
TAUL A DE CONT INGUT

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 del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, 
segon i tercer, relatius a l’administració tributària de la Generalitat de Catalunya
202-00039/11
Esmenes a la totalitat 7

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la justícia juvenil al Camp de Tarragona i a les Terres 
de l’Ebre
250-00534/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 8

Proposta de resolució sobre la llibertat d’Andrés Bódalo Pastrana
250-00545/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 8

Proposta de resolució sobre la situació de la població tàmil de Sri Lanka després 
del conflicte bèl·lic
250-00553/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 9

Proposta de resolució sobre la repressió a Gàmbia
250-00581/11
Presentació: GP SOC 9

Proposta de resolució sobre el bloqueig de la Franja de Gaza
250-00582/11
Presentació: GP SOC; GP CUP-CC; portaveu del GP CSP a la CAECRIT 10

Proposta de resolució sobre l’Escola Montpedrós, de Santa Coloma de Cervelló
250-00583/11
Presentació: GP PPC 12

Proposta de resolució sobre la transparència en la publicitat institucional de la Ge-
neralitat i les administracions locals
250-00584/11
Presentació: GP PPC 13

Proposta de resolució sobre el transport escolar a l’Escola Joan Maragall de Rubí
250-00585/11
Presentació: GP SOC, GP CSP 15

Proposta de resolució sobre la creació de la plaça de procurador o procuradora 
d’infants i adolescents
250-00586/11
Presentació: GP CSP 16

Proposta de resolució sobre la declaració del Dia Mundial de la Salut Mental Materna
250-00587/11
Presentació: GP CSP 17
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Proposta de resolució sobre l’escola Cal·lípolis, de la Pineda, a Vila-seca
250-00588/11
Presentació: portaveus del GP C’S, GP CSP, GP PPC i GP CUP-CC a la CE; Alícia Romero 
Llano, del GP SOC 18

Proposta de resolució sobre els concursos per a adjudicar el transport sanitari
250-00589/11
Presentació: GP C’s 19

Proposta de resolució sobre les condicions del transport sanitari
250-00590/11
Presentació: GP C’s 20

Proposta de resolució sobre les agressions i les coaccions a professionals sanitaris
250-00591/11
Presentació: GP C’s 22

Proposta de resolució sobre la publicació anual d’informes sobre antivirals per a 
l’hepatitis C a les presons catalanes
250-00592/11
Presentació: GP CSP 23

Proposta de resolució sobre els efectes de la sentència del Tribunal de Justícia de 
la Unió Europea del 14 de setembre de 2016 sobre els treballadors de la Generalitat
250-00593/11
Presentació: GP C’s 24

Proposta de resolució sobre les infraestructures viàries a Molins de Rei
250-00594/11
Presentació: Joan Ramon Casals i Mata, juntament amb una altra diputada del GP JS, Ferran 
Pedret i Santos, juntament amb dos altres diputats del GP SOC 25

3.10.65. Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts Generals

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, del 26 de desembre, per la qual es re-
coneixen i s’amplien drets i s’estableixen mesures a favor dels qui van patir perse-
cució o violència durant la guerra civil i la dictadura
270-00002/11
Ponència per a elaborar la proposta 26

4. Informació

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 70/XI, sobre l’atenció a les famílies en si-
tuació de pobresa energètica
290-00058/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  27

Control del compliment de la Resolució 72/XI, sobre la ràtio de personal dels ser-
veis socials d’atenció primària
290-00060/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  29

Control del compliment de la Resolució 80/XI, sobre la qualitat de l’aire al Camp 
de Tarragona
290-00068/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  29

Control del compliment de la Resolució 81/XI, sobre el finançament del Servei de 
Control de Mosquits del Baix Llobregat
290-00069/11
Sol·licitud de pròrroga 30
Pròrroga del termini per a retre comptes 30

Control del compliment de la Resolució 97/XI, sobre la instal·lació d’un pas de via-
nants a la carretera C-58 al pas per Vacarisses
290-00085/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  31



BOPC 228
6 d’octubre de 2016

Taula de contingut 3

Control del compliment de la Resolució 98/XI, sobre la carretera de Comiols
290-00086/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  31

Control del compliment de la Resolució 100/XI, sobre l’acabament de les obres de 
la carretera C-51
290-00088/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  32

Control del compliment de la Resolució 101/XI, sobre el projecte d’arranjament de 
la carretera C-37 entre el Pont d’Armentera i Querol
290-00089/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  32

Control del compliment de la Resolució 102/XI, sobre l’oferta de serveis ferroviaris 
a la línia 2 de rodalia entre Vilanova i la Geltrú i Sant Vicenç de Calders
290-00090/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  33

Control del compliment de la Resolució 103/XI, sobre els nous accessos al port de 
Premià de Mar
290-00091/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  34

Control del compliment de la Resolució 104/XI, sobre l’expertesa en gènere a l’Ins-
titut Català de les Dones
290-00092/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  34

Control del compliment de la Resolució 183/XI, sobre la persecució de càrrecs elec-
tes per haver donat suport a la Resolució 1/XI
290-00169/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  35

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 16/XI, sobre el Consell Nacional de la Cultura 
i de les Arts
390-00016/11
Informe relatiu al compliment de la Moció 35

Control del compliment de la Moció 20/XI, sobre els pressupostos i les mesures 
fiscals i financeres
390-00020/11
Informe relatiu al compliment de la Moció 36

Control del compliment de la Moció 21/XI, sobre la política fiscal i pressupostària
390-00021/11
Informe relatiu al compliment de la Moció 39

Control del compliment de la Moció 25/XI, sobre les polítiques de joventut
390-00025/11
Informe relatiu al compliment de la Moció 42

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

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

Compareixença en ponència de Joaquín Nieto, director de l’Organització Internacio-
nal del Treball d’Espanya i Portugal, amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic
353-00108/11
Decaïment 49

Compareixença en ponència de Teresa Ribera, directora de l’Institut de Desenvo-
lupament Sostenible i Relacions Internacionals de París, amb relació al Projecte de 
llei del canvi climàtic
353-00109/11
Decaïment 49

Compareixença en ponència de Yayo Herrero, directora de la Fundación Benéfico- 
social Hogar del Empleado, amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic
353-00110/11
Decaïment 49
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Compareixença en ponència de Carlos Bravo, coordinador del Secretariat Tècnic 
d’Alianza Mar Blava i membre de l’Associació Salvia Team, amb relació al Projecte 
de llei del canvi climàtic
353-00111/11
Decaïment 50

Compareixença en ponència d’una representació de la Fundació Renovables amb 
relació al Projecte de llei del canvi climàtic
353-00112/11
Substanciació 50

Compareixença en ponència de Cote Romero, membre de Nuevo Modelo Energéti-
co, amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic
353-00115/11
Decaïment 50

Compareixença en ponència de Ricard Riol Jurado, president de l’Associació per a 
la Promoció del Transport Públic, amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic
353-00116/11
Substanciació 50

Compareixença en ponència de Javier Guzmán, en representació d’Enginyeria sense 
Fronteres, amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic
353-00117/11
Decaïment 50

Compareixença en ponència d’una representació de l’Estudi Ramon Folch amb re-
lació al Projecte de llei del canvi climàtic
353-00118/11
Decaïment 51

Compareixença en ponència d’una representació de l’Oil Crash Observatory, CSIC-
ICM, amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic
353-00119/11
Substanciació 51

Compareixença en ponència d’una representació de la Xarxa per la Sobirania Ener-
gètica amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic
353-00120/11
Substanciació 51

