción exterior, deliberar sobre esta cuestión y controlarla»

Igualmente y teniendo en cuenta que uno de los principios de la Ley catalana 
16/2014 de acción exterior es la transparencia en la actuación de los poderes públicos.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat en relación a los me-

morándums y cualquier otro documento que envíe a las embajadas y consulados acre-
ditados en España a: 

1. Facilitar dichos documentos al Parlament de Catalunya.
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2. Justificar las razones del envío de dichos documentos ante el Parlament de Cata-
lunya.

Palacio del Parlamento, 13 de abril de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Susana Beltrán García, diputada, GP C’s 

Proposta de resolució sobre la supressió de l’ús del formaldehid en els 
centres sanitaris
250-00337/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 21334 i 21426 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

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

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament 
del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre l’eliminació del formaldehid als 
centres sanitaris de Catalunya, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Sa-
lut, amb el text següent: 

Exposició de motius
El formaldehid és un component químic tradicionalment usat en molts serveis hos-

pitalaris per a la fixació de teixits, per exemple en la conservació de mostres d’anatomia 
patològica.

El 6 de juny del 2014, el Diari Oficial de la Unió Europea publicà el Reglament 
UE núm. 605/2014. Aquest reglament especifica un canvi en la classificació del formal-
dehid, que passa a ser oficialment «agent cancerigen provat» en canviar la classificació 
del Grup 2A («probablement cancerigen en humans») al grup 1B (cancerigen en hu-
mans), atès que pot provocar càncer i es sospita que provoqui defectes genètics.

Posteriorment, s’estableix la vigència de les noves classificacions, i d’acord amb 
les harmonitzacions necessàries, des del 1 de gener del 2016 és d’aplicació per aquesta 
substància el Reial Decret 665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors 
contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents cancerígens durant el treball.

Totes aquestes regulacions requereixen que s’estableixin les mesures necessàries de 
protecció, en cas que no es evitar l’ús dels mateixos.

En els Hospitals i Centres de l’ICS, però, es continua usant el formaldehid, que 
clarament, com s’ha fet en altres centres, pot ser substituït per fixadors alcohòlics no 
cancerígens.

Atès que des del dia 1 de gener aquesta substància és reconeguda com a element 
cancerigen, el Departament de Salut, en tant que autoritat sanitària, hauria d’adoptar, 
amb celeritat, mesures per tal que aquesta substància sigui exclosa en els centres sani-
taris. El contrari suposaria fer tard en un assumpte que afecta la salut les persones, com 
va passar amb l’amiant.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Adoptar les mesures necessàries per tal que hospitals, laboratoris i centres de 

salut quedin lliures de formaldehid, substituint de manera gradual i en el termini més 
breu possible l’ús d’aquesta substància per altres fixadors alcohòlics no cancerígens.

2. Mentre no s’hagi suprimit completament l’ús de formaldehid, adoptar els proto-
cols oportuns per tal de garantir la salut laboral dels treballadors i treballadores que es 
veuen obligats a usar aquest compost, no només l’àmbit de tractament de la mostra, sota 
campanes, etc. sinó també, i donat el seu grau de volatabilitat, en els trasllats interns 
dins els laboratoris, amb l’establiment de mesures d’alerta i mesures de medició per a 
una detecció immediata d’exposicions anormals.

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP SOC 
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Proposta de resolució sobre els serveis públics de control de mosquits
250-00338/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 21347 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 
del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el servei de con-
trol de mosquits, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Medi Ambient i 
Sostenibilitat, amb el text següent: 

Exposició de motius
Atenent a la importància dels tres serveis públics de control de mosquits a Catalu-

nya, Badia de Roses i Baix Ter, Baix Llobregat i COPATE al delta de l’Ebre, i recollint 
les dificultats tècniques i econòmiques de l’activitat que desenvolupen.

Atenent a la necessitat del tractament conjunt d’aquests serveis, i amb la necessitat 
d’iniciar la campanya de control de la mosca negra a l’Ebre, Segre i part del Cinca, i del 
imminent inici de la del mosquit tigre.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Satisfer el deute pendent amb el consorci COPATE corresponent al 2015 en rela-

ció al servei de control de mosquit.
2. Garantir que durant 2016 es satisfaran els pagaments, per la qual cosa caldria es-

tablir un calendari de pagaments.
3. Incloure a pressupost de 2017 aquesta despesa per tal de garantir el pagament del 

servei segons un calendari prèviament aprovat.
4. Instar al Govern de la Generalitat establir els protocols tècnics que facilitin l’exe-

cució dels treballs necessaris per al bo desenvolupament d’aquest servei, entre COPA-
TE, el Parc Natural i els ajuntaments implicats.

5. Instar el Govern de la Generalitat que es desenvolupi durant el 2016 un estudi per 
tal d’establir la millor manera de consolidar el Servei per al proper trienni i tant pel que 
fa als pressupostos i calendaris de pagament com pel que fa a necessitats de pistes d’en-
lairament i protocols tècnics de col·laboració.

6. Instar al Govern de la Generalitat que s’estableixi un protocol de col·laboració en-
tre els tres Serveis de Control de Mosquits de Catalunya que garanteixi la transferència 
de coneixement i d’experiències per tal de millorar el servei i l’eficiència en l’ús dels re-
cursos disponibles.

7. Instar al Govern de la Generalitat que iniciï una campanya divulgativa, en col·la-
boració amb els tres serveis públics de Control de Mosquits a Catalunya, de sensibilit-
zació i educació ambiental, fent servir totes les eines al nostre abast per a que el ciutadà 
pugui controlar els focus intradomiciliaris

Palau del Parlament, 13 d’abril de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat, GP C’s

Proposta de resolució sobre l’ampliació dels mitjans materials i del 
personal del Jutjat de Família de Badalona
250-00339/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 21376 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 

Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, 
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presenta la Proposta de resolució sobre l’ampliació del Jutjat de família de Badalona, 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Justícia, amb el text següent: 

Exposició de motius
Els ciutadans i ciutadanes de Badalona, Sant Adrià de Besòs i Montgat per fer trà-

mits relacionats amb separacions, divorcis, adopcions, pensions d’aliments, incapacita-
cions o tuteles han d’acudir al Jutjat de Primera Instància número 7 de Badalona, espe-
cialitzat en família i incapacitats.

Aquest jutjat es va crear, ja l’any 2009, amb una enorme càrrega de treball, ja que 
atén en solitari aquestes tres ciutats, entre elles Badalona, tercera ciutat en nombre d’ha-
bitants de Catalunya.

L’any 2013 es va quantificar la càrrega de treball del jutjat, i aquesta ja suposava un 
222% per damunt del mòdul ordinari de treball dels jutjats especialitzats en família. 
Des de llavors, i amb la crisi econòmica, la situació s’ha agreujat.

En aquest jutjat hi treballen 10 funcionaris, un lletrat judicial, un jutge permanent, i 
un altre que fa un reforç parcial. Amb aquesta dotació i aquestes càrregues de treball és 
impossible donar un servei de qualitat que respongui, en un espai de temps raonable, a 
problemes de parella, d’aliments, de protecció dels menors, discapacitats i persones en 
circumstàncies molt vulnerables.

La situació ha esdevingut absolutament insostenible, i sens dubte, el servei públic 
que reben els ciutadans i ciutadanes de Badalona, Sant Adrià i Montgat no arriba a la 
qualitat i agilitat que aquest tipus de matèries sensibles requereixen. Les queixes de 
ciutadans i professionals són constants i qui les pateix principalment són els treballa-
dors i treballadores de justícia tal i com ha denunciat CCOO.

A causa d’aquesta situació el Departament de Justícia ha demanat la creació d’un 
nou jutjat, però amb la conjuntura actual, són imprescindibles mesures de reforç im-
mediates que no es poden demorar més per qüestions d’equilibris polítics o baralles de 
competències entre el Govern de l’Estat i el Govern de la Generalitat.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la se-
güent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
Respondre de manera urgent, a través del Departament de Justícia, amb la dotació 

de mitjans materials i personals suficients per tal de posar de manera immediata en fun-
cionament un jutjat de família provisional mentre s’aprovi definitivament la creació or-
dinària d’un nou Jutjat de família per a Badalona.

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu GP CSP

Proposta de resolució sobre els indicadors socioeconòmics de les àrees 
bàsiques de salut
250-00340/11

PRESENTACIÓ: GP JS

Reg. 21440 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

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

Candini i Puig, portaveu, Alba Vergés i Bosch, diputada, de la Comissió de Salut del 
Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució següent, sobre indica-
dors de les Àrees Bàsiques de Salut, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
de Salut.

Exposició de motius
Catalunya disposa de 375 Àrees Bàsiques de Salut (ABS) que reben els recursos en 

base a uns determinats criteris socioeconòmics, de manera que per efectuar la distribu-
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ció d’aquests recursos a disposició de l’atenció primària es té en compte la situació so-
cioeconòmica de la població.

Actualment l’indicador de tipus socioeconòmic es basa en el nivell de renda, mentre 
que els altres indicadors són l’índex d’envelliment, la dispersió i el nombre de persones.

L’últim informe de l’Observatori del Sistema de Salut de Catalunya, que respon a 
la voluntat del Govern de la Generalitat de Catalunya de fer un seguiment i una anàlisi 
dels principals indicadors de salut en el context de la crisi econòmica, indica que hi ha 
determinants socioeconòmics que incideixen sobre l’estat de salut, com són el fet que 
les classes més benestants i amb més nivell de formació segueixen hàbits més saluda-
bles, tenen pràctiques més preventives i pateixen menys trastorns crònics i discapaci-
tats, mentre que la població infantil de classes més desafavorides tenen un estil d’oci 
més sedentari, amb els consegüents problemes de salut.

Entre altres aspectes, en l’informe s’indica que s’observen resultats de salut més des-
favorables en els grups de població més vulnerables.

D’acord amb el mateix, la població aturada presenta un risc de patir problemes de 
salut mental més elevat que la població ocupada, sobretot aquella que porta aturada més 
d’un any (14,8% vs. 6,7%, respectivament), i presenta un major consum de tabac i un 
consum de risc d’alcohol major, mentre que les persones amb rendes d’integració social, 
perceptores de pensions no contributives i aturades que han perdut el dret al subsidi i 
que estan exemptes de copagament de medicaments, utilitzen amb més freqüència els 
serveis sanitaris, tant als centres d’atenció primària com als hospitals i centres de salut 
mental.

Actualment, el repartiment dels recursos a les ABS s’efectua sobretot en base a la 
població assignada, però, tenint en compte el mencionat informe, seria més equitatiu 
distribuir-los en funció de les necessitats, ja que no totes les poblacions tenen les matei-
xes necessitats.

Així, per tal de poder millorar l’assignació dels recursos d’aquestes àrees i desti-
nar-ne més a aquelles àrees que estiguin més necessitades, és precís aplicar, a més dels 
indicadors habituals –com la població total de l’àrea– nous indicadors socioeconòmics, 
com serien el denominat índex MEDEA (que Considerant com a unitat d’anàlisi la sec-
ció censal es calcula a partir de cinc indicadors procedents dels cens relatius a l’ocu-
pació i l’educació), el nivell d’atur de la població, el nivell d’estudis dels usuaris o el 
nombre de joves que no han acabat l’ensenyament obligatori, l’índex d’èxit escolar o la 
població ETCA (població flotant), entre d’altres.

Amb aquesta finalitat que l’atenció primària pugui incloure el factor desigualtat i 
assignar els recursos amb criteris segons les necessitats, el Departament de Salut ha 
encarregat un informe a l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya 
(AQuAS), que es preveu que estigui enllestit abans de l’estiu i que analitzarà la situació 
de les 375 ABS.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Junts pel Sí presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
– Millorar l’assignació dels recursos de les Àrees Bàsiques de Salut, en base als re-

sultats de l’estudi encarregat a l’AQuAs sobre els indicadors socioeconòmics.
– Exposar al Parlament de Catalunya l’informe encarregat a l’AQuAS sobre les ne-

cessitats en salut de les diferents àrees de la població de Catalunya, un cop debatut en el 
sí del Consell de Direcció del Servei Català de la Salut (CatSalut) i el Consell Català de 
la Salut, i informar sobre les mesures adoptades i com es reestructuraran els recursos.

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2016.
Marta Rovira i Vergés, portaveu; Montserrat Candini i Puig, Alba Vergés i Bosch, dipu-
tades, GP JS
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Proposta de resolució sobre la pobresa energètica i la salut
250-00341/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 21542 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

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

Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre 
pobresa energètica i salut, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
El passat 5 d’agost de 2015 es va publicar al DOGC la Llei 24/2015, del 29 de ju-

liol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa 
energètica. Aquesta llei, estableix la protecció de persones i unitats familiars en situació 
de risc d’exclusió residencial davant dels talls de subministraments que puguin acordar 
les companyies subministradores d’aigua potable, electricitat i gas per manca de paga-
ment.

