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DEBAT DE L’INFORME EN LA COMISSIÓ

La Comissió del Síndic de Greuges ha debatut l’Informe en la sessió 6, tinguda el 
13.06.2016, DSPC-C 153.
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DEBAT DE L’INFORME EN LA COMISSIÓ

La Comissió del Síndic de Greuges ha debatut l’Informe en la sessió 6, tinguda el 
13.06.2016, DSPC-C 153.
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Proposta de resolució sobre l’ús de Whatsapp com a mitjà de 
comunicació
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RETIRADA

Retirada pel GP C’s (reg. 30098).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.06.2016.
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3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, 
de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la 
vegueria del Penedès
202-00035/11

RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT

Reg. 29888 / Coneixement: Mesa del Parlament, 14.06.2016

A la Mesa del Parlament
Els i les sotasignats, comuniquen a la Mesa del Parlament que han advertit l’erra-

da següent en Proposició de llei d’adaptació de la llei de vegueries a la nova comarca 
del Moianès i la creació del Penedès com a vegueria (tram. 202-00035/11), presen-
tada 2 de juliol de 2016 i amb número de registre 29145.

A l’exposició de motius, on hi diu: 
«[...] de 23 de juliol, proposada pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 

per la qual [...]»

Hi ha de dir: 
«[...] de 23 de juliol, per la qual [...]»

I en la memòria dels motius que ho justifiquen, on hi diu: 
«[...] de 23 de juliol, proposada pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 

per la qual [...]»

Hi ha de dir: 
«[...] de 23 de juliol, per la qual [...]»

Palau del Parlament, 3 de juny de 2016
Teresa Vallverdú Albornà, Maria Senserrich i Guitart, Magdalena Casamitjana 

i Aguilà, Antoni Castellà i Clavé, Neus Lloveras i Massana, Alba Verges i Bosch, 
Maria Rosell i Medall, diputats GP JS. Eva Martínez Morales, diputada GP SOC. 
Hortènsia Grau Juan, diputada GP CSP. Joan Garriga Quadres, diputat GP CUP-CC

Proposició de llei de mesures urgents per a millorar la qualitat en la 
prestació de serveis relatius a l’autonomia personal i a l’atenció a les 
persones en situació de dependència
202-00036/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 29779 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.06.2016

A la Mesa del Parlamento
Inés Arrimadas García, presidenta, Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por el artículo 109.b del 
Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente proposición de ley: 
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Ley de medidas urgentes para la mejora de la calidad en la prestación 
de servicios relativos a la autonomía personal y la atención a las 
personas en situación de dependencia

Memoria justificativa
La difícil situación socioeconómica que viven los ciudadanos más desfavoreci-

dos en situación de dependencia hace imprescindible contar unos servicios de aten-
ción a los  mismos de una alta calidad y efectividad. Las últimas evaluaciones públi-
cas y privadas sobre la gestión de dichos servicios muestran una situación que dista 
mucho de la óptima. Por ello, es imprescindible establecer mecanismos legales de 
evaluación y optimización de la gestión de este tipo de servicios. 

Exposición de motivos
Como han venido poniendo de manifiesto los informes de instituciones públicas 

y privadas en los últimos años, la efectividad de los servicios relativos a la autono-
mía personal y la atención a las personas en situación de dependencia está siendo 
muy deficiente.

La efectividad de los servicios relativos a la autonomía personal y la atención a 
personas en situación de dependencia es de vital importancia para un estado social 
como España e implica un deber de todos los deberes públicos en favor de las per-
sonas más desfavorecidas de nuestra sociedad.

Además, la actual crisis económica que estamos sufriendo hace más imprescin-
dible si cabe contar con mecanismos de protección social efectivos y de calidad.

En Cataluña, como ocurre en otros territorios de España, varias instituciones pú-
blicas, algunas de renombre constatado como el Sindic de Greuges, han denunciado 
la falta de transparencia y de vocación de servicio en la gestión y la aplicación efec-
tiva de los servicios relativas a la autonomía personal y la atención a las personas en 
situación de dependencia.

Estas circunstancias dificulta de manera directa el pleno beneficio por parte de 
los ciudadanos más necesitados. Asimismo, de manera indirecta se imposibilita tan-
to a los ciudadanos como a las instituciones su deber de velar por el funcionamiento 
y la calidad de estos servicios.

Es por ello que, partiendo de las amplias competencias de las que dispone la Ge-
neralitat de Cataluña y de su responsabilidad como gestor de los servicios relativos 
a la autonomía personal y la atención a las personas en situación de dependencia, 
es imprescindible establecer una serie de medidas urgentes destinadas a mejorar la 
transparencia y la efectividad en la prestación de este tipo de servicios.

Esta ley recoge una serie de parámetros cuya medición, publicación y posterior 
análisis permitirán evaluar la calidad y efectividad en la prestación de servicios de 
autonomía personal y dependencia, cuya publicidad proactiva y actualizada es un 
deber de la Generalitat de Catalunya.

Asimismo, se establece un primer marco jurídico aplicable a las listas de espe-
ra en la prestación de servicio. Este marco aplicable gravita sobre el principio de 
transparencia en la gestión de los servicios públicos e implica el deber de publicar 
las listas de espera existentes así como los criterios para su elaboración y en su caso 
modificación.

Además, se establece como derecho legal del usuario a conocer en todo momen-
to su posición en la lista de espera, sin perjuicio de dar absoluto y riguroso cumpli-
miento a la normativa relativa a la protección de datos personales.

Se establece un registro único como mecanismo de coordinación de la oferta y 
la demanda de servicios relativos a la sanidad.

En último lugar, se establecen mecanismos que vinculen la retribución de los 
máximos responsables políticos en la gestión de los servicios relativos a la autono-
mía personal o la prestación de servicios a las personas en situación de dependencia.
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Ley de medidas urgentes para la mejora de calidad en la prestación de 
servicios relativos a la autonomía personal y la atención a las personas 
en situación de dependencia

Capítulo 1. Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto y finalidad 
La presente ley tiene por objeto introducir una serie de medidas urgentes pero 

permanentes con la finalidad última de mejorar la puntualidad y en general la ca-
lidad en la prestación de servicios relativos a la autonomía personal y la atención a 
las personas en situación de dependencia.