Compareixença en ponència d’una representació del Moviment per la Justícia Cli-
màtica amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic
353-00121/11
Substanciació 51

Compareixença en ponència de Gita Parihar, membre de Friends of Earth Legal Ad-
vice Line, amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic
353-00122/11
Decaïment 51

Compareixença en ponència de Pep Salas, en representació del Congrés Rural-
SmartGrids i del Congrés de l’Energia de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
del canvi climàtic
353-00123/11
Substanciació 52

Compareixença en ponència de Gustavo Duch Guillot, membre de Som lo que Sem-
brem, amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic
353-00125/11
Substanciació 52

Compareixença en ponència d’una representació de la Plataforma per la Qualitat de 
l’Aire amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic
353-00126/11
Substanciació 52

Compareixença en ponència d’una representació d’Aigua és Vida amb relació al 
Projecte de llei del canvi climàtic
353-00128/11
Decaïment 52
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Compareixença en ponència de Josep Vila, de la Universitat de Girona, amb relació 
al Projecte de llei del canvi climàtic
353-00130/11
Substanciació 52

Compareixença en ponència de Tom Kucharz, periodista, politòleg i investigador 
social, amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic
353-00132/11
Decaïment 53

Compareixença en ponència d’una representació de Foment del Treball Nacional 
amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic
353-00133/11
Substanciació 53

Compareixença en ponència d’una representació de Pimec amb relació al Projecte 
de llei del canvi climàtic
353-00134/11
Substanciació 53

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació Catalana de Muni-
cipis i Comarques amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic
353-00136/11
Decaïment 53

Compareixença en ponència d’una representació de Greenpeace amb relació al 
Projecte de llei del canvi climàtic
353-00138/11
Substanciació 53

Compareixença en ponència d’una representació del Reial Automòbil Club de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic
353-00141/11
Substanciació 54

Compareixença en ponència de la directora de l’aeroport de Barcelona - el Prat amb 
relació al Projecte de llei del canvi climàtic
353-00143/11
Decaïment 54

Compareixença en ponència de Mariano Marzo Carpio, catedràtic d’estratigrafia i 
professor de recursos energètics de la Universitat de Barcelona, amb relació al Pro-
jecte de llei del canvi climàtic
353-00146/11
Decaïment 54

Compareixença en ponència d’una representació de la Confederació d’Associacions 
Veïnals de Catalunya amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic
353-00150/11
Decaïment 54

Compareixença en ponència de Manola Brunet, directora del Centre de Canvi Climà-
tic de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic
353-00154/11
Decaïment 54

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació d’Empreses Elèc-
triques amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic
353-00155/11
Substanciació 55

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

Estats de desenvolupament i d’execució del pressupost de la Generalitat en data 
del 30 de juny de 2016
334-00039/11
Presentació: conseller, del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda 55

Informe sobre l’evolució dels resultats no financers i de l’endeutament de la Gene-
ralitat en data del 30 de juny de 2016
334-00040/11
Presentació: conseller, del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda 55
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Informe sobre la situació dels avals concedits per la Generalitat en data del 30 de 
juny de 2016
334-00041/11
Presentació: conseller, del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda 56

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 maig del 2016
337-00018/11
Presentació: president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 56
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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 del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels 
llibres primer, segon i tercer, relatius a l’administració tributària de la 
Generalitat de Catalunya
202-00039/11

ESMENES A LA TOTALITAT

Reg. 37015; 37048; 37051; 37417 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.10.2016

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 37015 ) 

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 113 i següents del Reglament del Parlament, pre-
senta la següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei del Codi tributari de 
Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l’administració 
tributària de la Generalitat de Catalunya (tram. 202-00039/11).

Esmena 1
GP de Ciutadans
A la totalitat
De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 27 de setembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP C’s

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 37048)

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular 

de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 113 i següents del Regla-
ment del Parlament, presenta la següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei 
del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, rela-
tius a l’administració tributària de la Generalitat de Catalunya (tram. 202-00039/11).

Esmena 1
GP del Partit Popular de Catalunya
A la totalitat
De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 28 de setembre de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu GP PPC

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 37051)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Alícia Romero Llano, diputada del Grup Parla-

mentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 113 i següents del Re-
glament del Parlament, presenten la següent esmena a la totalitat a la Proposició de 
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llei del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, re-
latius a l’administració tributària de la Generalitat de Catalunya (tram. 202-00039/11).

Esmena 1
GP Socialista
A la totalitat
De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 21 de setembre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Alícia Romero Llano, diputada, GP SOC 

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 37417)

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Àngels Martínez Castells, diputada del Grup 

Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 
113 i següents del Reglament del Parlament, presenten la següent esmena a la tota-
litat a la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres 
primer, segon i tercer, relatius a l’administració tributària de la Generalitat de Cata-
lunya (tram. 202-00039/11).

Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
A la totalitat
De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 30 de setembre de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Àngels Martínez Castells, diputada, GP CSP 

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la justícia juvenil al Camp de Tarragona i 
a les Terres de l’Ebre
250-00534/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s (reg. 37619).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 07.10.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la llibertat d’Andrés Bódalo Pastrana
250-00545/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s (reg. 37620).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 07.10.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la situació de la població tàmil de Sri 
Lanka després del conflicte bèl·lic
250-00553/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s (reg. 37621).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 07.10.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la repressió a Gàmbia
250-00581/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 36808 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.10.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt 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 repressió a 
Gàmbia, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Acció Exterior i Coo-
peració, Relacions Institucionals i Transparència, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’actual president de Gàmbia, Yahya Jammeh, va accedir al càrrec com a resultat 

d’un cop d’Estat militar, l’any 1994. Tot i que, d’aleshores ençà, s’han celebrat elec-
cions presidencials i legislatives en diverses ocasions, amb presència d’observadors 
internacionals, no és menys cert que durant els 22 anys que ha exercit el poder, hi ha 
hagut permanents denúncies que consideren el de Gàmbia un règim de llibertats li-
mitades, amb constants violacions dels drets humans, especialment contra membres 
de les diferents forces d’oposició.

Durant la primavera de 2016 van tenir lloc diverses manifestacions de protesta 
contra el Govern gambià, que van ser durament reprimides per les forces policials, 
fins i tot emprant munició real contra les concentracions de manifestants. En el 
transcurs de l’actuació policial contra una manifestació pacífica el passar 16 d’abril 
de 2016 a Banjul, van ser detingudes desenes de persones, entre les quals es troba-
ven destacats líders opositors, molts d’ells membres de l’United Democratic Party 
(UDP).

El secretari d’Organització de l’esmentat partit polític, Ebrima Solo Sandeng, i 
dos militants més del mateix partit, van morir mentre es trobaven sota custòdia po-
licial, en un episodi pendent d’una autèntica i imparcial investigació, d’acord amb 
organitzacions defensores dels Drets Humans.

El líder de l’UDP, Ousainou Darboe, i 18 militants més d’aquest partit, tots ells 
detinguts arbitràriament des del 16 d’abril de 2016, han estat condemnats a 3 anys de 
presó per la seva participació en l’esmentada manifestació, en un procediment que 
no ha comptat amb les garanties processals adequades.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
1. Protesta per l’ús excessiu de la força contra manifestacions pacífiques de la 

primavera del 2016, i contra les detencions i condemnes a presó de participants en 
aquestes manifestacions.
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2. Reclama una investigació independent i urgent de les morts sota custòdia po-
licial de tres de les persones detingudes, entre les quals es trobava el secretari d’Or-
ganització de l’UDP, Ebrima Solo Sandeng.