Lamentablement, però, l’aplicació d’aquesta llei està tenint una especial dificultat 
pel desconeixement que existeix sobre la mateixa. Malgrat l’existència de protocols i 
procediments d’explicació del dret d’accés als subministraments d’aigua potable, elec-
tricitat i gas, són pocs els actors encarregats d’implementar-los degut a la manca de co-
neixement.

En el cas dels professionals del sistema sanitari públic, aquest desconeixement limi-
ta la seva capacitat de fer front a les necessitats sanitàries dels usuaris en situació de po-
bresa energètica. En general, les baixes temperatures a la llar tenen un impacte directe 
a la salut de les persones.

El mateix preàmbul de la Llei 24/ 2015 adverteix que «les dificultats per a afrontar 
el pagament de l’habitatge i la pobresa energètica comporten, fins i tot, la pèrdua de vi-
des humanes» afegint que segons l’informe Emergència habitacional a Catalunya l’im-
pacte de la crisi hipotecària en el dret a la salut i els drets dels infants posava en evidèn-
cia les conseqüències en la salut i en la infància«.

L’Associació de Ciències Ambientals, una llar a menys de 18 graus provoca refre-
dats i bronquitis, augmenta el risc de morir per malalties cardiovasculars i té un impac-
te molt negatiu en persones amb problemes articulars, circulatoris, afectacions d’ossos, 
asma i malaltia pulmonar obstructiva crònica.

A banda d’això, la pobresa energètica té tot un seguit d’impactes negatius en la capa-
citat de les persones afectades per poder seguir tractaments o recuperar-se adequada-
ment de les seves dolències. Entre aquests impactes destaquen: la manca d’electricitat 
per poder fer funcionar aparells necessaris pels tractaments (per exemple màquines de 
concentració d’oxigen) i la manca d’electricitat per mantenir medicaments a baixes tem-
peratures.

A nivell d’indicadors de salut, les conseqüències de viure en un entorn de pobresa 
energètica han estat descrites científicament en diversos treballs. (x, y, z).

Aquesta estreta relació entre pobresa energètica i salut fa evident que cal dotar als 
professionals sanitaris amb totes les eines per poder actuar sobre aquest problema. La 
Llei 24/2015 és, sense dubte, una eina molt útil.

Els protocols i procediments de l’esmentada llei tenen com a objectiu orientar tots 
els organismes públics en la seva aplicació. A l’apartat de «persones destinatàries» s’es-
tableixen els criteris que acrediten la condició de persona afectada per pobresa ener-
gètica. Aquests criteris es basen en l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya 
(IRSC). Però els protocols fan també referència explícita »les mesures per garantir el 
dret d’accés al subministrament d’aigua, llum i gas seran aplicables també a les llars en 
que la unitat familiar no compleix els requisits, però hi visqui alguna persona afectada 
per dependència energètica, com és el cas de persones que necessiten màquines assisti-
des per sobreviure».
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Per tot l’exposat creiem que és urgent informar a tot el personal sanitari de Catalu-
nya de l’existència de la Llei 24/2015 per tal de poder afrontar una situació en al que es 
troben milers de persones a Catalunya i que té un impacte directe a la salut de la pobla-
ció.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la se-
güent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Desplegar una campanya informativa específica a tots els centres sanitaris de Ca-

talunya dirigida als professionals explicant amb detall l’existència de la Llei 24/2015 i 
com utilitzar-la per garantir les condicions energètiques adequades dels pacient afectats 
per pobresa energètica.

2. Desplegar una campanya informativa específica a tots els centres sanitaris de Ca-
talunya dirigida als usuaris explicant amb detall l’existència de la Llei 24/2015.

3. Desplegar una campanya informativa específica a tots els centres sanitaris de Ca-
talunya dirigida als usuaris explicant els riscos per a la salut que suposa la pobresa ener-
gètica.

4. Desplegar una campanya informativa específica a tots els centres sanitaris de Ca-
talunya dirigida als usuaris explicant com la Llei 24/2015 els pot ajudar a garantir un 
entorn saludable des del punt de vista energètic.

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu adjunt GP CSP

Proposta de resolució sobre el garantiment de la neutralitat i la 
imparcialitat polítiques en els centres educatius finançats amb fons públics
250-00342/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 21551 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlamento
Josep Enric Millo i Rocher, portavoz, María José García Cuevas, diputada del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, de acuerdo con lo establecido por los ar-
tículos 164 y 165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución 
para garantizar la neutralidad e imparcialidad políticas en los centros educativos soste-
nidos con fondos públicos, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Ensenyament, 
con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La educación es un servicio público y cumple una función social de especial rele-

vancia.
Es un deber constitucional (art.103 CE) para los responsables y empleados públicos 

garantizar la neutralidad política de las instituciones y los servicios públicos, que pa-
gamos entre todos, y que deben responder a los valores democráticos y de convivencia 
compartidos por los ciudadanos, muy especialmente en el ámbito de la Educación pú-
blica.

Preservar la imparcialidad y la neutralidad política en los centros educativos, así 
como en la enseñanza que reciben los menores, debe ser una prioridad en cualquier so-
ciedad que se precie de una mínima calidad democrática, como debe ser la nuestra.

De hecho, la ley 7/2007 de 12 de abril, Estatuto Básico del Empleado Público, es-
tablece en su artículo 53.11 la neutralidad en el ejercicio del servicio público como uno 
de los principios éticos que deben regir la función pública, calificando como falta muy 
grave la violación de esta imparcialidad.

Sin embargo, en determinados colegios públicos catalanes se publicitan actos de 
contenido político, permitiendo la colocación de carteles explícitamente políticos en las 
instalaciones escolares, que publicitan posicionamientos claramente partidistas.
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Es evidente que para un menor de edad cualquier actividad publicitada desde su 
centro escolar se percibe como una cuestión apoyada y avalada por el centro.

Por este motivo es muy grave que el centro permita o coloque propaganda política 
o de actos políticos en sus instalaciones, pues se está influyendo en los menores, indu-
ciéndolos a aceptar como más legítimas las opciones políticas publicitadas. El centro 
escolar rompe así con su obligación constitucional y con su compromiso democrático 
de mantenerse neutral e imparcial en términos políticos.

Porque, si bien cualquier actividad política democrática es legítima y respetable, es-
tas actividades deben mantenerse fuera de los centros educativos, para no influenciar ni 
utilizar a los menores de manera partidista.

Hay que tener en cuenta que los niños están obligados a asistir al colegio y a respetar 
las iniciativas de sus profesores. Por tanto, politizar los espacios o contenidos educati-
vos es un fraude y una deslealtad a la confianza que la sociedad deposita en estos res-
ponsables públicos y una falta de respeto a la pluralidad política.

El adoctrinamiento de menores en los centros educativos es un hecho lamentable, 
que nos hace retroceder en calidad democrática, es un comportamiento propio de regí-
menes totalitarios, que debemos rechazar y evitar.

Por ello, resulta urgente garantizar a los ciudadanos que pueden enviar a sus hijos al 
colegio público tranquilos de que nadie los va a utilizar para aspiraciones políticas per-
sonales, ni los va a engañar generándoles una sensación de agravio y confrontación en 
relación a las instituciones y reglas de nuestro Estado de Derecho. Instituciones y reglas 
que, además, compartimos con las sociedades avanzadas de nuestro entorno, y que se 
basan en la primacía de la legalidad y de los derechos individuales, y en el respeto por 
los tribunales y las decisiones judiciales.

Por todo ello, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta la si-
guiente: 

Propuesta de resolución
1. El Parlament de Cataluña condena la presencia de propaganda política en los cen-

tros educativos sostenidos con fondos públicos.
2. El Parlament de Cataluña insta el Govern de la Generalitat a: 
a) Tomar urgentemente las medidas necesarias para garantizar la neutralidad e im-

parcialidad política en todos los centros escolares de Cataluña sostenidos con fondos 
públicos.

b) Aplicar urgentemente las medidas correctoras y disciplinarias oportunas en los 
centros educativos que hayan permitido la presencia de propaganda política en sus ins-
talaciones.

Palacio del Parlamento, 14 de abril de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portavoz; María José García Cuevas, diputada, GP PPC 

Proposta de resolució sobre la construcció del nou edifici de l’Escola El 
Vinyet, de Solsona
250-00343/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 21552 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlamento
Josep Enric Millo i Rocher, portavoz, María José García Cuevas, diputada, Mari-

sa Xandri Pujol, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, de 
acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 165 del Reglamento del Parlamento, 
presentan la Propuesta de resolución sobre la construcción del nuevo edificio de la es-
cuela El Vinyet en Solsona, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Ensenyament, 
con el siguiente texto: 
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Exposición de motivos
La escuela El Vinyet de Solsona se inauguró en 2007, ubicada en un edificio provi-

sional en la urbanización de la Cissa, de propiedad municipal, con la previsión de tras-
ladarse a un nuevo edificio, ubicado en la zona Cabana del Martir, junto a la calle Fran-
cesc Ferrer i Guàrdia, un espacio que ya está urbanizado.

El nuevo edificio para El Vinyet, de 2.450 m2, está concebido con un planteamiento 
innovador y líder en eficiencia energética. Dispondrá de placas fotovoltaicas y calefac-
ción por biomasa.

Desde su apertura, la escuela se completa con barracones, que tuvieron que ser am-
pliados en 2009, acompañando el crecimiento de la escuela.

Actualmente, esta ubicación provisional presenta problemas de seguridad y de habi-
tabilidad, con goteras y deficiente climatización.

En mayo 2014 se presentó el proyecto básico para la nueva escuela, y a finales de 
2015 desde el Ayuntamiento de Solsona se anunció que en marzo 2016 se presentaría el 
proyecto ejecutivo.

Todo y que la Generalitat ha reconocido explícitamente la prioridad y necesidad, la 
comunidad educativa del municipio espera la confirmación que la Generalitat destina 
una partida específica para este centro en los Presupuestos de 2016.

Hay que decir que la comunidad educativa defiende este proyecto educativo, que ac-
tualmente acoge a 210 alumnos, y que su demanda no deja de crecer.

Por todo ello, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta la si-
guiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a incluir en los presu-

puestos de la Generalitat para este año 2016 la dotación presupuestaria necesaria para 
que las obras de construcción del nuevo edificio de la escuela El Vinyet en Solsona pue-
dan empezar antes de finalizar el 2016.

Palacio del Parlamento, 14 de abril de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portavoz; María José García Cuevas, Marisa Xandri Pujol, 
diputadas, GP PPC

Proposta de resolució sobre el garantiment del finançament de les beques 
de menjador atorgades el curs 2015-2016
250-00344/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 21553 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlamento
Josep Enric Millo i Rocher, portavoz, María José García Cuevas, diputada del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, de acuerdo con lo establecido por los ar-
tículos 164 y 165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución 
para garantizar la financiación de las becas comedor concedidas para el curso 2015/16, 
para que sea sustanciada ante la Comissió d’Ensenyament, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El Govern de la Generalitat siempre que se le ha reclamado la cobertura de las ne-

cesidades de becas comedor ha dado como respuesta que el govern garantiza todas las 
becas necesarias, que se ha aumentado el presupuesto y que incluso se ha habilitado una 
partida abierta para hacer frente a nuevas necesidades que pudieran surgir.

Sin embargo la realidad es muy diferente. Los ayuntamientos alertan que las canti-
dades destinadas por la Generalitat para la becas comedor son insuficientes, que no les 
paga los importes reconocidos, y que son los consistorios los que deben habilitar parti-
das especiales para que ninguna familia necesitada de esta ayuda quede sin cobertura.



BOPC 110
21 d’abril de 2016

3.10.25. Propostes de resolució 42

Este es el caso del municipio de Vilanova i la Geltrú, donde ha sido necesario habi-
litar un aumento de partida excepcional en el presupuesto municipal de 2016 de 50.000 
euros, para complementar las becas comedor pagadas por la Generalitat.

Hay que señalar que los importes municipales destinados a estas becas han aumen-
tado año tras año desde 2011, como puede comprobarse en el «Informe sobre l’atenció 
a l’infància vulnerable a Vilanova i la Geltrú», publicado en diciembre de 2015 por el 
Ayuntamiento.

Pero el caso de Vilanova i la Geltrú no es único ni aislado. Muchos ayuntamientos 
han denunciado con la aprobación de mociones el incumplimiento por parte de la Ge-
neralitat de sus responsabilidades financieras con los ayuntamientos, haciéndoles asu-
mir el coste de servicios públicos que son competencia de la Generalitat pero que no les 
paga, actuando además con una flagrante falta de transparencia, pues ni siquiera publi-
ca en el Portal de la Transparencia, como es su obligación, la deuda total que tiene con-
traída con cada ayuntamiento, desglosando por conceptos.

Por todo ello, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta la si-
guiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Garantizar la financiación completa de las becas comedor concedidas para el cur-

so 2015/16, así como las necesidades adicionales que puedan surgir a lo largo del curso.
2. Incorporar en el Portal de la Transparencia de la Generalitat un informe con la 

deuda pendiente con cada ayuntamiento, especificando los importes totales adeudados 
y su desglose por conceptos.