Artículo 2. Principios 
Los principios aplicables a la evaluación de la calidad de la prestación de los ser-

vicios relativos a la autonomía personal y la atención a las personas en situación de 
dependencia son la claridad, la transparencia, la independencia, la neutralidad, la 
objetividad y la diligencia.

Artículo 3. Deberes de los poderes públicos 
1. Los poderes públicos velarán por adoptar y aplicar en cada momento los sis-

temas de evaluación que más adecuadamente permita evaluar la calidad de los ser-
vicios relativos a la autonomía personal y la atención a las personas en situación de 
dependencia con aplicación de los anteriormente indicados principios.

2. En todo caso, los procesos de evaluación deberán mostrar la imagen más fiel 
posible de la calidad real de los servicios relativos a la autonomía personal y la aten-
ción a las personas en situación de dependencia.

3. La presente Ley se establece como desarrollo y con conformidad a la legisla-
ción básica aplicable a la calidad en la prestación de servicios relativos a la autono-
mía personal y la atención a las personas en situación de dependencia.

4. Las iniciativas reglamentarias y/o ejecutivas que se adopten al amparo de esta 
ley deberán ser conforme con lo previsto en esta ley y lo previsto en cada momento 
con la legislación básica aplicable.

Capítulo II. Medidas relativas al tiempo de espera y la listas de espera 
en la prestación de los servicios relativos a la autonomía personal y la 
atención a las personas en situación de dependencia

Artículo 4. Tiempo de espera en la prestación del servicio, en el 
reconocimiento de la situación de dependencia, en la elaboración y 
comunicación del Programa Individual de Atención y listas de espera 
1. Se entiende por tiempo de espera en la prestación el tiempo efectivamente 

transcurrido entre la solicitud del interesado en la prestación de cualquier servicio y 
la efectiva prestación de cualquier servicio o servicios que preste la administración 
con resultas de dicha solicitud.

2. Se entiende por tiempo de espera en la evaluación de la situación de dependen-
cia el tiempo efectivamente transcurrido entre el inicio del expediente de reconoci-
miento de la situación de dependencia y la resolución y comunicación al interesado 
de dicho expediente.

3. Se entiende por tiempo de espera relativo al Programa Individual de Atención 
el efectivamente transcurrido entre el momento en que los servicios sociales com-
petentes reciben el expediente de reconocimiento de la situación de dependencia y 
elaboran y comunican al interesado el Programa Individual de Atención correspon-
diente.

4. Se entiende por lista de espera el registro del conjunto de solicitantes de pres-
tación de servicios relativos a la autonomía personal y la atención a las personas en 
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situación de dependencia existentes en cada momento pendiente recibir la prestación 
del servicio en cuestión, ordenados según los criterios aplicables.

Artículo 5. Publicidad de criterios de listas de espera 
1. La Generalitat de Cataluña publicará con periodicidad los criterios aplicables 

para la confección y modificación de listas de espera en la prestación de servicios 
a la autonomía personal y la atención a las personas en situación de dependencia.

Artículo 6. Deberes de los prestadores en relación con las listas de espera 
1. Los prestadores de servicios relativos a la autonomía personal y la atención a 

las personas en situación de dependencia de titularidad pública o de titularidad pri-
vada, cuando presten por cuenta de los poderes públicos, deberán: 

A. Contar con un registro específico de listas de espera para cada uno de los ser-
vicios que ofrezcan.

B. Contar con mecanismos que permitan el conocimiento en todo momento al 
usuario del lugar que ocupa en la lista de espera correspondiente.

C. Aplicar en la confección de las listas de espera los criterios establecidos en 
cada momento.

D. En el caso de los prestadores de servicios de titularidad privada el registro 
específico de listas de espera se circunscribirá solamente a las prestaciones de ser-
vicios que lleven a cabo por cuenta de los poderes públicos.

2. La incorporación, conservación y tratamiento de los datos personales de los 
usuarios solicitantes de servicios relativos a la autonomía personal y la atención a 
las personas en situación de dependencia deberá realizarse de conformidad con la 
normativa de protección de datos.

Artículo 7. Sistema de coordinación y mejora de la eficiencia de la 
oferta pública de servicios relativos a la autonomía personal y la 
atención a las personas en situación de dependencia 
1. La Generalitat establecerá un sistema de coordinación y mejora de la eficien-

cia de la oferta pública de servicios relativos a la autonomía personal y la atención 
a las personas en situación de dependencia basada en la utilización de un registro 
único organizado por servicios.

2. En dicho registro único, constarán de manera separada los servicios relativos 
a la autonomía personal y la atención a las personas en situación de dependencia 
ofertados por el sistema público de salud de la Generalitat de Cataluña, con indi-
cación tanto de la disponibilidad de ofrecimiento por cada uno de los centros de 
atención sanitaria como de las posibles listas de espera existentes en cada momento.

3. La Generalitat de Cataluña velará porque, en estricta aplicación de los crite-
rios establecidos, los prestadores que en cada momento tengan mayor disponibilidad 
asuman la prestación del servicio a aquellos usuarios que se encuentren en listas de 
espera de los prestadores con menor disponibilidad o mayor demanda.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 5, con la finalidad de prestar los 
servicios correspondientes de la forma más inmediata posible y con absoluto respeto 
al principio de calidad de los datos personales, en aplicación del sistema de coordi-
nación previsto en este artículo los prestadores implicados podrán comunicarse los 
datos personales de los usuarios solicitantes sin necesidad de contar con su consen-
timiento.

5. La Generalitat de Cataluña velará porque en la aplicación del sistema de co-
ordinación el tratamiento de los datos personales de los usuarios solicitantes sea 
conforme con la normativa de protección de datos personales. En particular, deberá 
velar porque se aplique una política activa de anonimización de datos siempre que 
sea técnicamente posible.
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Capítulo III. Medidas de transparencia y de medición de la calidad 
de los servicios de autonomía personal y atención a las personas en 
situación de dependencia públicos

Artículo 8. Registro Público de Transparencia en la gestión de servicios 
a la autonomía personal y la atención a las personas en situación de 
dependencia 
1. La Generalitat deberá contar con un Registro Público de Transparencia en la 

gestión de servicios a la autonomía personal y la atención a las personas en situación 
de dependencia en el que se consignará de manera individualizada y para cada 
uno de los servicios que ofrezcan los tiempos medios de espera en la prestación 
efectiva de los servicios.