3. Reclama que es posi immediatament en llibertat als 19 militants de l’UDP 
condemnats a tres anys de presó, entre els quals es troba el líder de la formació, Ou-
sainou Darboe, i insta al Govern de la Generalitat de Catalunya per tal que reclami 
al Govern espanyol que, en les seves relacions amb el Govern de Gàmbia, exigeixi 
la immediata posada en llibertat dels esmentats detinguts.

4. Insta al Govern de la Generalitat de Catalunya per tal que reclami al Govern 
espanyol que, en les seves relacions amb el Govern de Gàmbia, i a totes les instàn-
cies internacionals al seu abast, reclami que les eleccions presidencials previstes pel 
mes de desembre de 2016 siguin realment lliures, transparents i justes.

Palau del Parlament, 21 de setembre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, GP SOC 

Proposta de resolució sobre el bloqueig de la Franja de Gaza
250-00582/11

PRESENTACIÓ: GP SOC; GP CUP-CC; PORTAVEU DEL GP CSP A LA CAECRIT

Reg. 36956 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.10.2016

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialista, Joan 

Josep Nuet i Pujals, portaveu a la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Rela-
cions Institucionals i Transparència del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 
Pot, Anna Gabriel i Sabaté, del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Po-
pular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el bloqueig a la 
Franja de Gaza, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Acció Exterior 
i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, amb el text següent: 

Exposició de motius
Durant el mes d’agost de l’any 2005, les autoritats israelianes van executar el Pla 

de Desconnexió aprovat poc temps abans per la Knesset. Aquest pla preveia el fi-
nal de tota presència civil israeliana a la Franja de Gaza, ocupada des de la Guerra 
dels Sis Dies de 1967, i amb el desmantellament dels assentaments israelians es va 
produir també la retirada de les forces militars i policials israelianes del territori de 
la Franja.

No obstant això, el control de l’Estat d’Israel sobre l’espai aeri i marítim de la 
Franja, així com sobre les seves fronteres terrestres (llevat de la frontera terrestre 
amb Egipte), es manté des d’aleshores. A tots els efectes, des del punt de vista del 
Dret Internacional, l’Estat d’Israel és la potència ocupant de la Franja de Gaza i se-
gueix vinculat per les obligacions establertes al Reglament de La Haia de 1907 (arts. 
42 a 56), així com per les establertes al IV Conveni de Ginebra, relatiu a la protecció 
deguda a les persones civils en temps de guerra, de 1949 (arts. 27 a 34 i 47 a 78), 
així com per determinades disposicions del Protocol Addicional I i pel dret interna-
cional humanitari consuetudinari.

Aquestes obligacions, en el seu conjunt, suposen un deure de protecció a la po-
blació civil dels territoris ocupats. Entre d’altres qüestions, es contempla que, «En 
tota la mesura dels seus recursos, la Potència ocupant té el deure d’abastar a la 
població amb queviures i productes mèdics; haurà, especialment, d’importar que-
viures, medicaments i qualsevol altre article necessari quan siguin insuficients els 
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recursos del territori ocupat» (IV CG, art. 55). També que «En tota la mesura dels 
seus mitjans, la Potència ocupant té el deure d’assegurar i mantenir, amb la col·la-
boració de les autoritats nacionals i locals, els establiments i els serveis mèdics i 
hospitalaris, així com la sanitat i la higiene públiques al territori ocupat, en parti-
cular adoptant i aplicant les mesures profilàctiques i preventives necessàries per tal 
de combatre la propagació de malalties contagioses i d’epidèmies. S’autoritzarà que 
el personal mèdic de tota índole pugui dur a terme la seva missió» (IV CG, art. 56).

Val la pena destacar la prohibició dels càstigs col·lectius, així com de tota mesu-
ra d’intimidació i de terrorisme (IV CG, art. 33), i la prohibició de la destrucció de 
béns mobles i immobles, públics o privats, dels territoris ocupats, llevat dels casos 
en els quals aquesta destrucció sigui absolutament necessària a causa de les ope-
racions bèl·liques (IV CG, art. 53). Més encara es fa necessari recordar, tenint en 
compte les diverses operacions militars que les forces armades d’Israel han desfer-
mat a la Franja de Gaza en la darrera dècada (Hivern Calent, 2008; Plom Fos, 2008-
2009; Pilar Defensiu, 2012; Marge Protector, 2014), que «La població civil i les per-
sones civils gaudiran de protecció general contra els perills procedents d’operacions 
militars» (IV CG, art. 51.1), i que «Es prohibeixen els atacs indiscriminats», essent 
aquests «els que no estan dirigits contra un objectiu militar concret» i «els que em-
pren mètodes o mitjans de combat que no es poden dirigir contra un objectiu militar 
concret» (IV CG, art. 51.4.a i b).

A banda de les operacions militars esmentades, en el transcurs de les quals es va 
incórrer en destruccions i atacs prohibits de conformitat al dret internacional, d’en-
çà del mes de juny del 2007, Israel ha estat aplicant un bloqueig a la Franja de Gaza 
que, per bé que ha experimentat diferents fases pel que fa a les formes i la intensitat, 
suposa una clara infracció dels seus deures com a potència ocupant.

A la Franja de Gaza, segons l’estimació del 2015, hi viuen 1,85 milions de per-
sones, en un territori de 365 km2 aproximadament. El 71% de la població té la con-
dició de refugiat. Es tracta, per tant, d’una àrea densament poblada que no pot pro-
duir tot allò que la seva població necessita. Les operacions militars esmentades i els  
9 anys de bloqueig de la Franja han produït una situació humanitària que només es 
pot qualificar de catastròfica. Dos terços de la població de Gaza es troben en situa-
ció d’inseguretat alimentària. Segons dades de l’UNRWA referides al mes de setem-
bre del 2015, 876.497 persones depenien de l’ajuda alimentària proporcionada per  
l’UNRWA a la Franja de Gaza (eren poc més de 80.000 l’any 2000), el PIB per capi-
ta ha caigut un 29% entre el 2005 i el 2014, i l’any 2014 només van exportar-se des 
de Gaza 228 càrregues de camió (davant les 9319 de l’any 2005). L’atur ha assolit un 
41,5%, mentre l’atur juvenil ha passat del 28% l’any 2000 al 68% del 2015. Un 35% 
de les terres cultivables i un 85% de les zones de pesca de la Franja de Gaza estan 
afectades per les restriccions israelianes. Els aqüífers de la Franja estan fortament 
contaminats, i segons les dades de l’UNRWA del 2015, es preveia que l’any 2016 
tota l’aigua de la Franja fos no apta per al consum humà (actualment s’estima que el 
90-95% de l’aigua està contaminada), i que l’any 2020 el dany a l’aqüífer fos irre-
versible. Les restriccions al subministrament elèctric suposen talls de 12 a 16 hores 
diàries, el que afecta al tractament d’aigües residuals, sanejament i potabilització.