3. Establecer un plan de pago de los importes adelantados por los Ayuntamientos en 
concepto de pago de becas comedor.

4. Garantizar en el Presupuesto 2016 de la Generalitat la partida suficiente para ha-
cer frente al pago de todas las becas comedor concedidas para el curso 2015/2016, en la 
parte correspondiente al ejercicio 2016.

Palacio del Parlamento, 13 de abril de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portavoz; María José García Cuevas, diputada, GP PPC 

Proposta de resolució sobre el manteniment de l’oferta de P3 a les escoles 
públiques de Vilanova i la Geltrú
250-00345/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 21554 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlamento
Josep Enric Millo i Rocher, portavoz, María José García Cuevas, diputada, Santi 

Rodríguez i Serra, portavoz adjunto del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 165 del Reglamento del Par-
lamento, presentan la Propuesta de resolución para el mantenimiento de la oferta actual 
de P3 en los colegios públicos de Vilanova i la Geltrú (Garraf), para que sea sustanciada 
ante la Comissió d’Ensenyament, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Ahora, al igual que en muchos municipios del Baix Llobregat, el Govern de la Ge-

neralitat ha anunciado que el municipio de Vilanova i la Geltrú (Garraf) se verá afecta-
do por el cierre de líneas de P3 para el próximo curso escolar 2016/17.

Según lo anunciado, la Generalitat tiene previsto cerrar dos líneas públicas de P3 en 
Vilanova, concretamente una en la escuela Ítaca y otra en la escuela Canigó.

Ni la comunidad educativa, ni los responsables públicos del municipio comparten 
esta decisión del Departament d’Ensenyament, que como es obvio ha sido rechazado 
formal y unánimemente por el Pleno del Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú.
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Desde el municipio consideran además que el anuncio de cierre preventivo condicio-
na las decisiones de las familias, perjudicando a los centros señalados por estos anunci-
os y limitando el derecho de los padres a elegir centro.

Por todo ello, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta la si-
guiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Mantener la oferta actual de P3 en los centros públicos de Vilanova i la Geltrú 

(Garraf).
2. Plantear la reducción de ratios en estos centros públicos para dar cumplimiento al 

punto anterior.
3. En ningún caso anunciar el cierre preventivo de una línea antes de finalizar el 

proceso de preinscripción, y conocer la demanda real de los centros públicos del muni-
cipio.

Palacio del Parlamento, 14 de abril de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portavoz; María José García Cuevas, diputada; Santi Rodrí-
guez i Serra, portavoz adjunto, GP PPC

Proposta de resolució sobre les larves de mosca negra a les séquies 
d’Aitona
250-00346/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 21556 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

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

Xandri Pujol, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la 
Proposta de resolució sobre la presència de larves de mosca negra a les sèquies del mu-
nicipi d’Aitona, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Medi Ambient i 
Sostenibilitat, amb el text següent: 

Exposició de motius
Per la seva proximitat al riu Segre, la presència de larves de mosca negra a les sè-

quies del municipi d’Aitona és un problema que, com al riu Ebre o a l’últim tram del riu 
Cinca a Catalunya, causen molts problemes per les seves picadures a la població, i tam-
bé als agricultors.

El «Pla d’actuació per a la prevenció i control de les plagues de mosquits i mosca 
negra a les comarques afectades de l’Ebre, el Segre i el Ter» per al període 2015-2017, 
aprovat al maig de 2015, preveu la realització de prospeccions als trams dels rius afec-
tats, de tractaments larvicides amb insecticida biològic selectiu, i del seguiment dels 
factors ambientals de les zones implicades.

Donat l’ambient cada cop més càlid, entre d’altres raons, a la vora del riu Segre, la 
població de mosca negra ha crescut de forma considerable els darrers anys, fins al punt 
de constatar-se la seva presència durant els mesos primaverals, per sobre d’uns llindars de 
tolerància acceptables, per la qual cosa cada any augmenten, de forma significativa, les 
molèsties per a la població.

És necessari no esperar al mes de juny com a les darreres campanyes anuals, i co-
mençar a fumigar quan abans sigui millor, donat que les prospeccions i mostreigs deter-
minen la quantitat de tractament i aquestes encara han de realitzar-se.

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 Generalitat de Catalunya a: 
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1. Començar, tant aviat com sigui possible, les prospeccions dels trams dels rius i sè-
quies afectades en les proximitats d’Aitona, per tal de conèixer la densitat de les larves 
de mosca negra.

2. Determinar la necessitat i començar les fumigacions mitjançant larvicides, en les 
properes setmanes, abans del mes de juny.

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Alejandro Fernández Álvarez, Marisa Xandri Pu-
jol, diputats, GP PPC

Proposta de resolució sobre el pagament del deute amb l’Ajuntament de 
l’Hospitalet de Llobregat
250-00347/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 21557 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

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

berto Villagrasa Gil, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, pre-
senten la Proposta de resolució per a fer efectiu el pagament del deute de la Generalitat 
de Catalunya amb L’Hospitalet de Llobregat, per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, amb el text següent: 

Exposició de motius
El passat 23 de febrer de 2016 es va aprovar al Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet 

de Llobregat (Barcelonès), una moció en la que instava al Govern a la Generalitat, entre 
d’altres, a «fer efectius els pagaments pendents de la Generalitat als ens locals d’exer-
cicis anteriors tot signant, tal com s’ha fet amb l’Ajuntament de Barcelona, els acords 
necessaris amb cada ens local per fixar un calendari de compromisos de pagament dels 
deutes que té pendent dels exercicis anteriors».

Concretament, a data 31 de desembre de 2015, el deute de la Generalitat amb l’Ajun-
tament de L’Hospitalet de Llobregat és de 15.910.774,75 €, un import que, tal i com es 
presumeix, és necessari recuperar per tal de dur a terme determinades actuacions i ac-
tivitats destinades a garantir uns serveis municipals bàsics i de qualitat, que són vitals 
pel municipi.

Si més no, cal recordar les retallades milionàries, els darrers anys, en matèria d’in-
fància, lluita contra la pobresa, protecció social, lluita contra la pobresa energètica, ac-
cessibilitat o partides per l’educació o «beques menjador», per citar alguns exemples.

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 Generalitat de Catalunya a fer efec-

tiu el pagament del deute contret per la Generalitat amb l’Ajuntament de L’Hospitalet de 
Llobregat (Barcelonès) donant així compliment a part dels acords de la moció aprovada 
el 23 de febrer de 2016 al Consell Plenari d’aquest Ajuntament.

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Alejandro Fernández Álvarez, Alberto Villagrasa 
Gil, diputats, GP PPC
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Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla de reactivació econòmica 
de Cervera
250-00348/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 21558 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

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

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els 
articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre 
la creació d’un pla de reactivació econòmica de Cervera, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d’Empresa i Coneixement, amb el text següent: 

Exposició de motius
El municipi de Cervera (Segarra) presenta, segons les dades de gener d’aquest any, 

un índex d’atur del 16,17%, una xifra superior a la mitja del 15,93% de la província de 
Lleida.

Aquest fet no és casual. Des del tancament de l’empresa Lear a aquest municipi 
l’any 2002, on 1.300 persones, la majoria dones, van perdre la seva feina per la man-
ca d’una política laboral activa per part de la Generalitat, no s’ha dissenyat una guia de 
desenvolupament econòmic del municipi.

La realitat és que, amb més 8.900 habitants, moltes famílies encara continuen patint 
les conseqüències d’aquell tancament, fins al punt de que, des del 2007 fins avui, quatre 
grans empreses també han decidit tancar i deixar la seva activitat, amb la conseqüent 
pèrdua de 4.000 llocs de treball, el que ha generat que en 4 anys el municipi de Cervera 
hagi perdut 500 habitants.

El teixit industrial de Cervera i la Segarra no ha aconseguit recuperar-se des de l’any 
2002, després de que la Generalitat vagi prometre una ràpida reubicació dels treballa-
dors afectats i l’arribada de noves industries.

Quasi 15 anys després, la realitat es que el seu polígon industrial presenta, en la seva 
majoria, unes naus empresarials tancades i no s’aconsegueix trobar una solució a la crisi 
empresarial i laboral del municipi.

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 Generalitat de Catalunya a crear, 

amb la col·laboració de l’ajuntament, un pla de reactivació econòmica del Cervera (Se-
garra), que prevegi l’impuls econòmic del municipi i del seu polígon industrial, mitjan-
çant mesures que atraguin noves empreses. Aquest pla haurà de contemplar mesures per 
a incentivar l’ocupació d’aturats empadronats a Cervera i a la seva comarca.

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Alejandro Fernández Álvarez, diputat, GP PPC 

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla de protecció i 
desenvolupament del sector de la fusta
250-00349/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 21559 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

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

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els 
articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre 
la creació d’un pla de protecció i desenvolupament del sector de la fusta a Catalunya, 
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per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Empresa i Coneixement, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
La comarca del Solsonès té una gran tradició arrelada en la producció de biomassa, 

mobles, fusta per embalatge i construcció, i disposa de vàries empreses serradores que 
s’han vist molt afectades per la crisi econòmica, alhora que pel grau de protecció exces-
siu i l’immobilisme de la Generalitat davant la gestió dels boscos.

L’índex d’atur registrat d’aquest sector en la comarca ha crescut en els darrers anys, 
fins al punt de que moltes empreses han hagut de tancar i acomiadar molts treballadors, 
pràcticament deixant de ser una de les principals fonts de riquesa d’aquest àmbit.

A aquest problema s’uneix la manca d’accessibilitat als recursos naturals per part de 
les empreses forestals, i la potenciació de nous usos de la fusta amb l’objectiu de gene-
rar més demanda, en comptes d’oferir més matèria prima, donat que les empreses que 
produeixen pèl·let consumeixen molt més de la meitat dels subproductes de les serrado-
res, amb unes previsions que van destinades a augmentar, en els propers anys, molt més 
la producció, amb el risc d’arribar a consumir la totalitat dels subproductes.

Per tant, la indústria de la fusta ha d’importar anualment més de 100.000 m3 de fus-
ta que no es pot aconseguir a Catalunya, i les esperances no són optimistes pel sector 
si no es vetlla per un creixement i una coordinació en l’aprofitament dels recursos natu-
rals.

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 Generalitat de Catalunya a crear 

un pla de protecció i desenvolupament del sector de la fusta a Catalunya, que prevegi 
l’accés i l’ús dels recursos naturals i la biomassa, en defensa dels productors. Aquest Pla 
haurà de contemplar mesures per a incentivar l’ocupació d’aturats per comarques, es-
pecialment en aquelles, com el Solsonès, on existeix una tradició en aquest sector molt 
arrelada.

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Alejandro Fernández Álvarez, diputat, GP PPC 

Proposta de resolució sobre la construcció del nou Hospital Doctor Josep 
Trueta, de Girona
250-00350/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 21648 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, diputada, Rafel Brugue-

ra Batalla, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els 
articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre 
la construcció del nou Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona, per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
La reivindicació de la construcció del nou Hospital Josep Trueta de Girona té ja una 

llarga història. Va ser el 2004 quan un grup d’enginyers i arquitectes van desestimar 
l’opció de reformar i ampliar l’actual hospital, i a partir d’aquell moment s’inicien els 
tràmits per a la construcció del nou Hospital.

El 2010, amb el canvi de Govern a la Generalitat, el projecte resta aturat. A partir 
d’aquell moment, el Parlament de Catalunya comença a manifestar-se en favor de la 
construcció del nou hospital amb l’aprovació de diferents propostes de resolució. Així 
va ser el 2011 amb la Resolució 98/IX, que instava el Govern a «mantenir el compromís 
del Departament de Salut de construir el nou Hospital Universitari Doctor Josep True-
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ta, a Girona, i encarregar-ne el projecte executiu el 2011 per a poder iniciar les obres el 
2012»; El 2013, el Parlament tornava a instar el Govern en el mateix sentit, concretant la 
demanda en què el Govern dotés una partida pressupostària per al projecte definitiu de 
nou hospital i que es requerís a l’Ajuntament de Girona sobre la disponibilitat de solars 
a la zona nord de la ciutat.

Ara, el 2016, la situació és insostenible. No només la construcció del nou hospital no 
s’ha concretat, sinó que l’actual ha estat mancat de les inversions necessàries, d’infraes-
tructures i tecnològiques.

Hem conegut a través dels mitjans de comunicació, a més, que s’estan plantejant 
dubtes sobre si el nou Hospital es situarà a la ciutat de Girona, o bé s’annexarà a l’Hos-
pital de Santa Caterina de Salt.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Crear una comissió de seguiment del projecte de construcció del nou Hospital 

Josep Trueta, amb la participació dels agents polítics, econòmics i socials del territori.
2. Presentar a la Comissió de Salut el calendari per a la redacció del projecte del nou 

hospital Josep Trueta.