2. Asimismo, en dicho Registro constaran los tiempos medios de espera en la 
evaluación de la situación de dependencia, el tiempo medio en la elaboración y co-
municación de los Programas Individuales de Atención y el número de propuestas 
de Programas Individuales de Atención no aceptados voluntariamente por el inte-
resado, el número de solicitudes de interesados resueltas, el número de solicitudes 
retiradas por el propio interesado, el número de recursos contra resoluciones de las 
administraciones pública durante la tramitación y el número de reclamaciones y re-
cursos contenciosos administrativos relativos a la solicitud, la evaluación de la situa-
ción de dependencia y la gestión y prestación de servicios relativos a la autonomía 
personal y los servicios a personas en situación de dependencia.

3. Para el cálculo de los tiempos medios de espera se tomaran en cuenta los datos 
de cada mes natural relativos.

4. Dicho registro público deberá ser periódicamente actualizado. En todo caso, 
los datos contenidos en cada momento en el registro deberán actualizarse con una 
periodicidad mínima de carácter mensual.

Artículo 9. Publicidad y transparencia del Registro Público de 
Transparencia en la gestión de servicios relativos a la autonomía 
personal y la atención a las personas en situación de dependencia
1. El Registro Público de Transparencia en la gestión de servicios a la autonomía 

personal y la atención a las personas en situación de dependencia deberá ser fácil-
mente accesible para todos los ciudadanos.

2. El Registro Público de Transparencia en la gestión de servicios a la autono-
mía personal y la atención a las personas en situación de dependencia deberá ser 
accesible en todo momento a través de medios telemáticos y físicos, debiéndose 
identificar destacadamente su acceso en la sede electrónica o sitio web principal del 
prestador de servicios y no requiriéndose requisito especial alguno para acceder a 
dicho registro.

3. El Registro Público de Transparencia en la gestión de servicios a la autonomía 
personal y la atención a las personas en situación de dependencia deberá ir incor-
porando y publicando los datos históricos correspondientes a meses transcurridos 
permitiendo su consulta con facilidad.

4. Los valores publicados en el Registro Público de Transparencia en la gestión 
de servicios a la autonomía personal y la atención a las personas en situación de 
dependencia durante el año deberán incorporarse a las memorias evaluativas de los 
servicios.

Disposición final primera. Entrada en vigor.
Esta ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 

la Generalitat de Cataluña, excepto las medidas que impliquen un aumento de los 
créditos o una disminución de los ingresos en relación con el presupuesto vigente, 
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que no entraran en vigor, en la parte que comporte afectación presupuestaria, hasta 
el ejercicio presupuestario siguiente al de la entrada en vigor.

Palacio del Parlamento, 1 de junio de 2016
Inés Arrimadas García, presidenta; Noemí de la Calle Sifré, diputada, GP C’s 

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la contractació de falsos autònoms
250-00398/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 30054; 30146).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 17.06.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la protecció de les oliveres a les Terres 
de l’Ebre
250-00399/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 30147).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 17.06.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’Institut de Diagnòstic per la Imatge
250-00400/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 30148).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 17.06.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el projecte BCN World
250-00401/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 30149).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 17.06.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre el projecte BCN World
250-00402/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 30150).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 17.06.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la contractació de serveis 
d’assessorament jurídic pels centres sanitaris
250-00403/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 30055; 30151).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 17.06.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’educació financera a les escoles
250-00404/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 30056; 30152).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 17.06.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la formació professional
250-00405/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 30153).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 17.06.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’estació de tren de Bellvitge, 
a l’Hospitalet de Llobregat
250-00406/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s (reg. 30057).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 17.06.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre el programa «Educació financera a les 
escoles de Catalunya»
250-00407/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 30058; 30154).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 17.06.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre els psicòlegs clínics
250-00409/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 30155).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 17.06.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’adequació del Servei Públic d’Ocupació 
de Catalunya a les conclusions de l’Informe de fiscalització 4/2015 de 
la Sindicatura de Comptes
250-00410/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 30059; 30156).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 17.06.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la carretera L-702 al pas per Puigverd 
de Lleida
250-00411/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 30060; 30157).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 17.06.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la carretera B-500
250-00412/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 30061; 30158).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 17.06.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre el mecenatge cultural
250-00413/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 30062; 30159).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 17.06.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la revisió de la concessió d’ajuts per als 
menjadors escolars
250-00414/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 30063; 30160).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 17.06.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’autorització legal per a caçar espècies 
animals no autòctones que han esdevingut plagues
250-00415/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 30064; 30161).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 17.06.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la creació d’un pla de desenvolupament 
de les infraestructures i dels serveis dels polígons industrials de 
Castellar del Vallès
250-00416/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 30065; 30162).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 17.06.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la construcció d’un edifici per a l’Escola 
Ernest Lluch de l’Hospitalet de Llobregat
250-00417/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 30066; 30163).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 17.06.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la construcció d’un edifici per a l’Escola 
Paco Candel de l’Hospitalet de Llobregat
250-00418/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 30067; 30164).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 17.06.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la construcció d’un institut escola 
a Gavà
250-00419/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 30068; 30165).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 17.06.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la creació d’una escola oficial d’idiomes 
a Gavà
250-00420/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 30069; 30166).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 17.06.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la creació d’una prestació social per a 
persones amb malaltia mental i situació de vulnerabilitat social
250-00421/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 30070; 30167).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 17.06.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la creació d’una casal per a la gent gran 
al barri del Pedró de Cornellà
250-00422/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 30071; 30168).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 17.06.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre les funcions de l’oficina temporal dels 
Mossos d’Esquadra a Aitona
250-00423/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 30072; 30169).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 17.06.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la platja de Pals
250-00424/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 30073; 30170).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 17.06.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la formació professional dual
250-00425/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 30171).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 17.06.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’increment del pressupost del programa 
Salut i Escola
250-00426/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 30074; 30172).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 17.06.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la transparència en el sistema sanitari
250-00427/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 30075; 30173).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 17.06.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la transparència i el control ètic en el 
sistema sanitari
250-00428/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 30076; 30174).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 17.06.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la precarietat laboral en el sistema 
sanitari
250-00429/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 30077; 30175).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 17.06.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la personalitat jurídica i el pressupost 
de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
250-00430/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 30078; 30176).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 17.06.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la gestió i el pressupost de l’atenció 
primària i comunitària
250-00431/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 30079; 30177).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 17.06.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el canvi de nom i la rectificació de la 
menció registral del sexe dels menors transsexuals en el Registre 
Civil
250-00432/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s (reg. 30080).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 17.06.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la situació dels treballadors de BIC 
Graphic
250-00433/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 30081; 30178).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 17.06.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el sector coniller
250-00434/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 30179).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 17.06.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el finançament del Consorci Sanitari de 
Terrassa
250-00435/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 30082; 30180).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 17.06.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’Escola Els Aigüerols, de Santa 
Perpètua de Mogoda
250-00436/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 30083; 30181).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 17.06.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el tancament de línies de P3 a les 
comarques de Lleida i sobre la defensa de l’educació pública
250-00437/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 30084; 30182).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 17.06.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre els plans de desenvolupament local
250-00438/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 30183).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 17.06.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el projecte d’obres de prolongació de 
la C-32
250-00439/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 30085; 30184).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 17.06.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les mesures per a la població mal 
allotjada
250-00440/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 30086; 30185).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 17.06.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el dret de l’infant a la llibertat de religió
250-00441/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 30087; 30186).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 17.06.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el plurilingüisme
250-00442/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 30188).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 17.06.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la seu judicial de Tortosa
250-00443/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 30088; 30187).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 17.06.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la creació del Registre de parelles de fet
250-00444/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 30089; 30189).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 17.06.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les mesures per a reduir els riscos en 
les exploracions radiològiques
250-00445/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 30090; 30190).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 17.06.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el soterrament de les vies al pas per 
Sant Feliu de Llobregat
250-00446/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 30091; 30191).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 17.06.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el desplegament de la Llei 11/2014, per 
a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i 
intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia
250-00447/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 30192).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 17.06.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la restitució de la reducció de dues 
hores lectives als docents més grans de cinquanta-cinc anys
250-00448/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 30092; 30193).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 17.06.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la prevenció del suïcidi entre els joves
250-00449/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 30194).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 17.06.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el deute pendent amb l’Ajuntament de 
Figaró-Montmany
250-00450/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 30093; 30195).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 17.06.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la protecció de la platja Llarga de 
Vilanova i la Geltrú
250-00451/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 30094; 30196).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 17.06.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el Protocol d’Istanbul
250-00452/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 30197).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 17.06.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la inclusió de Querol en la denominació 
d’origen Penedès
250-00487/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 29777 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.06.2016