El bloqueig, agreujat per les restriccions imposades per Egipte al pas de Rafah, 
afecta a tot tipus de subministraments, inclosos els necessaris per a la reconstrucció 
dels habitatges destruïts durant les operacions militars esmentades o el manteniment 
de les infraestructures. Les importacions a Gaza via Israel han passat de 82.401 
càrregues de camió l’any 2007 a 30.881 l’any 2015 (fins al maig). L’aeroport inter-
nacional de Gaza roman tancat. Les restriccions als béns importats també afecten  
a la disponibilitat de subministraments mèdics, material d’un sol ús i medicaments a  
la Franja de Gaza. S’ha produït un repunt de la mortalitat infantil (de 20,2 morts 
per 1000 naixements l’any 2008, a 22,8/1000 l’any 2013). Les restriccions afecten 
també als moviments de les persones, que es veuen fins a tal punt limitats que es 
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pot dir que la immensa majoria de la població palestina de Gaza no en pot sortir, ni 
per anar a altres territoris ocupats de Palestina, com Cisjordània. La situació és tan 
greu que un informe del 2015 de l’UNCTAD (Conferència de les Nacions Unides 
sobre Comerç i Desenvolupament), afirma que la Franja de Gaza podria arribar a 
ser inhabitable l’any 2020.

El secretari general de Nacions Unides, Ban Ki-moon, en la seva darrera vi-
sita a Gaza durant el juny del 2016, va afirmar que el bloqueig sobre la Franja de 
Gaza era un càstig col·lectiu, refermant així anteriors pronunciaments de l’OHCHR 
i l’UNHRC.

Per aquests motius, presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
1. Condemna el bloqueig de la Franja de Gaza, per raó de ser contrari al dret in-

ternacional i constituir un càstig col·lectiu prohibit a la potència ocupant, i per raó 
de la catastròfica situació humanitària a la que ha contribuït pel seu abast i durada.

2. Insta al Govern de la Generalitat de Catalunya a realitzar totes les accions, per 
tal de contribuir a l’aixecament del bloqueig per part d’Israel i d’Egipte.

Palau del Parlament, 15 de setembre de 2016
Ferran Pedret i Santos portaveu adjunt GP SOC; Joan Josep Nuet i Pujals, por-

taveu a la CAECRIT GP CSP; Anna Gabriel i Sabaté, portaveu GP CUP-CC

Proposta de resolució sobre l’Escola Montpedrós, de Santa Coloma 
de Cervelló
250-00583/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 36978 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.10.2016

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 artículos 164 y 165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta 
de resolución sobre la escuela Montpedrós de Santa Coloma de Cervelló (Baix Llo-
bregat), para que sea sustanciada ante la Comissió d’Ensenyament, con el siguiente 
texto: 

Exposición de motivos
Santa Coloma de Cervelló es un municipio del Baix Llobregat con más de 8.000 

habitantes, ubicados en varios barrios o núcleos de población.
En el ámbito educativo, Santa Coloma de Cervelló disponía hasta el curso esco-

lar pasado de tres escuelas y un instituto.
De las tres escuelas, Pla de les Vinyes, Colònia Güell y Montpedrós, sólo la ter-

cera, con una línea, puede atender, con la proximidad de las demás escuelas, a las 
familias de los núcleos Cesalpina, Can Vía, La Pineda, e incluso el Casco Antiguo, 
barrios donde vive una mayoría de la población del municipio.

La ubicación de Montpedrós ha permitido hasta ahora a muchas familias pres-
cindir de transporte escolar, pues los niños podían ir andando al colegio, e incluso 
volver a comer a su casa.

En relación al instituto, comprometido desde el 2007 para el curso 2012-13, la 
Generalitat renunció a construir un nuevo edificio en el solar que le facilitó el ayun-
tamiento en 2013. En su lugar, el centro comenzó a funcionar en instalaciones pro-
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visionales en el 2012, hasta que en 2014 se instaló en aulas y barracones habilitados 
en el patio de la escuela Montpedrós.

Con la reciente bajada de la demanda de plazas de P3 la Generalitat anunció el 
cierre de la escuela Montpedrós, decisión contraria al propio criterio de la Generali-
tat, de cerrar líneas en escuelas de doble línea antes de cerrar escuelas de una línea.

Detrás de esta decisión, sorprendente para la comunidad educativa local, se en-
cuentra la voluntad de la Generalitat de ubicar el instituto definitivamente en el edi-
ficio de la escuela Montpedrós, habilitando el equipamiento actual, y completando 
con más barracones, para satisfacer la demanda evidente de plazas de secundaria en 
el municipio, y con la idea de más adelante, sustituir los barracones por dos nuevos 
edificios, modificaciones constructivas que no están exentas de limitaciones urba-
nísticas y problemas físicos de espacio.

También hay que considerar el perjuicio que el cierre de Montpedrós causa a las 
familias que residen en Cesalpina, Can Vía, La Pineda, y Casco Antiguo, que se ven 
obligadas a llevar a sus hijos a escuelas públicas para las que necesitan transporte, 
atravesando el casco antiguo, con los consiguientes problemas de congestión, coste 
económico y tiempo, lo que supone un agravio comparativo innecesario con las fa-
milias de Les Vinyes y la Colonia Güell.

Según los vecinos de Santa Coloma de Cervelló, existen motivos para creer que 
la bajada demográfica puede revertirse. Tampoco entienden la actuación unilateral y 
contraria a sus propios criterios de la Generalitat, que no ha tenido en cuenta la de-
manda que hoy tiene la escuela Montpedrós, ni los inconvenientes que se imponen 
a una parte mayoritaria de la población de Santa Coloma.

Nos denuncian la falta de planificación escolar para el municipio y entienden que 
la Generalitat debe cumplir su compromiso de habilitar un instituto para Santa Co-
loma sin perjudicar a las familias, empleando el dinero que invertirá en la habilita-
ción y nuevas construcciones en la escuela Montpedrós en otro espacio, de consenso 
en la comunidad educativa.

Por todo ello, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta la 
siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Incluir la escuela Montpedrós de Santa Coloma de Cervelló (Baix Llobregat) 

en la oferta educativa de infantil y primaria para el curso 2017-18.
2. Construir un nuevo equipamiento para albergar el instituto de Santa Coloma 

de Cervelló en el terreno que la Generalitat acuerde con el Ayuntamiento del muni-
cipio, y que este habilite y facilite para ello.

Palacio del Parlamento, 27 de septiembre de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portavoz GP PPC; María José García Cuevas, dipu-

tada GP PPC 

Proposta de resolució sobre la transparència en la publicitat 
institucional de la Generalitat i les administracions locals
250-00584/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 36979 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.10.2016

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Andrea Levy Soler, diputada del Grup Par-

lamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els arti-
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cles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre 
la transparència en la publicitat institucional de la Generalitat de Catalunya i de les 
administracions locals, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Acció 
Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, amb el text següent: 

Exposició de motius
Per a l’Administració de la Generalitat, el passat 30 de juny de 2015 va entrar en 

vigor la Llei 19/2014 del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern que, entre d’altres obligacions, en el seu article 11.1.f) estableix 
que en aplicació del principi de transparència ha de ser pública la informació sobre 
«el cost de les campanyes de publicitat institucional, desglossant els diferents con-
ceptes de la campanya i l’import contractat a cada mitjà de comunicació».

Cal matissar que aquesta obligació ho és també per les entitats que integren les 
administracions locals de Catalunya, si bé a partir del 30 de desembre de 2015.

En aquest sentit l’Administració de la Generalitat disposa de la Comissió Asses-
sora sobre la Publicitat Institucional que és l’organisme que vetlla per garantir que 
la publicitat institucional de l’administració serveixi amb objectivitat els interessos 
generals que, anualment, informa el Parlament sobre la publicitat institucional feta 
des de la Generalitat de Catalunya i els ens locals que, voluntàriament hagin infor-
mat la comissió.