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, Rafel Bruguera Batalla, di-
putats, GP SOC

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Institut Joan Solà, de 
Torrefarrera, i la retirada dels mòduls prefabricats provisionals
250-00351/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 21653 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada, Òscar Ordeig i 

Molist, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució següent 
sobre la construcció de l’Institut Joan Solà de Torrefarrera i la retirada dels barracons 
provisionals instal·lats, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenya-
ment.

Exposició de motius
El curs 2010-2011 es va posar en funcionament l’Institut Joan Solà de Torrefarrera 

en un solar municipal i des d’aleshores l’institut ha estat ubicat en mòduls prefabricats.
El centre actualment compta amb més de 500 alumnes en edats compreses entre els 

12 i els 18 anys i dona cobertura en diferents poblacions de les rodalies de Torrefarrera 
com són Rosselló, Alguaire, Benavent, Vilanova de Segrià, entre altres.

Fins el moment el Govern de la Generalitat no ha concertat ni la inversió ni el calen-
dari per l’inici del nou centre escolar i tampoc existeix encara la dotació necessària per 
portar a terme la construcció de l’edifici.

Actualment, l’Institut Joan Solà és l’únic centre escolar de referència de la zona del 
mig Segrià, que no disposa d’un edifici i que compta amb totes les mancances d’espais 
integrats, com per exemple un gimnàs, que suposa que els alumnes s’hagin de desplaçar 
a altres ubicacions i que no garanteix el ple desenvolupament d’unes activitats educati-
ves de qualitat.

La prolongació indefinida de la situació provisional i la manca d’un calendari per a 
iniciar la construcció del nou institut està generant malestar a les famílies usuàries i als 
docents que no poden desenvolupar la seva feina amb la qualitat desitjada.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent: 
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Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya considera prioritària la construcció de l’Institut Joan 

Solà de Torrefarrera i la retirada dels barracons provisionals instal·lats per a garantir 
una educació de qualitat als alumnes.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
a. Incloure una partida en els propers pressupostos de la Generalitat per a l’adjudica-

ció i construcció de l’Institut Joan Solà de Torrefarrera.
b. Fer extensiu aquest acord a l’equip directiu, l’AMPA de l’Institut Joan Solà i a 

l’Ajuntament de Torrefarrera.

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, Òscar Ordeig i Molist, dipu-
tats, GP SOC

Proposta de resolució sobre el trasllat del servei de rehabilitació del CAP 
Pubilla Casas, de l’Hospitalet de Llobregat
250-00352/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 21702 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

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

tari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el trasllat del servei 
de rehabilitació del CAP Pubilla Casas, per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
La Bòbila, situada entre els municipis de l’Hospitalet de Llobregat i Esplugues de 

Llobregat, disposa actualment de dos ambulatoris, el CAP Can Vidalet, que dóna ser-
vei a la població d’Esplugues, i el Cap Pubilla Casas, que dóna servei a aquest barri de 
l’Hospitalet.

En el cas del CAP Pubilla Casas, aquest disposa, a més, d’un servei de rehabilitació 
que dóna cobertura també a Can Vidalet. El Departament de Salut té la intenció de tras-
lladar el servei de rehabilitació a un centre nou situat a la Rambla de la Marina, a Bell-
vitge, a unes instal·lacions noves que s’han d’acondicionar.

El CAP Can Vidalet, i el Cap Pubilla Casas, presten servei a un alt nombre d’usua-
ris, i la llista d’espera és habitual. Es tracta, en un alt percentatge, de persones grans que 
es veuran molt perjudicades amb aquest trasllat, perquè la comunicació entre aquests 
dos barris i Bellvitge en transport públic és complicada, i perquè moltes d’aquestes per-
sones necessiten anar acompanyades, i això encara provoca més complicacions a les 
persones i a les famílies afectades.

No s’entén que una prestació que funciona satisfactòriament i que dóna un bon ser-
vei a la ciutadania s’hagi de traslladar, ja que aquest fet només empitjora la qualitat de 
l’assistència prestada.

Val a dir que les persones afectades ja han fet gestions amb les alcaldesses d’Esplu-
gues i L’Hospitalet.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la se-
güent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Revisar la decisió de traslladar el servei de rehabilitació del CAP Pubilla Casas 

tenint en compte les seves afectacions a la població de referència, així com a la qualitat 
del servei, amb la participació dels Ajuntaments d’Esplugues de Llobregat i de l’Hospi-
talet, i de les associacions de veïns o d’usuaris afectats.
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2. Mantenir el servei de rehabilitació al CAP Pubilla Casas, i per tant deixar en sus-
pens el trasllat, mentre es fa aquesta revisió i avaluació de la decisió a la qual fa referèn-
cia el punt anterior.

Palau del Parlament, 13 d’abril de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Marta Ribas Frias, diputada, GP CSP 

Proposta de resolució sobre el desplegament de la Llei 24/2015, de 
mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la 
pobresa energètica, i sobre la protecció de les famílies vulnerables
250-00353/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 21799 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Raúl Moreno 

Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els 
articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenta la Proposta de resolució sobre 
el desplegament de la Llei 24/2015 de 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar 
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, i la protecció a les famí-
lies vulnerables, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Empresa i Conei-
xement, amb el text següent: 

Exposició de motius
En el context de crisi econòmica i la destrucció de treball que ha incrementat les ta-

xes d’atur a unes xifres escandaloses, ha augmentat les desigualtats socials i incremen-
tat la pobresa, també la pobresa energètica, és a dir aquelles persones i famílies que no 
poden assumir el cost de mantenir una llar amb els subministraments bàsics.

A Catalunya més de 320.000 famílies declaren que no poden mantenir l’habitatge a 
temperatura adequada, que representa un 11%, quasi un 6% més que abans de la crisi.

Els talls de subministrament de serveis bàsics de gas, aigua i electricitat han patit un 
creixement exponencial en aquets darrers anys.

Paral·lelament a l’Increment de la pobresa i el risc d’exclusió ens hem trobat també 
amb una devaluació dels salaris i per una altre banda amb uns increments continuats 
dels preus de l’energia i de l’aigua, que ha originat que l’esforç que en relació als seus 
ingressos, les persones i famílies han de fer, per fer front a les despeses de subministra-
ments d’energia i aigua també hagi augmentat.

Considerem que l’accés als subministraments energètics i d’aigua, és un dret i que és 
responsabilitat de les administracions públiques, en especial del Govern de la Generali-
tat de Catalunya i del Govern de l’Estat, el garantir el dret a l’accés a aquests subminis-
traments a les persones en situació de vulnerabilitat i vetllar perquè no es produeixi cap 
tall de subministraments a les persones que es troben en aquesta situació.

Les lleis aprovades en el Parlament de Catalunya, han anat en la línia de cercar el bé 
comú i cercar solucions al problema d’emergència social produïts pels efectes de la crisi 
econòmica, i és en aquest sentit que no compartim les decisions de recórrer al Tribunal 
Constitucional adoptades per part de l’actual Govern de l’Estat, que sumat a la dismi-
nució dels recursos econòmics destinats a l’anomenat –bono social–, pot deixar en una 
situació d’encara més precarietat a les persones en situació de vulnerabilitat i que de-
mostra una gran insensibilitat social i una defensa dels interessos de les empreses ener-
gètiques i de producció i distribució d’aigua.

Tampoc considerem una conducta exemplar que dels recursos econòmics pressu-
postats pel Govern de la Generalitat per subvencionar a les persones i famílies que no 
poden fer front a les despeses de subministraments energètics i d’aigua, només s’hagin 
destinat una cinquena part dels mateixos a la finalitat prevista, mentre s’han seguit fent 
talls per part de les companyies no atenent a les normatives vigents a Catalunya.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent: 
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Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya es reafirma en les competències que fixa l’Estatut 

d’Autonomia en matèria de protecció social i de les famílies més vulnerables.
2. El Parlament de Catalunya rebutja els recursos presentats pel Govern de l’Estat, 

en contra del Decret Llei 6/2013, de 23 de desembre i la Llei 20/2014 del 29 de desem-
bre. Aquestes normes no suposen un canvi en el model energètic sinó en la protecció so-
cial de les famílies més vulnerables, on Catalunya té competència exclusiva.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a. Fer públiques les negociacions mantingudes en el si de la Comissió Bilateral Ge-

neralitat-Estat en relació a la Llei 24/2015 de 29 de juliol.
b. Arribar a l’acord amb el Govern de l’Estat per tal d’evitar el recurs d’inconstitu-

cionalitat de la Llei 24/2015 de 29 de juliol i preservar la seva vigència.
c. Establir que els recursos econòmics previstos als Pressupostos de la Generalitat, 

com a Fons d’Atenció Solidària de Subministraments Bàsics estiguin disponibles durant 
tot l’any, en una quantitat no inferior a 10 milions d’euros, en els termes establerts al Ple 
d’Emergència Social i Reactivació Econòmica.

d. Aprovar, en el termini de 15 dies, les mesures reglamentàries que estableix la 
Llei 24/2015 i fan referència a l’obligatorietat de les subministradores de serveis bàsics 
d’energia i aigua de sol·licitar un informe als serveis socials municipals abans d’efectuar 
un tall de subministrament i a informar dels drets relatius a la pobresa energètica en els 
casos de manca de pagament del servei.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a instar el Govern de l’Estat a adop-
tar les Recomanacions de la Resolució del Parlament Europeu, de 14 d’abril de 2016 
(2015/2223 (INI)) sobre la lluita contra la pobresa energètica.

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, Raúl Moreno Montaña, 
diputats, GP SOC

3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges sobre les conclusions i propostes d’actuació 
amb relació a l’atur de les persones més grans de quaranta-cinc anys
360-00007/11

PRESENTACIÓ: SÍNDIC DE GREUGES

Es pren nota de l’Informe (reg. 20068).
Acord: Mesa del Parlament, 19.04.2016.

A la presidenta del Parlament
Benvolguda presidenta,
Em plau lliurar-te l’informe amb les conclusions i propostes d’actuació amb relació 

a l’atur dels majors de 45 anys.
Tot desitjant que la cambra se senti motivada pel treball d’aquest informe, us saludo 

atentament,

Barcelona, 12 d’abril de 2016
Rafael Ribó, Síndic de Greuges de Catalunya

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament i 
en l’edició electrònica d’aquest BOPC.
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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
234-00148/11

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ DE L’ESTATUT DELS DIPUTATS

Al Ple del Parlament
La Comissió de l’Estatut dels Diputats, en la sessió tinguda el dia 19 d’abril de 2016, 

ha acordat d’establir el dictamen següent: 
Després d’examinar les dades declarades per la diputada María Francisca Valle 

Fuentes relatives a les activitats professionals, laborals o empresarials que exerceix i als 
càrrecs públics que ocupa, en compliment de l’article 23.1.b del Reglament, la Comis-
sió, tenint en compte la legislació aplicable en matèria d’incompatibilitats dels diputats, 
d’acord amb l’article 18.2 del Reglament, proposa al Ple la situació de compatibilitat de 
la diputada María Francisca Valle Fuentes (tram. 234-00148/11).

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2016
El secretari de la Comissió, David Bonvehí i Torras; el president de la Comissió, Jorge 
Soler González

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat
410-00015/11

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS I RENÚNCIA A LA VICEPRESIDÈNCIA

Reg. 21779, 21780 / Coneixement: Mesa del Parlament, 19.04.2016

Reg. 21779

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 

Pot, d’acord amb el que estableix el Reglament del Parlament, comunica els següents 
canvis d’adscripcions de diputats a les comissions parlamentàries: 

Comissió: Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat
Alta: Josep Lluís Franco Rabell
Baixa: Jéssica Albiach Satorres

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu GP CSP

Reg. 21780

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 

Pot, d’acord amb el que estableix el Reglament del Parlament, comunica que el diputat 
Josep Lluís Franco Rabell ha estat designat vicepresident de la Comissió de Medi Am-
bient i Sostenibilitat en substitució de la diputada Jèssica Albiach Satorres.

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu GP CSP
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4.48. Intergrups parlamentaris

Composició de l’Intergrup del Poble Gitano
413-00003/11

SUBSTITUCIÓ DE MEMBRES

Reg. 21335 / Coneixement: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

que estableix l’article 70 del Reglament del Parlament, comunica que el representant del 
Grup Parlamentari Socialista a l’Intergrup del poble gitano és el diputat Carles Castillo 
Rosique en substitució de Marta Moreta Rovira i que es designa com suplent al diputat 
David Pérez Ibàñez.

Palau del Parlament, 13 d’abril de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Pacte Més Indústria 
davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre aquest 
pacte
356-00045/11

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 90)

Al BOPC 90, pàgina 79.

On hi diu:
«Presentació: Juan Milián Querol»

Hi ha de dir:
«Presentació: Alejandro Fernández Álvarez»

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Afers Socials i Famílies davant 
la Comissió de la Infància perquè expliqui les línies de govern en l’àmbit de 
la infància
356-00102/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de la Infància, en la 
sessió 3, tinguda el 19.04.2016, DSPC-C 94.