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

lamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 164 
i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la in-
clusió del municipi de Querol en la Denominació d’Origen del Penedès, per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimenta-
ció, amb el text següent: 

Exposició de motius
La situació geogràfica i la seva climatologia fan que el raïm collit a les vinyes 

del municipi de Querol, concretament la varietat parellada, sigui reconeguda per 
la seva qualitat vinícola excepcional. Els municipis limítrofes que corresponen a 
la comarca de l’Alt Camp, es troben inclosos a la Denominació d’Origen Penedès: 
Aiguamúrcia (Alt Camp), Pontons (Alt Penedès), la Llacuna (Anoia) i Santa Maria 
de Miralles (Anoia).

La similitud de condiciones climàtiques i edafològiques, els rendiments i la pro-
ducció vitícola són perfectament comparables amb els de la zona de producció de la 
D.O. Penedès. El sector agrícola de la vessant del riu Marmellar del municipi de 
Querol, sempre s’han sentit part del Penedès i la major part de les seves relacions 
agronòmiques les tenen amb el Penedès. Aquestes relacions fan que es conreïn les 
vinyes com ho fan al Penedès, essent aquest un element identificador important i que 
valoren les empreses vitícoles del Penedès.

L’ajuntament de Querol, amb el recolzament dels seus viticultors/ores des del 
1987 ha manifestat la seva voluntat d’incloure diverses vinyes del municipi dins 
l’àrea de la D.O. Penedès amb resultat negatiu. L’any 1999 es va incloure el municipi 
de Querol a la Denominació d’Origen «Catalunya», creada per l’Administració per 
acollir als vins que no tenen cap D.O., sense que els seus viticultors hagin estat aco-
llits –com és el seu desig– a la Denominació d’Origen Penedès, complicant encara 
més la seva situació.

La darrera petició formal d’inclusió a la D.O. Penedès, tramitada des de l’any 
2005, va ser desestimada pels tribunals per motius purament formals, sense entrar 
en el fons de l’assumpte, fet que deixava les portes obertes a una nova sol·licitud amb 
esperances d’aconseguir-ho.

Pel fet que no formava part de la D.O Penedès ni cap altre D.O quan es fa formar 
el DO Cava el municipi de Querol també va quedar exclòs agreujant encara més el 
problema malgrat que des del 1975 està documentat que els vins base es venen als 
productors de cava i en són molt apreciats en l’elaboració del Cava.

Atès que durant la VIII legislatura l’any 2007 el Parlament de Catalunya va apro-
var la Resolució 364/VII del Parlament de Catalunya, sobre la inclusió de Querol 
(Alt Camp) en la denominació d’origen Penedès, instant al Govern a mediar entre el 
Consell Regulador de la Denominació d’Origen Penedès i els productors del sector 
de la vinya i el vi del terme municipal de Querol (Alt Camp) per a cercar un acord 
que pogués aportar una solució a la demanda d’inclusió de Querol en la denomina-
ció d’origen Penedès.

Actualment la Denominació d’origen Penedès es planteja fer subzones i per tant 
modificar el seu reglament pel que seria un bon moment per solucionar aquesta ano-
malia administrativa, i mes tenint en compte que una de les subzones que planteja 
es la de la serra d’Ancosa, que inclou els municipis de Juncosa, Aiguamúrcia (amb 
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els nuclis de Pla de Manlleu, Les pobles i Santes Creus), Pontons, Mediona, part alta 
de Torrelles i La llacuna entre altres quedant Querol en mig i envoltat per aquests, 
però exclòs administrativament perquè no forma part de la D.O. Penedès ni de la 
D.O. Cava.