Recentment s’ha fet pública la Memòria 2015 d’aquesta Comissió Assessora en 
la que es desglossen les campanyes dutes a terme, es desglossen els diferents con-
ceptes i imports, que en aquest cas ascendeix a un total que supera els 29 milions 
d’euros, però s’omet cap mena de referència als imports contractats a cada mitjà de 
comunicació.

Tampoc a les memòries d’aquesta Comissió Assessora es fa referència a publici-
tat institucional de cap administració local de Catalunya, pel que cal entendre que 
cap d’aquests ens, informa la comissió de la seva activitat en matèria de publicitat 
institucional, en canvi les memòries d’aquesta comissió podrien ser un mitjà a dis-
posició de les administracions locals que els facilités el compliment de la Llei de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya pre-
senta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Donar compliment al que estableix la Llei 19/2014 de transparència, accés a 

la informació pública i bon govern en el que fa referència a la publicitat institucio-
nal i particularment a la informació sobre els imports contractats a cada mitjà de 
comunicació.

2. Encomanar a la Comissió Assessora sobre Publicitat institucional l’edició d’un 
annex a la memòria 2015 en el que doni compliment al que mana l’art. 11.1.f) de la 
Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

3. Informar els ens locals de Catalunya de les obligacions que es deriven de la 
entrada en vigor de la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern, en matèria de publicitat institucional i oferir els mitjans oportuns, com 
ara la possibilitat d’informar la Comissió assessora sobre publicitat institucional, per 
tal donar compliment a aquestes obligacions.

Palau del Parlament, 27 de setembre de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu GP PPC; Andrea Levy Soler, diputada 

GP PPC 
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Proposta de resolució sobre el transport escolar a l’Escola Joan 
Maragall de Rubí
250-00585/11

PRESENTACIÓ: GP SOC, GP CSP

Reg. 37054 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.10.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del GP SOC, Joan Coscubiela Conesa, portaveu 

del GP CSP, Alícia Romero Llano, Pol Gibert Horcas, diputats del GP SOC, Jéssica 
Albiach Satorres, diputada del GP CSP, d’acord amb el que estableixen els articles 
164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el 
transport escolar a l’escola Joan Maragall de Rubí, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d’Ensenyament, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’equipament escolar de l’Escola Joan Maragall està ubicat fora del nucli urbà de 

Rubí, a una distancia aproximada de 4 km d’aquest, i en ell estan escolaritzats alum-
nes de tot el terme municipal. Aquesta circumstància fa imprescindible l’establiment 
d’un dispositiu de transport escolar.

La normativa reguladora de transport escolar actual no considera que aquest 
centre hagi de tenir transport obligatori, la qual cosa obliga a les famílies a assumir 
una part del cost del servei. Aquesta situació genera incertesa a les famílies a l’ho-
ra de triar l’escola dels seus fills i filles o decidir la continuïtat dels mateixos. La 
situació socioeconòmica actual ha fet que moltes famílies estiguin en una situació 
d’insuficiència o manca d’ingressos econòmics estables, la qual cosa suposa moltes 
dificultats per assumir el cost d’aquest transport.

La manca d’espai per aparcar els cotxes de les famílies i el transport amb vehi-
cle propi es limita al camí Vell d’Ullastrell, el qual també absorbeix gran part del 
trànsit d’urbanitzacions, fa del tot insostenible mediambientalment i no seria viable 
l’accés a l’escola.

Segons la normativa vigent, només es contempla com transport escolar obliga-
tori gratuït quan els i les alumnes s’han de desplaçar cap a un altre municipi, però 
aquesta no impedeix que l’administració que té la competència d’aquest servei, com 
es el cas de la Generalitat de Catalunya, pugui ampliar o modificar aquest concep-
te en funció de les necessitats o particularitats específiques dels centres escolars, la 
distància de les residencies de l’alumnat o la seva ubicació geogràfica.

Als darreres any el cost a assumir per les famílies ha anat incrementant; l’Ajun-
tament de Rubí havia destinat recursos, mitjançant convenis de col·laboració amb el 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat i el Consell Comarcal del Vallès Oc-
cidental, per tal d’ajudar a les famílies a suportar el cost d’aquest servei.

El 17 de Juliol de 2014 es va aprovar una Resolució a la Comissió d’Ensenyament 
del Parlament de Catalunya, on s’instava al Govern a iniciar de manera immediata 
els treballs amb els consells comarcals i els representants dels ens locals per a mo-
dificar els decrets 160/1996 i 161/1996, sobre els serveis escolars de menjador i de 
transport escolar, per tal d’adequar-los a l’article 6 de la Llei 12/2009, del 10 de ju-
liol, d’educació, que estableix ajuts per als alumnes que viuen en poblacions sense 
escola, en nuclis de població allunyats o en zones rurals, per tal de garantir l’equitat 
i la igualtat d’oportunitats d’accés al transport escolar, atenent la naturalesa del des-
plaçament i el nivell de renda de les famílies.

Els acords abans esmentats adoptats per la comissió d’Ensenyament del Parla-
ment de Catalunya no s’han arribat a complir.

El Ple de l’Ajuntament de Rubí va aprovar una moció el dia 27 de març de 2014 
amb els suport de tots els Grups Municipals, on es demanava l’excepcionalitat d’a-
quest centre escolar i per tant considerar el transport escolar, com obligatori. Dins 
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d’aquests acords hi havia compromisos econòmics per part de l’Ajuntament, que ha 
anat complint amb escreix, fins el moment actual, en el que assumeix el 55% de to-
talitat del conveni.

Per aquests motius, els grups sotasignats presenten la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Donar compliment a la de Resolució 766/X del Parlament de Catalunya, sobre 

la igualtat d’oportunitats d’accés al transport escolar i de suport a l’Associació de 
Mares i Pares d’Alumnes de l’Escola Joan Maragall de Rubí, aprovada per la Comis-
sió d’Ensenyament i Universitats a la sessió del dia 17/07/2014.

2. Que, en virtut de la Resolució 766/X del Parlament de Catalunya i les modi-
ficacions normatives que se’n deriven, es reconegui la condició de excepcionalitat a 
l’escola Joan Maragall de Rubí.

3. Garantir un compromís pressupostari estable que faci efectiu el servei de 
transport escolar al centre Joan Maragall.

4. Expressar el suport a la direcció del centre de l’escola Joan Maragall i l’Asso-
ciació de Mares i Pares de l’escola Joan Maragall en la seva reivindicació en favor 
de l’equitat i la igualtat d’oportunitats en l’accés al transport escolar.

Palau del Parlament, 23 de setembre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Alícia Romero Llano, Pol Gibert Horcas, di-

putats; GP SOC. Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Jéssica Albiach Satorres, dipu-
tada, GP CSP. 

Proposta de resolució sobre la creació de la plaça de procurador o 
procuradora d’infants i adolescents
250-00586/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 37268 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.10.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta del 

Grup Parlamentari 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 
per crear la plaça del o la procurador/a d’infants i adolescents, per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió de la Infància, amb el text següent: 

Exposició de motius
La Llei dels drets i oportunitats de la infància en el seu article 118 preveu l’exis-

tència de la figura del procurador o procuradora d’infants i adolescents a qui cor-
responen les funcions d’inspecció, d’atenció a les sol·licituds i queixes dels menors 
tutelats i l’atenció de les peticions d’informe del Síndic de Greuges, i també la funció 
d’elevar recomanacions i propostes en l’àmbit de les situacions dels infants i ado-
lescents.

Preveu també que un funcionari o funcionària del departament competent en 
atenció als infants i als adolescents ha d’ésser nomenat procurador o procuradora 
de la infància.