Sol·licitud de compareixença d’Agnès Russiñol, directora de l’Institut 
Català de l’Acolliment i de l’Adopció, davant la Comissió de la Infància 
perquè expliqui les línies de govern en l’àmbit d’actuació de l’Institut
356-00103/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de la Infància, en la 
sessió 3, tinguda el 19.04.2016, DSPC-C 94.
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Sol·licitud de compareixença de Xavier Cos Pedrol i d’Òscar Lanuza 
Franco, president i gerent de l’Orquestra Simfònica del Vallès, davant 
la Comissió de Cultura perquè expliquin llur experiència sobre l’accés 
universal al patrimoni musical per mitjà d’experiències col·lectives 
compartides
356-00118/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 21776).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 19.04.2016.

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament amb la consellera 
de Treball, Afers Socials i Famílies sobre el garantiment d’una acció 
coordinada entre el Departament d’Ensenyament i el Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies davant de situacions d’assetjament escolar 
i abusos sexuals
355-00019/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 6 de la Comissió d’Ensenyament, tinguda el 
19.04.2016, DSPC-C 93.

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i 
d’altres persones

Compareixença del director general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència 
davant la Comissió de la Infància per a explicar les línies d’actuació del 
Govern en el seu àmbit
357-00010/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 3 de la Comissió de la Infància, tinguda el 19.04.2016, 
DSPC-C 94.

Compareixença de Marco Aparicio Wilhelmi, professor de dret 
constitucional de la Universitat de Girona, davant la Comissió d’Estudi del 
Procés Constituent
357-00031/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 5 de la Comissió d’Estudi del Procés Constituent, tin-
guda el 19.04.2016, DSPC-C 95.
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Compareixença de José Antonio Pérez Tapias, degà de la Facultat de 
Filosofia i Lletres de la Universitat de Granada, davant la Comissió d’Estudi 
del Procés Constituent
357-00032/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 5 de la Comissió d’Estudi del Procés Constituent, tin-
guda el 19.04.2016, DSPC-C 95.

Compareixença de Fernando Perreau de Pinninck, en representació de 
la Comissió Europea, davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 
Relacions Institucionals i Transparència per a informar sobre la situació de 
les negociacions relatives a l’Associació Transatlàntica per al Comerç i la 
Inversió (TTIP)
357-00055/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 5 de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relaci-
ons Institucionals i Transparència, tinguda el 14.04.2016, DSPC-C 89.

Compareixença de Jordi Foz i Dalmau, secretari de Transparència, Govern 
Obert i Contractació Pública ,davant la Comissió d’Estudi de les Mesures 
de Lluita contra la Corrupció per a la Regeneració Democràtica
357-00065/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per a la 
Regeneració Democràtica en la sessió 2, tinguda el 01.03.2016, DSPC-C 55.

Compareixença de Joan Llinares Gómez, gerent de recursos i responsable 
de l’Oficina per a la Transparència i les Bones Pràctiques de l’Ajuntament 
de Barcelona, davant la Comissió d’Estudi de les Mesures de Lluita contra 
la Corrupció per a la Regeneració Democràtica
357-00066/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per a la 
Regeneració Democràtica en la sessió 2, tinguda el 01.03.2016, DSPC-C 55.

Compareixença del secretari d’Afers Socials i Famílies davant la Comissió 
de la Infància per a explicar les línies de govern en l’àmbit de la infància
357-00067/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de la Infància en la sessió 3, tinguda el 19.04.2016, DSPC-C 94.

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 3 de la Comissió de la Infància, tinguda el 19.04.2016, 
DSPC-C 94.
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Compareixença d’Agnès Russiñol, directora de l’Institut Català de 
l’Acolliment i de l’Adopció, davant la Comissió de la Infància per a explicar 
les línies de govern en l’àmbit d’actuació de l’Institut
357-00068/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de la Infància en la sessió 3, tinguda el 19.04.2016, DSPC-C 94.

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 3 de la Comissió de la Infància, tinguda el 19.04.2016, 
DSPC-C 94.

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

4.70.10. Altres comunicacions

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre l’observança del 
pluralisme polític en la televisió i la ràdio corresponent al gener del 2016
337-00010/11

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DEL CONSELL DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

Reg. 20738 / Coneixement i tramesa a la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la presidenta del Parlament
Molt Honorable Presidenta,
Em plau de fer-vos a mans l’Informe sobre l’observança del pluralisme polític a la 

televisió i a la ràdio durant el mes de gener de 2016, i l’Acord pel qual s’aprova, perquè 
en tingueu coneixement i als efectes oportuns.

Cordialment,

Barcelona, 11 d’abril de 2016
Roger Loppacher i Crehuet, president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

4.90. Règim interior

4.90.15. Contractació

Contractació de les obres de manteniment i reparació de l’edifici del Palau 
del Parlament de Catalunya
610-00001/11

FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

Anunci
Pel qual es fa pública la formalització del contracte de les obres de manteniment 

i reparació de l’edifici del Palau del Parlament de Catalunya (expedient núm. 610-
00001/11).

D’acord amb el que estableix la clàusula 34.1 del plec de clàusules administratives 
del contracte de les obres de manteniment i reparació de l’edifici del Palau del Parla-
ment de Catalunya, es fa pública la formalització d’aquest contracte.

Sistema de licitació: procediment obert, tramitació ordinària.
Expedient núm.: 610-00001/11.
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Objecte: l’execució d’obres de manteniment integral, de reparació i rehabilitació, de 
conservació i de petites intervencions de millorament dins l’edifici del Parlament i els 
magatzems situats a la Zona Franca Duanera, de conformitat amb les especificacions 
detallades en el plec de prescripcions tècniques i en el marc de la normativa vigent en 
matèria d’edificació a la qual se sotmet la institució.

Empresa adjudicatària: Eurocatalana Obres i Serveis, SL i Constècnia 3, SL, en 
unió temporal d’empreses, Llei 18/1982, del 26 de maig, unió que abreujadament és 
UTE Manteniment Parlament de Catalunya.

Import del contracte: 710.000 € (21% d’IVA no inclòs) pels vint-i-quatre mesos de 
durada inicial del contracte. Aquest import es desglossa de la manera següent: 

– Pel Capítol 1. Cost de les obres de manteniment de l’edifici, el preu és de 360.000 € 
(21% d’IVA no inclòs).

– Pel Capítol 2. Quantia econòmica per a material i altres actuacions puntuals, el 
preu és de 350.000 € (21% d’IVA no inclòs).

Atès que la realització del capítol 2 no es pot determinar anticipadament, l’import 
que se li atorga és màxim, de manera que aquesta partida pot ésser utilitzada en part o 
en la seva totalitat, sense que representi cap compromís per al Parlament haver-la d’abo-
nar en la seva totalitat.

Data de formalització: 8 d’abril de 2016.

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2016
Pere Sol i Ordis, secretari general en funcions
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INTRODUCCIÓ


La  majoria de les persones més grans de 
45 anys que es queden sense feina troben 
moltes dificultats per reincorporar-se al 
món laboral. L’atur crònic d’aquest 
col·lectiu és una problemàtica important i 
complexa que requereix el màxim esforç i 
una intervenció específica. Cal que la 
cerca de solucions sigui un eix fonamental 
de les polítiques públiques. 


És necessari el debat entre les diverses 
parts implicades per identificar quins són 
els punts clau que fan que aquesta situació 
sigui singular i els àmbits de les polítiques 
socials en què té un impacte específic.


Pel que fa al marc legal, és indispensable 
assenyalar els actuals desajustos 
normatius que agreugen la situació de les 
persones aturades de més de 45 anys. I, 
sobre aquestes persones, cal conèixer 
quines són les seves necessitats principals.


Finalment, cal identificar els eixos 
d’intervenció de les polítiques públiques 
per fer-ne un disseny efectiu en l’àmbit 
estatal, autonòmic i local.


Amb aquesta voluntat de portar el tema a 
debat i començar a cercar solucions,  el 
Síndic de Greuges, amb la col·laboració de 
l’Obra Social “la Caixa”, va organitzar el 19 


i 20 de març de 2015 la jornada “Com 
combatre l’atur dels majors de 45 anys? 
Reflexions per a un debat necessari”. 


La jornada va aplegar representants de 
l’Administració pública, sindicats i experts 
de l’àmbit universitari, entre altres agents 
socials. 


Entre els temes que es van tractar 
destaquen: l’atur dels baby-boomers i el seu 
efecte sobre el sistema de benestar des 
d’una perspectiva demogràfica, l’impacte 
de l’atur dels majors de 45 anys sobre els 
valors i els principis generals de l’Estat 
social, l’atur dels majors de 45 anys com 
una qüestió de salut pública, el sistema de 
Seguretat Social i el seu impacte sobre les 
persones aturades de més de 45 anys, els 
estereotips per raó d’edat i el seu paper en 
els processos de selecció i contractació, el 
treball del futur (amb els nous requeriments 
d’adaptació professional), les falles del 
sistema laboral i d’ocupació, i les 
experiències internacionals


Finalment, es va tractar la qüestió de la 
perspectiva de les administracions i dels 
agents socioeconòmics.


Resultat d’aquest debat són les conclusions 
i propostes d’actuació que presentem.
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CONCLUSIONS I PROPOSTES D’ACTUACIÓ


1. El punt de partença


1.1. La situació de les persones aturades 
majors de 45 anys és la següent:


1. Segons dades del Departament d’Empresa i 
Ocupació corresponents al quart trimestre de 
2014, un 49% del total de persones en 
situació d’atur a Catalunya són del col·lectiu 
+45 anys.


2. Presenten una concentració d’atur en els 
nivells de qualificació baixos. El 64% només 
ha assolit un nivell d’educació general i el 
19% no té cap mena de formació o només 
formació primària.


3. Presenten una taxa superior d’atur de 
llarga durada amb una tendència negativa 
que ja no és observable en altres franges 
d’edat. Un 62% de les persones desocupades 
de +45 anys fa més de dos anys que 
busquen feina, i el 12% té una permanència 
en la situació d’atur d’entre sis mesos i un 
any. En total, el 67% de les persones en 
situació d’atur de +45 anys fa més d’un any 
que està en aquesta situació, seguit de 
lluny per la cohort de 30 a 44 anys (27%). En 
el cas de les persones amb discapacitat, la 
taxa d’atur de llarga durada és del 55%.


4. D’acord amb les dades de fluxos laborals 
de l’EPA (Enquesta de població activa), les 
persones desocupades +45 anys pateixen 
amb més intensitat l’anomenat efecte pou, 
que posa de manifest que el risc d’aquest 
col·lectiu no és tant perdre la feina, sinó 
trobar una nova ocupació des de la situació 
de desocupació o d’inactivitat (la 
probabilitat que una persona de +45 anys 
trobi feina un cop l’ha perduda és de 
menys de la meitat de la dels 45 anys). De 
fet, en la cohort d’edat de +45 anys, els 
fluxos mantenen una tendència negativa 
que no és observable en les altres franges 


d’edat, especialment en el cas d’atur de 
llarga durada.


5. Els factors determinants que retarden la 
sortida de la situació de desocupació són: 
ser major de 55 anys (com a conseqüència 
directa dels estereotips d’edat), fer més 
d’un any que busques feina (pel risc de 
desactualització professional) i cobres 
subsidi (com a conseqüència de la 
devaluació exponencial dels salaris i de la 
disminució de les condicions d’estabilitat 
laboral).


6. La majoria de les persones desocupades 
+45 anys (57%) són caps de família i de 
nacionalitat espanyola (87%). Només un 
10% són persones estrangeres 
extracomunitàries.


7. Si bé la majoria a l’Estat espanyol (53%) 
són homes, a Catalunya un 52% són dones.


8. El 63% prové del sector serveis; el 18%, 
de la indústria i el 14%, de la construcció. 
En un 28% demanen professions elementals 
que actualment estan en clar retrocés en el 
mercat de treball, fet que evidencia un 
greu problema de desajustos entre 
demanda i oferta, i fa preveure (en cas que 
no s’adoptin solucions urgents i d’impacte) 
una cronificació de la situació d’atur per a 
aquest col·lectiu i un progressiu 
desplaçament del seu nivell de protecció 
cap al nivell assistencial, amb un risc 
evident d’exclusió social.


9. En molts casos es tracta de perfils 
professionals excessivament especialitzats 
(fet que dificulta la seva transició cap a 
altres sectors o professions), amb llarga 
permanència en llocs de treball en retrocés 
(fet que comporta dificultats per reciclar-se 
o fer transicions cap a sectors emergents), 
amb una llarga permanència a llocs de 
treball i empreses (fet que suposa una 
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manca de coneixement de les dinàmiques 
del mercat de treball actual). 