Els viticultors de Querol compleixen tots els requisits tècnics per ser-hi (me-
todologies de treball dels viticultors, varietats cultivades, tipologia dels raïms i 
vins que es fan, etc. l’ADV de Viticultors del Pla de Manlleu i en l’agrupació de 
viticultors «Mes 500», juntament amb viticultors de la Juncosa i Aiguamúrcia que 
agrupa viticultors que produeixen a mes de 500 m. d’alçada, formant una de les 
associacions de viticultors del Penedès mes actives, essent pioners en l’aplicació de 
pràctiques sostenibles o en transparència (a través d’una plana web es pot consul-
tar els tractaments que s’han fet a totes les parcel·les i la petjada de CO2 de cada 
una d’elles entre d’altres), en comercialització i promoció en conjunt dels seus vins 
i espai geogràfic.

No formar part de la DO Penedès i de la DO Cava produeix uns grans perjudicis 
als viticultors de Querol i és una anomalia geogràfica i uns injustícia derivada de 
velles qüestions burocràtiques que cal solucionar, que està en litigi des de l’any 1987 
i que compta amb el suport de l’Ajuntament i el Consell Comarcal de l’Alt Camp.

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

Proposta de resolució
1. Incloure el municipi de Querol en la zona de producció de la Denominació 

d’Origen Penedès, per part de l’Honorable Conseller d’Agricultura, Alimentació i 
Acció Rural de la Generalitat de Catalunya, l’Institut Català de la Vinya i el Vi i el 
Consell Regulador de la Denominació d’Origen Penedès i Cava tal i com han sol·li-
citat des del 1987 els viticultors i l’ajuntament.

Palau del Parlament, 9 de juny de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Hortènsia Grau Juan, diputada, GP CSP 

Proposta de resolució sobre la posada en funcionament de l’Escola 
Can Fabra, de Barcelona
250-00488/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 29784 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.06.2016

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 que estable-
cen los artículos 145 y 146 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente 
propuesta de resolución para que sea sustanciada en la Comissió d’Ensenyament.

Exposición de motivos
La escuela Can Fabra, ubicada en el distrito de Sant Andreu de Barcelona, se 

encuentra ubicada en barracones desde hace 7 años. En concreto en 4 barracones 
dobles.

Después de años de reivindicaciones por parte de la comunidad educativa del 
barrio, la Generalitat accedió a construir un nuevo edificio al que trasladar la escue-
la Can Fabra, con la promesa de que las clases del curso 2016/17 empezarían en el 
nuevo edificio. La Generalitat se comprometió a entregar el nuevo equipamiento 
el 2 de septiembre de 2016.
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La construcción del nuevo edificio, en un solar junto a la actual ubicación de 
la escuela, se puso en marcha para tranquilidad de las familias y los docentes, que 
confiaban en que el curso actual sería el último en el que las clases se impartirían en 
barracones e instalaciones inadecuadas.

Sin embargo, el pasado 2 de junio, durante la celebración del Consejo Escolar 
en el ayuntamiento del distrito de Sant Andreu, la comunidad educativa conoció la 
noticia de que el nuevo equipamiento no estará listo para iniciar el curso 2016/17.

Según el Consorci d’Educació de Barcelona, debido a la inspección técnica, no 
se prevé la entrega del edificio hasta el 29 de noviembre de 2016.

Las familias están defraudadas y, acompañadas de representantes de distintos 
partidos políticos y del resto de la comunidad educativa, acudieron a manifestarse 
durante la celebración del Consejo escolar, en la plaza Orfila de Sant Andreu. Los 
alumnos incluso sacaron los pupitres a la plaza. En total unas 200 personas se reu-
nieron para exigir a la Generalitat que los niños puedan empezar el curso en las nu-
evas instalaciones educativas prometidas.

Considerado el derecho que asiste a todos los alumnos catalanes de acudir a cen-
tros educativos con unos estándares mínimos de calidad, y los años que llevan los 
niños de Can Fabra recibiendo la educación en condiciones inadecuadas, desde 
nuestro grupo municipal se nos trasladó la preocupación vecinal, que nos lleva a 
presentar, desde el GP del Partido Popular de Catalunya, la siguiente

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a realizar, inmedia-

tamente aprobada esta propuesta de resolución, todas las acciones necesarias para 
que los alumnos de la escuela Can Fabra puedan comenzar el curso 2016/17 en el 
nuevo equipamiento educativo actualmente en construcción.

Palacio del Parlamento, 8 de junio de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portavoz; María José García Cuevas, diputada, GP 

PPC

Proposta de resolució sobre la variant de la carretera C-245 a Sant 
Boi de Llobregat
250-00489/11

PRESENTACIÓ: GP JS

Reg. 29859 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.06.2016

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu, Joan Ramon Casals i Mata, diputat, Anna Simó 

i Castelló, diputada del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de 
resolució sobre la variant de Sant Boi de Llobregat, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
Fa més de 20 anys, que està pendent de completar la variant entre la C-245 i la 

C-32 (també coneguda com a pota sud).
Aquestes obres consisteixen en la construcció de dos quilòmetres de variant de 

la C-245, fins a connectar directament amb la C-32, sense haver de passar per Sant 
Boi, amb la rotonda que dona sortida i entrada a la ciutat de Sant Boí.

Atès que aquestes obres ajudarien a descongestionar els accessos rondes al sud 
de Barcelona.
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Atès que aquesta variant seria una millora immediata i molt important per la 
gent de Sant Boi, però també de municipis propers com Sant Climent de Llobregat, 
Santa Coloma de Cervelló o Sant Vicenç dels Horts, però també comportaria una 
gran millora a tota la xarxa de carreteres del Sud de Barcelona, del Baix Llobregat, 
en especial de les connexions amb la ronda litoral.

Atès que la història d’aquestes obres, és llarga, plena de retards i amb moltes in-
terrupcions, i el pitjor de tot, avui aturades i sense calendari.

El projecte és del 1992, i hi havia el compromís de començar en breu. No es va 
fer res fins el 2006, que van iniciar-se les obres duran 3 mesos i es van aturar. El 
mateix va succeir el 2010, el 2013 i el 2015, bé, aquest últim cop, les obres han du-
rat 9 mesos. Des del setembre del 2015 les obres estan aturades, sense dates d’inici 
ni de finalització.