I preveu que, en qualsevol cas, reglamentàriament, s’ha de regular la figura o òr-
gan esmentat depenent de la unitat directiva competent en l’atenció als infants i als 
adolescents.

Atès que és evident que aquesta figura és necessària per atendre els problemes 
que pugui tenir la infància i adolescència tutelats i en mesura de protecció.
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la 
següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Cobrir la plaça de Procurador o Procuradora d’infants i adolescents.
2. Dotar la plaça de recursos i eines suficients per atendre les queixes dels in-

fants, si ja tenen prou coneixement, o de llurs familiars o guardadors.
3. Posar, sota la dependència jeràrquica del/de la Procurador/a dels infants i els 

adolescents, professionals experts que puguin dur a terme les inspeccions, mediaci-
ons i arbitratges convenients per revisar mesures i decisions susceptibles de consti-
tuir una vulneració dels drets de qualsevol infant o adolescent sota tutela.

4. Regular reglamentàriament la funció del/ la Procurador/a dels infants i els 
adolescents d’instar d’ofici revisions de mesures que comportin internaments ex-
cessivament perllongats en el temps, per evitar la institucionalització de la vida dels 
infants i adolescents sota tutela.

5. Regular reglamentàriament que el/la Procurador/a dels infants i els adoles-
cents col·laborarà amb el Síndic de Greuges, responent aquelles queixes o elaborant 
els informes que aquest demani.

6. Regular reglamentàriament la funció del/de la Procurador/a dels infants i els 
adolescents d’elevar recomanacions i propostes, que poden revisar la proposta ini-
cial de l’equip territorial competent, validada per l’equip funcional d’infància de la 
DGAIA corresponent. Actuarà com una instància de revisió administrativa de les 
mesures de protecció i, en aquest sentit, podrà atendre, contrastar i considerar els 
escrits de queixa o de sol·licitud de revisió de mesura formulats pels progenitors o 
familiars dels infants i adolescents tutelats, o dels mateixos infants i adolescents tu-
telats, i proposar directament al titular de la direcció general la modificació de me-
sures o, si s’escau, el cessament de les funcions tutelars.

Palau del Parlament, 28 de setembre de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta, 

GP CSP

Proposta de resolució sobre la declaració del Dia Mundial de la Salut 
Mental Materna
250-00587/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 37269 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.10.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta 

del Grup Parlamentari 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 reso-
lució per declarar el primer dimecres de maig Dia Mundial de la Salut Mental Ma-
terna, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Igualtat de les Persones, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
La salut mental de les mares és necessària per al desenvolupament i creixement 

dels fills i filles. Moltes dones pateixen i experimenten emocions negatives enfront 
dels nombrosos canvis vitals de l’embaràs i el post-part. El 25% de les embarassades 
experimenta alguna mena de malestar psíquic significatiu.
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L’estrès i la malaltia mental materna poden afectar directament el fetus i els nou-
nat amb impacte sobre el seu desenvolupament físic, cognitiu i emocional, que pot 
perdurar en el temps.

L’atenció i les cures cap a la salut mental de la mare proporcionen el suport ne-
cessari perquè les dones puguin ampliar els seus recursos i capacitats personals, 
adaptar-se millor a aquests desafiaments, vincular-se afectivament amb el seu bebè, 
alimentar-lo i cuidar-lo.

Per això, cuidar la salut mental de les mares suposa millorar la salut de la socie-
tat actual i futura.

Qualsevol dona amb independència de la seva edat, nivell econòmic, cultural i 
ètnia pot desenvolupar un trastorn mental durant l’embaràs i el post-part. Una de 
cada 7 dones que són mares per primera vegada experimentarà algun trastorn ansiós 
o de l’estat d’ànim durant l’embaràs o el post-part. Ens referim a la depressió peri-
natal, l’ansietat, el trastorn obsessiu compulsiu, la bipolaritat, la psicosi post-part. 
A més, factors com la malaltia mental prèvia personal o familiar, la pobresa, la des-
nutrició, les infeccions i la violència també suposen un risc afegit.

L’estigma social que identifica la malaltia mental en aquest període amb ser «una 
mala mare», la idealització de la maternitat i els dèficits en la formació especialitza-
da dels professionals en aquest àmbit, fan que la salut mental de les mares no sigui 
tinguda en compte i que no s’avaluï, ni s’atengui, d’una manera semblant a com es 
fa amb la salut física en la gestació.

Diverses organitzacions de Salut Mental Perinatal a tot el món (Maternal Mental 
Health Alliance y la Alianza Iberoamericana de Salud Mental Materna) han iniciat 
una campanya perquè es declari el primer dimecres de maig el Dia Mundial de la 
Salut Mental Materna.

Atesa la necessitat de conscienciar els governs i la població d’aquesta qüestió, i 
aconseguir inversions destinades a millorar la salut mental materna.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
– Fer seva i impulsar aquesta campanya per tal que el 4 de maig sigui considerat 

el Dia Mundial de la Salut Mental Materna.

Palau del Parlament, 28 de setembre de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta, 

GP CSP 

Proposta de resolució sobre l’escola Cal·lípolis, de la Pineda,  
a Vila-seca
250-00588/11

PRESENTACIÓ: PORTAVEUS DEL GP C’S, GP CSP, GP PPC I GP CUP-CC A LA 

CE; ALÍCIA ROMERO LLANO, DEL GP SOC

Reg. 37276 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.10.2016

A la Mesa del Parlament
Els grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb el que estableixen els articles 

164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre 
l’escola Cal·lípolis de La Pineda, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
d’Ensenyament, amb el text següent: 
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Exposició de motius
Des de la divisió de Vila-Seca i Salou, els alumnes de Cap Salou han estat esco-

laritzats tradicionalment a l’escola Cal·lípolis de La Pineda. S’havia de construir una 
escola en el nucli de Cap Salou, però al juliol de 2013, la directora de Serveis Ter-
ritorials notifica que es suspèn la construcció. Es decideix suprimir també l’autobús 
escolar Cap Salou - Escola Cal·lípolis (3-4 km.) i es decideix que aquests alumnes 
han d’anar a l’escola Voramar (7-8 km.).

A partir de la primavera de 2015, després de mobilitzacions de la comunitat edu-
cativa, se’ls ofereix «copagament» però amb «ajuts als desplaçaments». Els Ajuts 
Individuals al Desplaçament (AID) que els ofereixen són totalment incompatibles 
amb un transport escolar col·lectiu i s’apliquen a un llindar destinat a nens amb dis-
capacitat o trastorns greus de conducta.

Quan comença el curs escolar 2015-16, hi ha nens expulsats dels autobús per 
impagament. Les famílies no entenen perquè han de pagar només els «nous» quan 
el servei ha estat gratuït durant els darrers 40 anys. Finalment, tots els nens poden 
fer servir l’autobús escolar.

Al març de 2016, les famílies reben un escrit on es diu que han de pagar de for-
ma retroactiva des de setembre de 2015. L’escrit té data de sortida del 28 de febrer 
de 2015 però no comença a arribar abans de 07 de març, és a dir, una setmana abans 
de la data de termini de pagament. Hi ha famílies que ho reben el mateix dia que 
finalitza aquesta data límit. Varies famílies presenten escrits d’al·legacions contra 
aquest requeriment de pagament. Només paguen 4 famílies.

Al juny de 2016, la nova Directora dels Serveis Territorials d’Ensenyament,  
Sílvia Rodes Guedes, escriu una cara a la directora de l’Escola Cal·lípolis on diu que 
l’autobús no és ni obligatori ni gratuït (malgrat que ha estat així durant 40 anys) i 
que com només ho han pagat 4 famílies, ho treuen.