10. 8 de cada 10 persones desocupades de +55 
anys cobren 426 euros al mes o no tenen 
cap mena de prestació.


11. No competeixen amb els joves, sinó 
que presenten una relació de 
complementarietat.


12. Com a conseqüència dels canvis 
demogràfics que està experimentant la 
població a l’Estat espanyol, i que 
s’aguditzaran en els propers anys, seran 
necessàries mesures que permetin una 
compatibilització flexible entre vida activa 
i passiva en les cohorts de +45 anys.


13. La situació no és comparable a escala 
internacional, atès que l’Estat espanyol 
presenta unes taxes molts superiors a les de 
la resta de països desenvolupats, només 
propera a Portugal i Grècia.


1.2. Les polítiques de prestacions 
públiques contributives i no 
contributives:


1. Estan desarticulades i parteixen de la idea 
“d’ocupació estable” al llarg de la vida i a 
temps complet.


2. Obeeixen a una lògica d’emergència, més 
que de planificació. Una mostra d’això és 
l’augment exponencial del subsidi no 
contributiu per esgotament de la prestació 
contributiva, fet que posa de manifest la 
inadequació de la regulació de la prestació 
de desocupació i de les polítiques actives. 


3. No incorporen en el nivell contributiu el 
factor edat (que només considera el temps 
cotitzat, la base de cotització i el fet de tenir 
fills a càrrec o no), a diferència del nivell no 
contributiu, en què apareixen dues edats de 
referència: 45 anys (amb una protecció 
simbòlica) i +55 anys (amb una major 
protecció). En qualsevol cas, el factor edat 
perd importància respecte d’altres criteris 
com ara les càrregues familiars i la capacitat 
econòmica del beneficiari i de la unitat 
familiar en la qual s’integra.


4. Poden deixar desprotegida una persona 
desocupada de +45 anys o adreçar-la cap a 
una protecció assistencial o mínima. 


5. El mateix Sistema de Seguretat Social 
institucionalitza l’edat com a factor 
estigmatitzador que provoca la sortida del 
mercat de treball. En aquest sentit, la 
protecció per desocupació contributiva i els 
instruments de rendes d’inserció expulsen 
la persona desocupada un cop compleix 
l’edat de jubilació, de manera que aquesta es 
veu abocada a integrar-se en el col·lectiu de 
persones en situació d’inactivitat. I, en 
l’àmbit no contributiu, es crea un subsidi per 
a +55 anys amb una clara vocació de “pont 
cap a la jubilació”, que dissuadeix la persona 
propera a la jubilació d’acceptar qualsevol 
feina, ja que un dels requisits per accedir a 
la jubilació és que el treballador hagi perdut 
la feina per acomiadament limitat a unes 
causes concretes. 


6. El cas paradigmàtic és el nou subsidi per a 
+55 anys, en què si el beneficiari compleix 
l’edat per a la jubilació anticipada 
involuntària (61 anys) queda expulsat del 
sistema i passa forçosament a situació 
d’inactivitat amb un coeficient reductor en 
la seva pensió que pot oscil·lar entre el 6% i 
el 7,5%. En tots els casos, cal analitzar si 
aquestes previsions són contràries al dret al 
treball consagrat en l’article 35 de la 
Constitució espanyola (CE). 


7. L’accés a la protecció assistencial es 
vertebra al voltant de la inexistència de 
capacitat econòmica de la persona en 
situació de desocupació i de la família en la 
qual s’inscriu, però sense cap consideració al 
concepte de necessitat: el simple fet de 
disposar en la unitat familiar de rendes de 
qualsevol naturalesa superiors a 486,45 
euros/mes suposa l’exclusió del subsidi. Més 
enllà de col·locar la persona afectada en 
situació real de risc de pobresa, el sistema 
afavoreix el recurs al treball informal i 
l’economia submergida.


8. La lògica sobre la qual opera el nivell 
assistencial de protecció està totalment 
desvinculada de la idea d’apoderament, 
que és crítica per evitar l’exclusió social. 
En aquest sentit, el requisit de rendes 
s’exigeix al llarg de tota la durada del 
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subsidi, de manera que un canvi que 
millori la situació familiar derivada del fet 
que algun dels seus membres trobi feina o 
millori les seves condicions laborals 
repercuteix negativament sobre la persona 
en desocupació de +45 anys, que perdrà el 
subsidi.


9. La durada màxima del subsidi per a 
majors de 45 anys sense càrregues 
familiars és de 6 mesos. En el cas que la 
persona beneficiària tingui familiars a 
càrrec és de 24 o 30 mesos, sempre que 
abans hagin esgotat, respectivament, una 
prestació de desocupació d’almenys 4 o 6 
mesos. Contràriament, la durada és de 18 
mesos. Un cop esgotat aquest període, 
desapareix la cobertura i la persona en 
situació de desocupació només podria 
accedir a programes de rendes mínimes o 
dispositius excepcionals similars.


10. En el subsidi de +45 anys no hi ha 
cotització per a la contingència de 
jubilació, de manera que la persistència 
en la situació d’atur té un impacte negatiu 
sobre la quantia de la jubilació, fet que 
pot ser qüestionable en termes de respecte 
al dret a la igualtat per raó d’edat (art. 14 
CE), tenint en compte que en el subsidi de 
+55 anys sí que hi ha cotització per a 
aquesta contingència.


11. En el cas del subsidi +55 anys, no 
obstant això, s’ha reduït l’import sobre el 
qual es cotitza (actualment el 100% del 
topall mínim quan amb anterioritat era 
del 125%). Aquesta disminució té un 
impacte a la baixa sobre les quanties 
futures en matèria de jubilació, malgrat 
que es dóna la possibilitat de subscriure 
un conveni especial per complementar la 
cotització per jubilació (subjecta, per tant, 
a la capacitat econòmica del beneficiari).


12. Els convenis especials amb la Seguretat 
Social per integrar llacunes de cotització 
prèvies a la jubilació requereixen aportació 
econòmica per part de la persona aturada, 
llevat del cas d’ERO, supòsit en què és 
l’empresa la que farà l’aportació. En 
qualsevol cas, a partir del mes 48 la llei 
només permet cobrar el 50% de la base 
mínima de cotització, fet que clarament 
repercuteix negativament sobre la quantia 


de la pensió a la qual posteriorment pugui 
tenir dret aquesta persona.


13. En el cas que s’esgoti la prestació per 
desocupació, però no es pugui accedir a 
cap subsidi (pel fet de no complir-se el 
requisit econòmic familiar, no tenir 
responsabilitats familiars o no tenir l’edat 
exigida), la xarxa de protecció desapareix, 
ja que normalment els programes 
excepcionals de darrer recurs (pla 
PREPARA, RAI o RMI) reprodueixen els 
mateixos criteris de cribratge. En aquest 
cas, l’impacte sobre la pensió de jubilació 
és clarament negatiu, especialment en el 
cas de persones de +55 anys, i l’única 
alternativa és la subscripció d’un conveni 
especial amb la Seguretat Social.


14. La renda activa d’inserció (RAI) té una 
durada limitada (11 mesos) i penalitza les 
persones que hagin vista cronificada la 
seva situació de necessitat (exigeix no 
haver estat beneficiari de la RAI en els 
darrers 365 dies anteriors a la sol·licitud i 
no haver estat beneficiari de tres 
programes RAI).


15. D’altra banda, obeeix a una lògica 
intermitent allunyada absolutament de 
les característiques de les situacions de 
necessitat que es generen com a 
conseqüència de situacions cronificades 
d’atur en col·lectius amb càrregues 
familiars (es pot demanar tres vegades 
amb intervals entre cada sol·licitud de 365 
dies).


16. Igualment, els criteris que utilitzen per 
acreditar la disponibilitat i activitat de la 
persona beneficiària i que esdevenen un 
requisit per accedir a la renda (enviament 
de presentació de CV a tres empreses 
diferents, haver tingut una entrevista de 
feina, inscriure’s com a sol·licitant 
d’ocupació en dos serveis públics i una 
agència de col·locació o realitzar una 
oferta formativa per a l’autoocupació) 
obvien absolutament qualsevol 
aproximació integral a la millora de 
l’ocupabilitat (i devaluen la major 
importància dels programes d’orientació i 
de formació) i poden tenir repercussions 
addicionals sobre l’estabilitat emocional 
de la persona en situació d’atur, si ens 
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atenim a una lògica “cronològica” d’aquest 
ajut (cal suposar que la persona pot 
accedir a la RAI un cop esgotades les 
prestacions i subsidis d’ocupació, de 
manera que cal suposar que ja ha passat pel 
procés de recerca intensiva de feina).


17. Els sistemes d’ajut de rendes mínimes o 
d’inserció no permeten la cotització per 
jubilació, de manera que multipliquen la 
situació de dependència un cop la persona 
en situació de desocupació arriba als 65 
anys, ja que potser no compleix els requisits 
de cotització per accedir a la prestació 
contributiva i, en qualsevol cas, la seva 
quantia serà inferior.


18. Tots els supòsits de prestacions no 
contributives i de programes de rendes 
actives i d’inserció (inclòs el programa 
PREPARA) penalitzen clarament la xarxa de 
solidaritat familiar o els processos de 
reagrupació familiar derivats de situació de 
necessitat, ja que tots es condicionen a la 
carència de rendes econòmiques familiars 
en una quantia manifestament exigent i 
insuficient. Es tracta d’una previsió que 
podria comprometre l’article 39 CE, segons el 
qual els poders públics han d’assegurar la 
protecció social, econòmica i jurídica de la 
família. 


19. En tots els supòsits de prestacions no 
contributives i de programes de rendes 
actives i d’inserció (inclòs el programa 
PREPARA) el criteri fonamental de cribatge 
és el dels “ingressos” i no el del “balanç 
financer” de la família, fet que exclou 
absolutament la seva correlació amb les 
despeses d’aquesta i, per tant, amb la 
situació real de necessitat.


1.3. Pel que fa a les polítiques 
d’ocupació:


1. Són insuficients i puntuals.


2. No s’integren en el marc d’un conjunt de 
mesures integrals de suport a la situació 
personal de la persona en situació d’atur 
(especialment pel que fa a l’atenció de salut 
a la persona afectada però també a la dels 
altres membres del nucli familiar), de suport 
en matèria d’habitatge, de suport en matèria 
d’aliments i de suport financer.


3. Les existents a l’Estat espanyol (reducció 
de cotitzacions a les empreses que contracten 
persones de +45 en situació de desocupació, 
complementació del subsidi amb un salari, 
possibilitat de capitalització de la prestació 
de desocupació, o establiment de prioritats 
en les iniciatives de formació) no han 
demostrat el seu impacte.


4. Clarament difereixen de les polítiques 
assajades a d’altres països de la UE (Holanda, 
Noruega o Suïssa) i de les recomanacions de 
l’OCDE, que s’articulen al voltant de: mesures 
financeres, mesures antidiscriminatòries i 
mesures de millora de l’ocupabilitat.


1.4. El context socioeconòmic de crisi 
i les asimetries en la recuperació 
econòmica:


1. Tenen un impacte inqüestionable sobre la 
salut (entre el 30% i el 40% dels determinants 
sobre la salut estan vinculats a factors com 
ara el medi laboral, les condicions de vida i 
treball i l’atur).


2.L’empitjorament dels indicadors 
socioeconòmics impacta especialment sobre 
la salut dels grups de població més 
vulnerables i en risc d’exclusió social.


3. Mentre que no s’observen canvis 
significatius en el consum de tabac o alcohol 
com a conseqüència de la situació laboral, 
no passa el mateix amb la prevalença de risc 
de mala salut mental en les taxes 
d’hospitalització per temptatives de suïcidi 
(entre el 2005 i el 2012 se n’ha produït un 
increment del 59%) i en l’increment de les 
conductes violentes.


4. L’aïllament social disminueix la capacitat 
mental i la capacitat de processament 
intel·lectual i de presa de decisions, i té un 
efecte sobre la mortalitat comparable al de 
l’obesitat o el tabaquisme.


5. Les conseqüències associades a l’atur de 
llarga durada, en la mesura que comportin 
situacions de privació i de desigualtats 
socials, s’associen a pitjors resultats de salut 
en la infància tant a curt com a mitjà i llarg 
termini.
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6. Els estudis i les recomanacions de l’OMS 
reclamen l’adopció de polítiques de salut 
transversals, de programes actius d’accés al 
mercat de treball, de suport a la família i a la 
seva situació financera, i d’accés a aliments 
de qualitat, de reforç a l’atenció primària per 
als col·lectius amb risc de trastorn mental 
(entre els quals hi ha el col·lectiu de persones 
en situació d’atur de +45 anys).


1.5. El valor social del factor “treball 
(productiu)” el converteix actualment 
en l’element prevalent de vertebració 
i d’integració social:


1. El treball és l’activitat clau sobre la qual es 
construeix la noció d’estatus social que 
estructura temporalment l’activitat diària, 
que atorga autoestima i motivació, que 
afavoreix les relacions interpersonals i la 
connectivitat social, i que afavoreix els 
processos de presa de decisions.