Per Sant Boi, i per la comarca del Baix Llobregat, és molt important, la construc-
ció d’aquests 2 kilòmetres de variant.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta a: 
1. Demanar al Govern de l’Estat Espanyol, que reprengui les obres de la variant 

de la C-245 a la C-32, de forma immediata, garantint que no es tornin a aturar, que 
s’acabin, i es posi en funcionament, com a molt tard, en els terminis previstos, du-
ran l’any 2017.

2. Demanar al Govern de l’Estat Espanyol, que inclogui les partides pressupos-
tàries necessàries i suficients perquè les obres es reiniciïn i no es tornin a aturar, 
vetllant per minimitzar l’impacte paisatgístic a la façana històrica de la ciutat de 
Sant Boi.

3. Demanar al Govern de al Generalitat que dins les converses en infraestructu-
res amb l’Estat espanyol, exigeixi el compliment dels dos punts anteriors.

Palau del Parlament, 9 de juny de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu; Joan Ramon Casals i Mata, Anna Simó i Cas-

telló, diputats, GP JS

Proposta de resolució sobre les condicions laborals de les cambreres 
de pisos
250-00490/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 29862 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.06.2016

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

tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament 
del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre les condicions laborals de 
les cambreres de pis, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Treball, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
La indústria del turisme és un dels pilars de l’economia catalana. Les perspec-

tives que es preveuen per a aquesta temporada turística són positives, si bé aquest 
increment dels beneficis no s’està traslladant en benestar pels treballadors i treballa-
dores, tot el contrari.



BOPC 158
16 de juny de 2016

3.10.25. Propostes de resolució 29 

I entenem com a benestar no només la revisió de les condicions econòmiques de 
les plantilles, sinó també assegurar que les condicions de treball no perjudiquen la 
seguretat i salut dels nostres treballadors i treballadores.

La situació de les cambreres de pis, dedicades a la neteja d’habitacions i altres 
espais, és un clar exemple de la precarietat que ha generat la reforma laboral, i com 
milers de treballadors/es pateixen en carn pròpia la devaluació de les condicions de 
treball. Les condicions de la contractació s’han vist deteriorades, tenen més parcia-
litat i temporalitat, i les subcontractacions han generat diferent salari a igual feina. 
La pressió i les càrregues de treball a les que estan sotmeses posen en risc la seva 
salut, i moltes vegades les malalties que se’n deriven no són reconegudes com d’ori-
gen professional.

Recentment ha sorgit diversos col·lectius i campanyes per tal de denunciar l’ex-
plotació que pateixen, i creiem que el Parlament de Catalunya ha de tenir un paper 
actiu per tal d’atacar aquesta explotació. Parlem d’un col·lectiu que algunes fonts xi-
fren en unes 15.000 persones, algunes d’elles cobrant 300 o 400 euros al mes quan, 
abans de la reforma laboral, cobraven 1.000 €.

Cal emprendre accions decidides per reduir la càrrega de treball, acabar amb la 
degradació de les condicions de treball que suposa actualment l’externalització, am-
pliar el reconeixement de malalties professionals, incrementar la prevenció de riscos 
laborals per limitar l’efecte sobre la salut de les treballadores, amb una tasca efectiva 
de la inspecció de treball.

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. Vigilar que la càrrega de treball per a les cambreres de pis sigui adequada, de 

manera que no suposi un dany per a la seva salut. Per d’establir el límit màxim de 
càrrega laboral, tenint en compte les condicions dels diferents establiments i l’ergo-
nomia dels mateixos, s’haurà de comptar amb la participació dels agents socials a 
través dels comitès de salut i seguretat laboral.

2. Que l’Institut de Seguretat i Salut Laboral (ISSL), dugui a terme un estudi 
tècnic per analitzar les condicions d’ergonomia i els sobreesforços de treball de les 
cambreres de pis. Amb aquest estudi és disposarà d’un instrument vàlid per avaluar 
de forma més eficaç els efectes de les càrregues de treball per a les cambreres de 
pis, per tal de que puguin realitzar el seu treball amb dignitat i sense posar en risc 
la seva salut. I que alhora incrementi el nombre de tècnics de salut laboral i els es-
pecialistes en ergonomia, així com desenvolupant accions específiques en matèria 
de prevenir el sobreesforç

3. Impulsar un acord entre la patronal i els sindicats, per tal d’arribar a un pacte 
urgent que limiti les unitats màximes de càrrega de feina per a les cambreres de pis, 
per tal de garantir les condicions necessàries per assolir uns nivells de seguretat i 
salut laboral adequats.

4. Que, en les seves competències, posi en marxa una campanya específica de la 
ITSS amb els següents objectius: 

A. Examinar les possibles cessions il·legals de treballadors/es per part de les em-
preses anomenades «de serveis».

B. Revisar les avaluacions de risc i obligar a establir els ritmes màxims en funció 
de les condicions de treball.

C. Exigir les responsabilitats en matèria preventiva a les empreses principals, on 
té lloc la realització del treball.

D. Eradicar el frau en les ampliacions no declarades dels contractes a temps par-
cial no voluntaris.

5. Tenir present la perspectiva de gènere en accions que es desenvolupin.
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6. Instar el Govern d’Espanya a derogar la reforma laboral, que ha provocat una 
situació d’indefensió absoluta dels treballadors i treballadores, la classe treballadora, 
i que provoca que els convenis d’empreses i/o serveis externalitzats puguin estar per 
sota dels convenis col·lectius dels diferents sectors, rebaixant així les condicions de 
treball i augmentant l’explotació, la precarietat i la càrrega laboral.