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. Per mitjà del Departament d’Ensenyament, construir una escola en Cap Salou 

en els terrenys de 12.000 metres quadrats cedit per l’Ajuntament.
2. En coordinació amb el Consell Comarcal del Tarragonès, mantenir l’autobús 

amb destinació La Pineda per l’escolarització a l’escola Cal·lípolis dels nens i nenes 
del Cap Salou, la Torre Alta, Pinosmar, la Zona Estival, el Racó, el Mirador i Xalets 
de Salou com als darrers 40 anys.

Palau del Parlament, 21 de setembre de 2016
Sonia Sierra Infante, GP C’s; Jéssica Albiach Satorres, GP CSP; María José 

García Cuevas, GP PPC; Pilar Castillejo Medina, GP CUP-CC, portaveus a la CE. 
Alicia Romero Llanos, diputada GP SOC

Proposta de resolució sobre els concursos per a adjudicar el 
transport sanitari
250-00589/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 37281 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.10.2016

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Jorge Soler González, diputat 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 els concursos per 
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adjudicar el transport sanitari a Catalunya, per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
En els darrers mesos hi ha hagut queixes respecte als concursos per adjudicar 

el transport sanitari a Catalunya. Una vegada l’adjudicació ha estat resolta, cal anar 
avaluant els resultats.

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 posar a disposició 

dels grups parlamentaris, per a la seva discussió, 
1. Els informes que va fer el SEM de la viabilitat econòmica de les empreses pre-

sentades al concurs del transport sanitari TS/14.
2. Els informes que elabora el SEM dels incompliments de les empreses adjudi-

catàries una vegada ja està en marxa el desplegament del concurs del transport sa-
nitari TS/14 a Catalunya.

3. Els informes de tots els vehicles de transport sanitari que actualment estan 
treballant a cada LOT.

Palau del Parlament, 29 de setembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jorge Soler González, diputat, GP C’s 

Proposta de resolució sobre les condicions del transport sanitari
250-00590/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 37290 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.10.2016

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Martín Eusebio Barra López, diputado del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 
y 165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre las 
condiciones del transporte sanitario, para que sea sustanciada ante la Comissió de 
Salut, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El nuevo modelo de sistema de transporte sanitario que se implantó en Cataluña 

entre finales de 2015 y Enero de 2016, y que era el concurso público más caro de 
la legislatura y con una duración del10 años, ha recibido críticas desde sus inicios.

El nuevo modelo se implantó sin consenso, ni con los profesionales de la sa-
lud, ni con los del transporte sanitario. Se inspiró en el modelo que funcionaba en 
Barcelona ciudad, que cuenta con una red de centros sanitarios tanto hospitalarios 
como de atención primaria, que permiten una ratios de tiempo de atención muy cor-
ta. Aplicar el mismo modelo organizativo a todo el territorio catalán, con la natural 
dispersión de la población y de los centros asistenciales, era un despropósito y una 
incongruencia.

Las críticas al actual modelo han sido puestas de manifiesto en este Parlament a 
través de iniciativas de varios grupos políticos en forma de interpelación con la sub-
siguiente moción, propuestas de resolución, preguntas al Govern, etc. Sin embargo, 
por parte del Govern no se han puesto en marcha las medidas aprobadas en este Par-
lament con lo que el problema, no sólo persiste, si no que se agrava.

Además de la ineficiente distribución de los vehículos de transporte y de la in-
adecuada dotación de personal ya manifestada en otras iniciativas, se ha de sumar 
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la realidad de que las empresas concesionarias no cumplen en todos los casos con 
las cláusulas de los pliegos de condiciones técnicas de los correspondientes concur-
sos que ganaron.

La situación se ha agravado hasta el punto de que el Comité de Empresa de una 
de las empresas concesionarias del sector de transporte sanitario en Terres de l’Ebre 
se ha visto impelida a convocar seis días (no consecutivos) de huelga en la mencio-
nada empresa.

Algunos de los motivos que aduce el sindicato promotor de la citada huelga no 
deberían haberse producido si los mecanismos de los que dispone el Departament 
de Salut para controlar que las empresas concesionarias cumplen con las condicio-
nes de los pliegos de prescripciones técnicas de los concursos aprobados, se hubie-
ran activado convenientemente y se hubieran implementado las medidas correctoras 
o sancionadoras oportunas.

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 
1. Realizar un informe pormenorizado de los tiempos reales que se están apli-

cando en el transporte sanitario no urgente, por cada uno de los lotes de contratación 
de transporte sanitario de Cataluña.

2. Encargar un informe a técnicos cualificados de salud pública de las condicio-
nes higiénicas y preventivas para evitar contagios entre pacientes en el transporte 
sanitario no urgente, por cada uno de los lotes de contratación de transporte sanita-
rio de Cataluña.

3. Encargar un informe a técnicos cualificados de salud laboral sobre las medi-
das de prevención y salud laboral de todas las empresas concesionarias de transpor-
te sanitario de Cataluña, con especial atención a lo relativo a la calidad, medidas de 
higiene/limpieza y reposición de los uniformes del personal del transporte sanita-
rio, en aras a evitar trasmitir los patógenos o infecciones con los que pueden estar 
en contacto.

4. Encargar un informe a técnicos de inspección laboral de las condiciones la-
borales de los trabajadores de todas las empresas concesionarias de transporte sani-
tario de Cataluña, en particular, en lo que respecta a cargas de trabajo, tiempos de 
descanso y condiciones de contratación.

5. Poner en marcha, con carácter de urgencia, dentro de las competencias del De-
partament de Salut y en aplicación de las clausulas concursales, todas las medidas 
correctoras, o sancionadoras si procede, que sean pertinentes para solucionar todos 
los posibles déficit que se detecten en los informes mencionados.

6. Hacer llegar a la Comisión de Salud del Parlament de Catalunya los resultados 
de los informes mencionados, junto con el detalle de las medidas adoptadas para la 
corrección de los posible déficits, en el plazo de dos meses desde la aprobación de 
esta propuesta de resolución.

Palacio del Parlamento, 29 de septiembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Martín Eusebio Barra López, diputado, GP C’s 
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Proposta de resolució sobre les agressions i les coaccions a 
professionals sanitaris
250-00591/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 37291 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.10.2016

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Martín Eusebio Barra López, diputado del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 
164 y 165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución en 
relación a las agresiones y coacciones a los profesionales sanitarios, para que sea 
sustanciada ante la Comissió de Salut, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
No existen cifras oficiales sobre las agresiones y/o coacciones a las que se ven 

sometidos los profesionales de la salud en el ejercicio de su tarea diaria.
Fuentes del sector que disponen de registros de violencia ocupacional de parti-

cipación voluntaria, por lo que no recogen todos los casos ni de todos los centros, 
alertan que se observa un incremento significativo de los casos de agresiones a per-
sonal sanitario en los últimos años.

Uno de los determinantes de este incremento de agresiones parece estar relacio-
nado con la larguísima crisis económica que provoca situaciones de desánimo o in-
cremento de problemática de salud mental.

En muchos casos pueden ser agresiones simbólicas (invasión de espacio, gestos 
intimidatorios, etc.) o verbales (insultos, intentos de coacción para firmar recetas en 
contra del criterio médico, etc.) pero en ocasiones también se tiene constancia de 
empujones y otros tipos de agresiones físicas.

Incluso los casos que puedan considerarse más leves necesitan prevenirse y evi-
tarse, ya que representan un síntoma de una situación que puede desembocar en 
agresiones más graves.