2. Aquest valor, però, no es correspon ni té 
correlació amb el seu nivell de protecció 
constitucional.


3. El fet que els “treballs no productius” no es 
promocionin ni es valorin socialment els 
resta actualment potència per esdevenir un 
mecanisme d’integració social i un pont cap 
a l’ocupació retribuïda.


1.6. Pel que fa a la cultura i la 
sensibilitat empresarial sobre el 
factor edat en les relacions laborals:


1. L’edat és un factor rellevant en la presa de 
decisions empresarials clau (contractació i 
acomiadament), però paradoxalment no és 
objecte de gestió específica per part de les 
empreses.


2. Les empreses consideren que les persones 
de +45 anys tenen expectatives salarials 
superiors a les ofertes o les que tindrien els 
joves, fet que sovint també es pot traduir en 
menys motivació i predisposició a la feina.


3. Consideren que no tenen prou 
coneixements informàtics ni d’idiomes.


4. Consideren que tenen menys bagatge 
formatiu i són més resistents al canvi.


5. Consideren que tenen més dificultats per 
acceptar ordres i tenen hàbits adquirits, fet 
que provoca una major rigidesa i la necessitat 
d’activar més dispositius per al 
reaprenentatge.


6. Consideren que no contribueixen 
decididament a crear un millor clima laboral, 
especialment en la seva interactuació amb 
les persones més joves, en què una mala 
combinació d’edat, formació, experiència i 
responsabilitats pot comportar complicacions 
en les relacions interpersonals i en la 
dinàmica productiva de l’empresa.


7. Tot i així, diferents estudis estimen que les 
competències o potencialitats associades a 
l’edat i que, per tant, cal explotar són:


a. Disposen de més intel·ligència general i 
cristal·litzada.


b. Presenten un capital competencial 
identificat i adquirit en l’àmbit formal i 
informal


c. Tenen alts nivells de responsabilitat.


d. Aporten estabilitat, fiabilitat, experiència i 
maduresa.


e. Tenen més capacitat d’aguantar la pressió.


f. Presenten millors indicadors de qualitat en 
la gestió amb els clients i una xarxa de 
contactes formals i informals més sòlida.


g. Són una font de coneixement.


2. Propostes d’acció


1.1. Pressupòsits bàsics:


1. Qualsevol mesura que pretengui de forma 
efectiva i amb impacte combatre la situació 
d’atur de les persones de +45 anys ha 
d’articular-se necessàriament a través de 
mesures coordinades que operin en el curt, 
el mitjà i el llarg termini, i així caldria 
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ordenar-les en el que ha de ser un pla d’acció 
integral contra la discriminació per raó d’edat 
en l’ocupació i contra la lluita de les persones 
aturades de +45 anys. No hi ha solucions 
“màgiques” ni per a aquest col·lectiu ni per a 
cap altre, ja que del que es tracta no és 
simplement de reduir les dades d’atur, sinó 
d’eliminar les raons que les expliquen i 
garantir que les correccions són sostenibles en 
el temps.


2. En l’abordatge d’aquest pla d’acció s’haurien 
de combinar necessàriament actuacions 
adreçades i que interpel·lessin directament les 
persones individuals, les de les empreses, els 
diferents nivells de l’Administració pública, els 
agents socials i empresarials i els operadors 
privats amb ànim de lucre i sense. El sistema 
d’ocupació s’ha de concebre com un tot 
integrat per diferents actors que s’han de 
coordinar i han d’explotar al màxim els seus 
nivells d’incidència. Això comporta que no es 
pugui assenyalar en exclusiva només un 
d’aquests actors o alguns, perquè, tot i que 
amb diferents nivells de responsabilitat i amb 
diverses capacitats d’influència, tots poden 
operar millores que contribueixin a superar la 
situació de desocupació de les persones de +45 
anys. Per tant, en la mesura que tots són 
responsables, a tots se’ls ha d’exigir al màxim 
el compliment de les seves responsabilitats.


3. La solució a l’atur de les persones de +45 
anys no depèn només de canvis normatius, 
sinó que també depèn en bona mesura de 


canvis culturals i de canvis en els processos 
operatius amb què operen especialment les 
administracions responsables del disseny i la 
implementació de polítiques actives 
d’ocupació. És per això aquesta solució 
requereix, com sostenim, l’aprovació d’un pla 
d’acció integral contra la discriminació per raó 
d’edat en l’ocupació i de lluita de les persones 
aturades de +45 anys que podria impulsar o 
que podria liderar la Generalitat de Catalunya, 
malgrat que moltes de les mesures concretes 
d’actuació caiguin en l’àmbit de responsabilitat 
d’altres actors, inclosos el Govern de l’Estat 
espanyol. Del que es tractaria, per tant, és de 
poder identificar tots els factors que 
caracteritzen la situació d’atur de les persones 
de +45 anys, i totes i cadascuna de les mesures 
que cal emprendre per resoldre-la i per garantir 
que, com a conseqüència de la persistència 
d’aquesta situació, no s’afectin altres drets de 
la persona i del seu entorn més proper. Fet 
això, cal fer-ho públic, interpel·lar directament 
els actors que poden incidir en alguns 
d’aquests factors, i/o que són els únics que 
poden executar les mesures, i exigir-los un 
posicionament a aquest respecte.


4. L’estructura d’intervenció pot seguir 
l’esquema següent:


NIVELL MEDIÀTIC I D’AGENDA POLÍTICA


“Cal parlar insistentment sobre aquesta 
qüestió i alertar dels riscos de la 
no-intervenció.”


NIVELL D’INTERVENCIÓ MACRO I MESO DELS PRINCIPALS ACTORS REGULADORS 


CANVIS NORMATIUS


• En la Constitució espanyola
• En la Llei general de la Seguretat Social 
(prestacions per desocupació i jubilació)
• En la Llei de prevenció de riscos laborals
• En l’Estatut dels treballadors
(formació, plans de recol·locació i altres obligaci-
ons empresarials)


CANVIS EN LA GESTIÓ DE LES PAO


• Customització i identificació de factors específics
• Promoció de la integració REAL entre els dife-
rents operadors del sistema
• Integració del factor salut en les PAO
• Sistemes REALS d’avaluació d’impacte i 
de rendició de comptes
• Territorialització


CANVIS CULTURALS


• Sensibilització de les empreses
• Sensibilització dels mitjans de comunicació
 i dels informadors  


MESURES DE PREVENCIÓ


• Informació integrada i pública sobre components 
quantitatius i qualitatius del mercat de treball
• Informació pública sobre tendències del mercat 
de treball
• Mecanismes de suport social
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NIVELL D’INTERVENCIÓ MICRO I CONTINGENT (prioritari i d’emergència)


GARANTIA D’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA  
NO MEDICALITZADA


• En col·laboració amb serveis socials 
i/o operadors d’ocupació


INTERVENCIÓ ECONOMICOFINANCERA


• Cobertura de les necessitats bàsiques a través 
d’ajuts econòmics o serveis
• Assistència pública amb relació a habitatge i 
infància
• Assistència pública per a planificació financera


GARANTIA DE MOBILITAT


• Ajuts al transport 


SUPORT SOCIAL I APODERAMENT


• Coordinació entre serveis i/o operadors 
d’ocupació i serveis socials
• Coordinació entre serveis i/o operadors 
d’ocupació i entitats associatives i culturals  
del territori


1.2. En l’àmbit legislatiu


1. La centralitat del treball en una societat 
democràtica participativa i el seu paper 
essencial en la consecució de la dignitat, la 
llibertat i la igualtat exigeixen una nova 
reconfiguració constitucional del dret al 
treball i el reconeixement del dret a 
l’ocupabilitat com un dret fonamental.


2. Cal una planificació coherent sobre la 
protecció per desocupació en el seu doble 
vessant de polítiques passives i polítiques 
actives, articulades entre si.


3. Cal fugir de mesures improvisades, aïllades 
i excepcionals.


4. Cal una reforma en profunditat de la 
prestació per desocupació:


• El concepte d’ocupació adequada s’ha de 
modificar per vincular-lo a competències i 
no a la professió habitual.


• El compromís d’activitat ha d’estar 
prèviament vinculat a un balanç de 
competències a càrrec dels serveis públics 
d’ocupació, des del qual poder realment 
prescriure les actuacions de millora de 
l’ocupabilitat.


• La prestació ha d’incorporar la dimensió 
edat, en combinació amb la de la situació 
familiar i de la situació de necessitat.


• Cal millorar i flexibilitzar les possibilitats 
de compatibilització de la prestació amb un 
contracte a temps parcial, ja sigui temporal 
o indefinit.


• El nivell assistencial s’ha de vertebrar al 
voltant d’una situació objectiva de necessitat, 
i no com ara, que es condiciona a una dada 
estàndard de carència de rendes de qualsevol 
naturalesa superiors en còmput anual al 75% 
del salari mínim interprofessional (SMI).


• El nivell assistencial ha de ser indefinit en 
els supòsits en què persisteixi la situació de 
necessitat i se n’ha d’incrementar l’import 
per garantir un nivell de suficiència 
assimilable a l’SMI.


• El nivell assistencial no pot penalitzar el 
perceptor del subsidi en cas que la situació 
de les rendes familiars millori, ja que el 
col·loca en situació de dependència, i per 
tant, en una situació emocional d’inserció 
laboral més difícil.


• La renda activa d’inserció o les rendes 
mínimes d’inserció s’haurien d’incloure en 
la normativa de Seguretat Social i s’haurien 
de modificar estructuralment per atendre 
situacions reals de necessitat que no 
penalitzin la família i que vetllin especialment 
pel procés individual d’apoderament i de 
millora qualitativa de l’ocupabilitat de la 
persona en situació de desocupació.
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• En el sistema de protecció per desocupació 
(en la seva modalitat contributiva, no 
contributiva i en programes de rendes bàsiques 
i d’inserció), cal garantir, a partir dels 50 
anys, en tots els casos, la cobertura de 
cotització específicament per a la jubilació, a 
fi d’evitar un efecte multiplicador i un 
impacte negatiu sobre els drets de jubilació.


5. Cal millorar les quanties de la xarxa de 
protecció en aquests casos i també incorporar 
mesures específiques per a persones en 
situació de necessitat, però que no tinguin 
responsabilitats familiars.


6. Cal modificar les condicions per accedir al 
conveni especial de la Seguretat Social i 
ampliar els supòsits de finançament a càrrec 
de les empreses o facilitar sistemes de 
subvenció per a col·lectius de més edat amb 
dificultats especials d’inserció i en situació 
de necessitat.


7. Cal articular un règim jurídic complet i 
assimilable al de les persones treballadores 
per compte d’altri, en el cas de persones 
autònomes que tanquen el seu negoci a 
partir dels 55 anys.


8. Cal exigir de forma efectiva la presència de 
mesures de seguiment obligatori per a les 
persones de +45 anys en els plans de 
recol·locació externs i en el marc de les 
mesures d’acompanyament social dels 
acomiadaments col·lectius.


9. Cal introduir en la Llei de prevenció de 
riscos laborals una protecció especial en el 
moment de l’acomiadament i per a la situació 
de desocupació.


10. Cal valorar la possibilitat de promoure 
qüestions o recursos d’inconstitucionalitat 
respecte de les darreres reformes en matèria 
de protecció social, en particular sobre la 
regulació dels subsidis de desocupació, per la 
seva incidència sobre diversos drets 
constitucionalment reconeguts.


1.3. En l’àmbit operatiu


1. Pel que fa a les polítiques de salut:


• Els centres d’atenció primària actualment 
juguen un paper eminentment reparador i 
vertebrat al voltant d’una lògica 


medicalitzadora, que cal canviar amb la 
creació d’unitats especialitzades que puguin 
treballar des d’una perspectiva 
multidisciplinària amb els serveis de 
col·locació i amb els serveis socials.


• Cal que els serveis d’atenció primària 
puguin accedir a la informació de vida 
laboral dels pacients/usuaris i puguin 
adequar les seves prescripcions a la seva 
realitat laboral.


• Cal estendre les iniciatives puntuals ja 
existents de col·laboració entre serveis 
sanitaris i entitats d’ocupació, culturals i de 
suport social.


• Cal definir les rutes assistencials de la 
depressió a tots els territoris i la seva 
vinculació amb factors derivats de 
l’ocupació.


• Cal implicar més activament els serveis 
d’ocupació i els serveis socials en els 
dispositius sanitaris d’emergència (com, per 
exemple, en el Codi risc suïcidi).


• Cal introduir dispositius de teràpia 
cognitivoconductual per a les persones +45 
anys en situació d’atur, especialment en el 
cas de llarga durada, i planificar en els 
dispositius de recerca de feina incidents 
crítics que puguin tenir impacte sobre 
l’estabilitat emocional de la persona en 
situació d’atur.


• Cal que els instruments d’intervenció 
combinin l’atenció individualitzada amb 
sessions grupals que permetin el 
desenvolupament de mecanismes de suport 
social.