Palau del Parlament, 9 de juny de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Pol Gibert Horcas, diputat, GP SOC 

Proposta de resolució sobre la variant de la carretera C-59 a Sant 
Feliu de Codines
250-00491/11

PRESENTACIÓ: GP JS

Reg. 29887 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.06.2016

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu, Jordi Turull i Negre, president, Chakir el Hom-

rani Lesfar, diputat del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de 
resolució sobre la variant de Sant Feliu de Codines, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
La carretera C-59 discorre entre Santa Perpètua de Mogoda i l’Eix Transversal, 

tot unint municipis com Palau-solità i Plegamans, Caldes de Montbui, Sant Feliu de 
Codines, Sant Quirze Safaja i Moià. A Sant Feliu de Codines, la carretera transcor-
re per l’interior del nucli urbà en una longitud de més de 2 quilòmetres i amb una 
amplada de 6 metres, l’intens trànsit, amb important presència de vehicles pesants 
de gran tonatge que utilitzen aquesta via per anar a buscar l’Eix Transversal evitant 
vies de peatge, ocasiona nombroses molèsties al veïns i veïnes de Sant Feliu

El 9 de juny de 2015 va ser aprovat definitivament, l’estudi informatiu i d’im-
pacte ambiental «Millora general. Variant de la carretera C-59» en el tram de Sant 
Feliu de Codines, seleccionant com a opció a desenvolupar la solució de recorre-
gut 2. Aquesta opció és la que a la part sud del poble passa més allunyada i a la 
part oest passa entre les naus de la zona de les granges de Can Deu i el camí de 
Can Masclans, quedant així en aquest tram amagada a la població. De l’estudi in-
formatiu també se’n desprèn que serà una carretera de la xarxa comarcal que dis-
correrà per l’oest del nucli urbà, amb un carril per sentit de circulació, un d’addi-
cional d’avançament per a trànsit lent a la pujada, amb rotondes a nivell i velocitat 
de projecte de 80 km/h. El cost de la variant està fixat en uns 24 milions d’euros 
aproximadament

A l’abril de 2016 el Departament de Territori i Sostenibilitat va iniciar la licitació 
de la redacció del projecte constructiu per a executar una variant de la C-59 al seu 
pas per Sant Feliu de Codines. L’actuació evitarà el trànsit de prop de 4.000 vehicles 
pel centre urbà al llarg d’uns tres quilòmetres, i minimitzarà les molèsties als veïns. 
Està previst que la nova variant tindrà una longitud de 4,1 quilòmetres, amb una am-
plada variable entre els 10 i els 13,50 metres.

La nova via pacificarà el trànsit de pas per l’interior del municipi, de manera que 
permetrà millorar la seguretat i la fluïdesa de la circulació en tot aquest àmbit.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el govern a: 
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1. Fer els estudis i aforaments de la circulació viària que discorre per la travesse-
ra de la C-59 al seu pas per Sant Feliu de Codines, per tal de caracteritzar perfecta-
ment el trànsit que circula, tant pel que fa al volum i característiques dels vehicles, 
com la seva velocitat, distribució horària, etc.

2. A partir de les dades anteriorment obtingudes dissenyar i implementar, con-
juntament amb l’ajuntament de Sant Feliu, les actuacions destinades a: 

a) Assegurar la circulació en condicions de seguretat al pas de la travessera per 
l’interior del nucli urbà, i especialment aquelles destinades a configurar «portes 
d’entrada» als extrems de la travessera per tal d’assegurar la percepció per part dels 
conductors del canvi de les característiques de la via i la necessitat d’extremar la 
prudència i moderar la velocitat.

b) Plantejar a través del Servei Català de Trànsit l’aplicació de mesuresdissuasò-
ries per als vehicles de gran tonatge que utilitzen la carretera C-59 com a via de pas 
entre vies d’alta capacitat.

3. Redactar i aprovar el projecte constructiu de la variant de la carretera C-59 al 
seu pas per Sant Feliu de Codines, desenvolupant la solució seleccionada per l’Es-
tudi Informatiu amb les prescripcions incloses a la Declaració d’impacte ambiental, 
durant l’any 2016, i preveure la seva inclusió als pressupostos de la Generalitat quan 
les disponibilitats pressupostàries ho permetin

Palau del Parlament, 9 de juny de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu; Jordi Turull i Negre, president; Chakir el 

Homrani Lesfar, diputat, GP JS

Proposta de resolució sobre el millorament de les condicions 
laborals del professorat
250-00492/11

PRESENTACIÓ: GP C’S, GP SOC, GP CSP, GP PPC

Reg. 29896 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.06.2016

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, Eva Gra-

nados Galiano, 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, d’acord 
amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten 
la Proposta de resolució sobre la millora de les condicions laborals del professorat, 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament, amb el text se-
güent: 

Exposició de motius
Els darrers anys han estat especialment durs a l’àmbit de l’ensenyament. El pro-

fessorat s’ha trobat amb un alumnat cada cop més divers, amb ratios més altes i més 
hores lectives i de permanència al centre, alhora que veia com minvava el seu salari 
i les seves pagues extres.

Als instituts públics, això ha estat encara més dur perquè és evident que són 
aquests els que acullen més la diversitat i els alumnes les famílies dels quals s’han 
vist més afectades per la crisi. Així, el professorat està treballant amb alumnes en si-
tuacions tan dramàtiques com la manca d’alimentació o els desnonaments. Alumnes 
que, en molts casos, no poden portar a classe els llibres de text o el material esco-
lar. Treballar en situacions tan delicades comporta un desgast emocional important 
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al que el professorat ha de fer front amb pitjors condicions laborals que abans de la 
crisi: més hores lectives, més hores de permanència i menys sou.

S’ha de seguir treballant per a que tot els alumnes de Catalunya tinguin una 
bona alimentació i que puguin tenir totes les facilitats possibles per a que tots els 
alumnes puguin accedir als llibres de text i material escolar però, mentre això arri-
ba, hem de fer que els nostres professionals treballin en les millors condicions pos-
sibles. Cada cop hi ha més estudis sobre el «burnout» o síndrome del treballador 
cremat que afecta especialment al professorat de secundària. És difícil donar da-
des concretes perquè, en molts casos, els professors van acumulant petites baixes. 
En tot cas, és evident que el malestar del professorat incideix negativament en la 
seva salut i, per extensió, en la motivació envers la feina i en la qualitat del nostre 
sistema educatiu.

Tots els estudis sobre sistemes educatius coincideixen que el professorat és una 
peça clau. Per aconseguir un model educatiu de qualitat necessitem professionals 
motivats i que es sentin reconeguts per la seva feina, cosa que no succeeix actual-
ment. Per aquest motiu, presentem aquesta proposta de resolució a la que demanem 
tornar a les condicions laborals anterior a les retallades.

El professorat de Catalunya és un dels col·lectius que més ha patit les retallades 
i han treballat de valent per continuar oferint una educació pública de qualitat i cre-
iem que ja és hora de reconèixer aquest esforç amb una mesura que realment servei-
xi per millorar les seves condicions laborals i no amb copets a l’esquena.

Per aquests motius, els Grups Parlamentaris sotasignats presenten la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a 
1. Tornar a les 23 hores lectives en Educació Primària i 7 de permanència, i a les 

18 hores lectives en Educació Secundària i 6 de permanència.
2. Adoptar totes les mesures pertinents per tal de substituir el professorat des del 

primer dia.
3. Eliminar els descomptes salarials per incapacitats temporals transitòries.

Palau del Parlament, 11 de maig de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP C’s. Eva Granados Galiano, portaveu GP 

SOC. Joan Coscubiela Conesa, portaveu GP CSP. Josep Enric Millo i Rocher. por-
taveu GP PPC 

3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la 
Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 10/2016, sobre 
l’Autoritat Catalana de la Competència, corresponent al 2014
256-00014/11

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE 

CATALUNYA

Reg. 29778 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 14.06.2016

A la presidenta del Parlament
Molt Honorable Presidenta,
En compliment del que preveu la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de 

Comptes, em complau trametre-us adjunt, en suport informàtic, l’informe de fisca-
lització núm. 10/2016, aprovat pel Ple de la Sindicatura, relatiu a l’Autoritat Catalana 
de la Competència, exercici 2014.

http://www.parlament.cat/document/publicacions/171843.pdf
http://www.parlament.cat/document/publicacions/171843.pdf
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Aprofito l’avinentesa per a saludar-vos ben atentament.

Barcelona, 9 de juny de 2016
Jaume Amat i Reyero, síndic major

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parla-
ment i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini per a formular propostes de compareixença dels responsables dels òrgans, 
els ens o les entitats fiscalitzades, d’acord amb l’article 183.8 del Reglament del Par-
lament: 10 dies hàbils (del 17.06.2016 a l’1.07.2016).
Finiment del termini: 04.07.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.06.2016.

3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges sobre oci nocturn i convivència 
ciutadana
360-00009/11

PRESENTACIÓ: SÍNDIC DE GREUGES

Es pren nota de l’Informe (reg. 29822).
Acord: Mesa del Parlament, 14.06.2016.

A la presidenta del Parlament
Benvolguda presidenta,
Em plau lliurar-te l’Informe sobre oci nocturn i convivència ciutadana, en el 

qual hem intentat posar l’accent en tres grans eixos d’actuació perquè l’Adminis-
tració aporti solucions als conflictes ciutadans que sorgeixen davant les molèsties 
i els sorolls derivats de l’oci nocturn: introduir modificacions legislatives, adoptar 
un paper més actiu de supervisió i promoure la negociació i el diàleg entre les parts 
implicades.

Tal i com estableix la Llei 24/2009, del 23 de desembre, del Síndic de Greuges, 
en el seu article 65, aquest informe monogràfic ha d’ésser objecte de debat parla-
mentari en comissió.

Tot desitjant que la Cambra se senti motivada pel treball d’aquest informe, us 
saludo atentament,

Cordialment, 
Rafael Ribó, síndic

Barcelona, 9 de juny de 2016 

N. de la  R.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Par-
lament i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

http://www.parlament.cat/document/publicacions/171845.pdf
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4. Informació

4.48. Intergrups parlamentaris

Composició de l’Intergrup de Suport a la Bicicleta
413-00006/11

DESIGNACIÓ DE MEMBRES

Reg. 29863; 29864 / Coneixement: Mesa del Parlament, 14.06.2016

Reg. 29863

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta del Grup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableix l’article 70 del 
Reglament del Parlament, comunica que el representant del Grup Parlamentari de 
la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent a l’Intergrup de Suport a la Bi-
cicleta és el diputat Sergi Saladié Gil.

Palau del Parlament, 9 de juny de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta GP CUP-CC

Reg. 29864

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 repre-
sentant del Grup Parlamentari Socialista a l’Intergrup de suport a la Bicicleta és el 
diputat Carles Castillo Rosique.

Palau del Parlament, 9 de juny de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC

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

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Memòria de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació 
Pública corresponent al 2015
334-00028/11

PRESENTACIÓ: COMISSIÓ DE GARANTIA DEL DRET D’ACCÉS A LA 

INFORMACIÓ PÚBLICA

Reg. 30052 / Coneixement i tramesa a la Comissió d’Afers Institucionals: Mesa del 

Parlament, 14.06.2016

A la presidenta del Parlament
Molt Honorable Presidenta,
En compliment del que preveu l’article 44 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, 

de transparència, accés a la informació pública i bon govern, em complau fer-vos a 
mans, tant en format paper com en suport electrònic, la Memòria 2015 de la Comis-
sió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública.
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Aprofito l’avinentesa per a saludar-vos ben atentament,

Barcelona, 30 de maig de 2016
Elisabet Samarra i Gallego, presidenta

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

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 març del 
2016
337-00014/11

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DEL CONSELL DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

Reg. 29578 / Coneixement i tramesa a la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals: Mesa del Parlament, 14.06.2016

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 març de 2016, i l’Acord pel qual s’aprova, 
perquè en tingueu coneixement i als efectes oportuns.

Cordialment,

Barcelona, 6 de juny 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.

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.20. Recursos d’empara constitucional

Recurs d’empara 1315-2016, contra un acord de la Mesa del 
Parlament de Catalunya del 8 de març de 2016
383-00004/11

CONEIXEMENT I ACORD DE COMPAREIXENÇA DEL PARLAMENT

Reg. 30025 / Provisió del president del TC del 13.06.2016

Acord: Mesa del Parlament, 14.06.2016.

Recurs d’empara 1493-2016, contra els acords de la Mesa del 
Parlament de Catalunya de l’1 i el 8 de març de 2016
383-00005/11

CONEIXEMENT I ACORD DE COMPAREIXENÇA DEL PARLAMENT

Reg. 30026 / Provisió del president del TC del 13.06.2016

Acord: Mesa del Parlament, 14.06.2016.
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