• Cal incorporar programes de 
desenvolupament d’habilitats parentals per 
a les famílies en què algun membre o tots 
estan en situació d’atur, a fi de controlar 
situacions addicionals d’estrès entre els 
membres adults i els infants.


• Cal assajar la possibilitat d’utilitzar la 
xarxa de centres especials de treball i 
d’empreses d’inserció per facilitar l’accés al 
treball i, mitjançant aquesta, afavorir 
l’estabilitat emocional de les persones que 
no són discapacitades, sinó que pateixen un 
trastorn mental temporal vinculat a la 
situació d’atur. 







15PROPOSTES AMB RELACIÓ A L’ATUR DELS MAJORS DE 45 ANYS


2. Pel que fa a les polítiques d’ocupació:


• Els serveis públics d’ocupació, en 
col·laboració amb altres organitzacions i 
institucions establertes al territori, haurien 
d’oferir una informació detallada i 
actualitzada de la situació del mercat de 
treball, no només en termes de taxes 
d’activitat, inactivitat, ocupació i 
desocupació, sinó també respecte de les 
professions en demanda en cadascun dels 
territoris, les competències per accedir-hi, 
les funcions i les condicions bàsiques de 
treball, etc.


• Igualment, i basant-se en sistemes de 
data mining, podrien oferir un perfil 
d’ocupabilitat de les persones desocupades 
en termes relatius, és a dir, amb relació al 
nombre de candidats amb les mateixes 
característiques, expectatives i demandes.


• Cal que totes les estratègies i els 
programes d’ocupació incorporin la 
perspectiva de salut amb instruments 
concrets de millora de la salut física i 
emocional i d’estratègies per afrontar la 
crisi.


• Cal que els programes d’ocupació 
promocionin específicament l’apoderament 
i la integració de les persones de +45 anys 
en situació d’atur, a través de la seva 
participació activa en activitats socials i 
culturals (prescripció social), fet que 
exigeix la col·laboració estreta i 
institucionalitzada entre entitats locals, 
centres d’atenció primària i entitats de 
lleure i culturals.


• Cal que les tècniques de recerca de feina 
adreçades al col·lectiu de +45 anys posin 
èmfasi en aspectes positius i fomentin, 
especialment, qualsevol instrument o 
mostra d’actualització que trenqui els 
estereotips arrelats a l’edat i al pas del 
temps.


• Cal promoure mesures específiques per 
reduir l’escletxa digital.


• Cal que es promoguin i es promocionin 
sistemes mixtes de contractació a temps 
parcial i autoocupació.


• Cal identificar tots i cadascun dels factors 
que determinen l’ocupabilitat de les 


persones en situació d’atur en les seves 
diverses manifestacions i articular mesures 
específiques per potenciar-los.


• Cal posar a disposició més recursos i 
flexibilitat per garantir més processos 
d’acreditació de l’experiència professional.


• Cal articular un paquet de mesures 
específiques per afavorir la mobilitat i 
vertebrades al voltant de les polítiques 
d’habitatge, d’incentius fiscals i de mesures 
d’acompanyament logístic i domèstic en la 
mobilitat.


• Cal articular mecanismes d’informació i 
d’acompanyament per minimitzar les 
resistències a deixar la prestació per una 
feina temporal.


• Cal establir una millor coordinació entre 
les mesures d’ajuda a què pot accedir una 
persona de +45 anys (que inclogui una 
visió panoràmica i cronològica de l’itinerari 
de protecció del qual es disposa) i millorar 
significativament la informació a aquest 
respecte.


• Cal promoure, en línia amb el que s’ha 
promogut amb èxit en altres països de la 
UE (Suècia), i a través de mecanismes de 
col·laboració publicoprivada liderats per 
l’Administració pública, la creació d’un 
market place per a persones en situació de 
desocupació de +45 anys.


• Igualment, cal acompanyar els itineraris 
de desenvolupament de les polítiques 
actives d’ocupació (PAO) amb prestacions 
econòmiques i/o salarials, per garantir el 
seguiment i la millora de l’ocupabilitat 
mentre al mateix temps s’atenen les 
situacions de necessitat.


3. Pel que fa a les polítiques en el si 
de les empreses:


• Cal elaborar un catàleg de les 
competències i dels valors associats a 
l’edat que aporten valor a les 
organitzacions.


• Cal dur a terme campanyes específiques 
de sensibilització que permetin posar en 
valor conceptes com ara la diversitat i els 
talents de les persones i grups que integren 
les empreses i organitzacions.
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• Cal estendre els plans d’igualtat no només 
a qüestions de gènere, sinó també respecte 
d’altres col·lectius especialment protegits, 
en particular, el relacionat amb l’edat, i 
explicitar-ne els beneficis quantitatius i 
qualitatius per a les empreses.


• Cal desenvolupar programes mixtes 
d’ocupació i feina per afavorir la contractació 
de persones en situació d’atur de +45 anys.


• Cal promocionar el desenvolupament 
periòdic dels balanços de competències 
entre la població ocupada.


• Cal desenvolupar efectivament els drets de 
formació amb impacte per a la població 
ocupada.


• Cal focalitzar les polítiques de recursos 
humans també a l’evolució professional de 
les persones treballadores.


• En aquest sentit, cal fomentar el disseny de 
programes de gestió integral de l’edat i de les 
desvinculacions ocasionades per la jubilació 
a les empreses i organitzacions (estratègies 
clares de gestió de les persones treballadores 
grans que incorporin mesures de gestió de la 
salut, de formació, d’adaptació dels llocs de 
treball i de gestió específica del clima laboral 
i dels instruments de suport social).


• Cal fomentar programes ben dissenyats de 
salari variable que incorporin una nova 
manera d’entendre el rendiment, tant en la 
perspectiva quantitativa com qualitativa.


4. Pel que fa a les polítiques de control i 
sanció:


• Cal intensificar el control sobre el frau en la 
desocupació, els abusos en la contractació i 
la subocupació.


5. Pel que fa a les polítiques de 
concertació social:


• En la negociació col·lectiva cal promoure 
mesures específiques per combatre la 
discriminació per raó d’edat, i per garantir 
i promoure l’ocupabilitat de les persones 
de +45 anys, especialment pel que fa a les 
polítiques de formació i recol·locació.


• Cal obrir a l’entorn del Consell de 
Relacions Laborals un grup de treball que 
dissenyi i analitzi propostes d’actuació 
sobre la gestió de l’edat a les organitzacions 
i que obri un debat en profunditat sobre 
com fer front a la inserció de les persones 
de +45 anys en un context de canvi radical 
del treball i de les professions (incidència 
de la segona revolució industrial o de 
l’anomenat futur del treball sobre les 
persones en situació de desocupació).


6. En general per a totes les polítiques 
i els dispositius públics:


• Cal posar la salut i el benestar de les 
persones, i el rendiment de comptes com 
a centre de les decisions polítiques.


• Cal potenciar l’existència de territoris 
socialment responsables i col·laborar amb 
les empreses en el disseny d’itineraris 
integrals de responsabilitat social 
corporativa vinculats a unes necessitats 
directes de contractació.


• Cal desenvolupar mètodes acurats 
d’avaluació d’impacte.


• Cal millorar els dispositius agregats 
d’informació sobre els recursos i els 
serveis públics per combatre l’atur de +45 
anys o donar suport a les persones 
afectades.
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3. Propostes immediates


3.1. Pressupòsits bàsics


 Qualsevol mesura que pretengui de forma 
efectiva i amb impacte combatre la situació 
d’atur de les persones de +45 any ha 
d’articular-se necessàriament a través de 
mesures coordinades que operin en el curt, 
el mitjà i el llarg termini, i així caldria 
ordenar-les en el que ha de ser un pla 
d’acció integral contra la discriminació per 
raó d’edat en l’ocupació i contra la lluita de 
les persones aturades de +45 anys.


 La solució a l’atur de les persones de +45 
anys no depèn només de canvis normatius, 
sinó que també depèn en bona mesura de 
canvis culturals i de canvis en els processos 
operatius amb què operen especialment les 
administracions responsables del disseny i 
la implementació de polítiques actives 
d’ocupació. Del que es tractaria és de poder 
identificar tots els factors que caracteritzen 
la situació d’atur de les persones de +45 
anys, i totes i cadascuna de les mesures que 
cal emprendre per resoldre-la i per garantir 
que, com a conseqüència de la persistència 
d’aquesta situació, no s’afectin altres drets 
de la persona i del seu entorn més proper. 
Aquesta actuació, la pot liderar la Generalitat 
de Catalunya. 


3.2. En l’àmbit legislatiu


 Cal una planificació coherent sobre la 
protecció per desocupació en el seu doble 
vessant de polítiques passives i polítiques 
actives, articulades entre si.


• Cal millorar i flexibilitzar les possibilitats 
de compatibilització de la prestació amb un 
contracte a temps parcial, ja sigui temporal 
o indefinit.


• El nivell assistencial s’ha de vertebrar al 
voltant d’una situació objectiva de 
necessitat.


• El nivell assistencial no pot penalitzar el 
perceptor del subsidi en cas que la situació 
de les rendes familiars millori, ja que el 
col·loca en situació de dependència, i per 


tant, en una situació emocional d’inserció 
laboral més difícil.


 Cal modificar les condicions per accedir 
al conveni especial de la Seguretat Social i 
ampliar els supòsits de finançament a 
càrrec de les empreses o facilitar sistemes 
de subvenció per a col·lectius de més edat 
amb dificultats especials d’inserció i en 
situació de necessitat.


 Cal exigir de forma efectiva la presència 
de mesures de seguiment obligatori per a 
les persones de +45 anys en els plans de 
recol·locació externs i en el marc de les 
mesures d’acompanyament social dels 
acomiadaments col·lectius.


3.3. En l’àmbit operatiu


Pel que fa a les polítiques de salut:


 Els centres d’atenció primària actualment 
juguen un paper eminentment reparador i 
vertebrat al voltant d’una lògica 
medicalitzadora, que cal canviar amb la 
creació d’unitats especialitzades que puguin 
treballar des d’una perspectiva 
multidisciplinària amb els serveis de 
col·locació i amb els serveis socials.


 Cal que els serveis d’atenció primària 
puguin accedir a la informació de vida 
laboral dels pacients/usuaris i puguin 
adequar les seves prescripcions a la seva 
realitat laboral.


 Cal implicar més activament els serveis 
d’ocupació i els serveis socials en els 
dispositius sanitaris d’emergència.


 Cal introduir dispositius de teràpia 
cognitivoconductual per a les persones +45 
anys en situació d’atur, especialment en el 
cas de llarga durada.


 Cal assajar la possibilitat d’utilitzar la 
xarxa de centres especials de treball i 
d’empreses d’inserció per facilitar l’accés al 
treball i, mitjançant aquesta, afavorir 
l’estabilitat emocional de les persones que 
no són discapacitades, sinó que pateixen un 
trastorn mental temporal vinculat a la 
situació d’atur. 
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Pel que fa a les polítiques d’ocupació:


 Els serveis públics d’ocupació, en 
col·laboració amb altres organitzacions i 
institucions establertes al territori, haurien 
d’oferir una informació detallada i 
actualitzada de la situació del mercat de 
treball, no només en termes de taxes 
d’activitat, inactivitat, ocupació i 
desocupació, sinó també respecte de les 
professions en demanda en cadascun dels 
territoris, les competències per accedir-hi, 
les funcions i les condicions bàsiques de 
treball, etc.


 Cal que els programes d’ocupació 
promocionin específicament l’apoderament 
i la integració de les persones de +45 anys 
en situació d’atur, a través de la seva 
participació activa en activitats socials.


 Cal articular un paquet de mesures 
específiques per afavorir la mobilitat i 
vertebrades al voltant de les polítiques 
d’habitatge, d’incentius fiscals i de mesures 
d’acompanyament logístic i domèstic en la 
mobilitat.


 Igualment, cal acompanyar els itineraris 
de desenvolupament de les polítiques 
actives d’ocupació (PAO) amb prestacions 


econòmiques i/o salarials, per garantir el 
seguiment i la millora de l’ocupabilitat 
mentre al mateix temps s’atenen les 
situacions de necessitat.


Pel que fa a les polítiques en el si de les 
empreses:


 Cal dur a terme campanyes específiques 
de sensibilització que permetin posar en 
valor conceptes com ara la diversitat i els 
talents de les persones.


 Cal estendre els plans d’igualtat no només 
a qüestions de gènere, sinó també respecte 
d’altres col·lectius especialment protegits.


Pel que fa a les polítiques de concertació 
social:


 Cal obrir a l’entorn del Consell de 
Relacions Laborals un grup de treball que 
dissenyi i analitzi propostes d’actuació 
sobre la gestió de l’edat a les organitzacions 
i que obri un debat en profunditat sobre 
com fer front a la inserció de les persones 
de +45 anys en un context de canvi radical 
del treball.
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