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: 
1. Establecer un registro central de agresiones y/o coacciones al personal sani-

tario bajo gestión del Departament de Salut, de obligada comunicación y adhesión 
para todos los centros sanitarios de Cataluña con independencia de su titularidad.

2. Elaborar un protocolo de comunicación de las agresiones y/o coacciones al 
personal sanitario y dar difusión del mismo a todos los profesionales y centros sa-
nitarios de Cataluña.

3. Elaborar un protocolo de consenso para prevenir las agresiones a los profesio-
nales sanitarios, con especial atención en los casos de detenidos y en los servicios 
de urgencias.

4. Establecer en todas las consultas de los centros sanitarios públicos o concer-
tados, mecanismos de alarma suficientes que ofrezcan seguridad a los trabajadores 
y agilidad en las respuestas.

5. Condenar todos los casos de violencia contra los trabajadores de la sanidad.

Palacio del Parlamento, 29 de septiembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Martín Eusebio Barra López, diputado, GP C’s 
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Proposta de resolució sobre la publicació anual d’informes sobre 
antivirals per a l’hepatitis C a les presons catalanes
250-00592/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 37295 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.10.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Joan Giner Miguélez, diputat 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 la pu-
blicació anual d’informes antivirals per la hepatitis C a les presons catalanes, per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió de Justícia, amb el text següent: 

Exposició de motius
Els centres penitenciaris de Catalunya han evolucionat positivament en els últims 

anys. La sobre-població a centres, com passava a la Model no fa tants anys, es cosa 
del passat, i permet que aquests puguin començar a jugar un paper real de reinserció 
que fins ara difícilment podien jugar. És en aquesta idea on a Catalunya hem de co-
mençar a treballar. Millorar les condicions de vida de les persones recluses i oferir 
eines per l’apoderament són elements clau a l’hora d’evitar circuits cíclics de reen-
trada al centres penitenciaris.

Evitar l’exclusió social ha de ser un del puntals en els valors dels centres peni-
tenciaris, doncs en gran part, l’existència d’aquesta exclusió social és la que provoca 
que aquests hagin d’existir. Per això, treballar aspectes fonamentals de les persones 
que estan privades de llibertat és una necessitat. La socialització i la salut son dos 
elements bàsics que qualsevol persona necessita per poder compartir i créixer en un 
entorn comunitari. I és aquí on hem de ser especialment curosos. A Catalunya, se-
gons les dades del departament de Justícia, tenim al voltant del 12% de interns amb 
prevalença d’hepatitis C, una malaltia que gràcies als nous tractaments es pot trac-
tar de manera fàcil i poc agressiva. La pròpia rutina dels centres permet que aquests 
tractaments concloguin amb èxit entre els interns, millorant les seves perspectives 
de vida.

Essent conscients de que aquests tractaments s’estan donant, rebem denúncies 
per part de les entitats que treballen en aquest afer de la poca transparència en les 
dades del departament. Per contra, rebem dades específiques sobre els tractaments 
del Govern Valencià als centres penitenciaris de València des de fa 2 anys. Es per 
això que es fa necessari obrir un canal d’informació amb les entitats i la societat, 
publicant l’evolució d’aquest tractament, les dades de malats detectats desglossades 
per fases i centres, així com les mateixes dades desglossades per als interns trac-
tats per tal de fiscalitzar l’evolució d’aquesta problemàtica als centres penitenciaris.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
La publicació anual d’informes antivirals per a l’hepatitis C a Catalunya, amb 

dades desglossades per centres i fases de la malaltia de persones internes analitza-
des i diagnosticades, així com l’evolució per centres i fases de la malaltia de perso-
nes internes tractades o en tractament.

Palau del Parlament, 28 de setembre de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Joan Giner Miguélez, diputat, GP CSP 
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Proposta de resolució sobre els efectes de la sentència del Tribunal 
de Justícia de la Unió Europea del 14 de setembre de 2016 sobre els 
treballadors de la Generalitat
250-00593/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 37368 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.10.2016

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Joan García González, diputat del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre un estudi de les 
conseqüències de la sentència del tribunal de justícia de la UE de 14 de setembre 
sobre els treballadors de la Generalitat, per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, amb el text següent: 

Exposició de motius
La sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 14 de setembre de 

2016 que equipara la situació dels treballadors temporals i fixos i, per tant, n’equipa-
ra també l’acomiadament, de fet, considera il·legal per exemple, que els treballadors 
interins no tinguin cap tipus d’indemnització.

Aquesta sentència tindrà un efecte immediat sobre el món del treball, tant en 
aquelles persones que han sigut acomiadades a l’últim any a l’empresa privada, com 
en totes les que es trobin en una situació d’interinitat a l’administració pública.

L’evolució del conjunt de treballadors de la Generalitat ha caminat cap a una si-
tuació greu de temporalitat.

Així doncs, s’ha reduït el número de treballadors públics des del 2012, fet que ha 
ajudat a la degradació del servei que presta l’Administració catalana, i això s’ha fet 
acompanyat d’un increment el número de treballadors temporals per substituir part 
de les funcions que corresponien a treballadors de la funció pública.

D’aquesta manera, el número d’interins que treballen a l’administració catalana, 
incloent tots els seus ens, ha augmentat un 33% i podem afirmar que a dia d’avui la 
temporalitat a l’administració arriba al 22% del total.

La combinació de la sentència abans esmentada i l’actual estructura de la plan-
tilla de l’administració pública autonòmica, tindrà una sèrie de conseqüències que 
creiem que el govern hauria d’afrontar quan abans millor.

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

Proposta de resolució
Convocar la mesa de la funció pública per tractar els efectes de la sentència del 

Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 14 de setembre de 2016 sobre la situació 
d’elevada temporalitat de la plantilla de l’Administració de la Generalitat i elabo-
rar un calendari de mesures abans de finalitzar 2016, per revertir aquestes xifres de 
temporalitat.

Palau del Parlament, 29 de setembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Joan García González, diputat, GP C’s 
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Proposta de resolució sobre les infraestructures viàries a Molins 
de Rei
250-00594/11

PRESENTACIÓ: JOAN RAMON CASALS I MATA, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP JS, FERRAN PEDRET I SANTOS, JUNTAMENT AMB DOS 

ALTRES DIPUTATS DEL GP SOC

Reg. 37418 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.10.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Ramon Casals i Mata, diputat, Anna Simó i Castelló, diputada, Ferran Pe-

dret i Santos, portaveu adjunt, Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Eva Martínez 
Morales, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen 
els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolu-
ció sobre les infraestructures viàries a Molins de Rei, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
Des del fa 20 anys es reclama, des de la vila de Molins de Rei i altres munici-

pis propers com el Papiol, la construcció de dues rotondes a l’AP-2 que millorin les 
connexions del municipi i entorn, amb vies bàsiques com són l’AP-2, la N-340 i la 
C-1413, així com que es resolguin els problemes de col·lapse circulatori a l’interior 
del municipi de Molins de Rei, quan es generen constants caravanes a l’AP-2 direc-
ció Tarragona i Girona.

L’Ajuntament de Molins de Rei fa temps que reivindica i demana al govern d’Es-
panya la immediata construcció de: 

a) Rotonda de Connexions de la AP-2 amb la N-340 i la C-1413 al pont sobre el 
riu Llobregat a Molins de Rei. Aquesta també permetrà la connexió del C/ del Pla i 
el vial que uneix Cornellà, Sant Joan Despí, Sant Feliu de Llobregat i Molins de Rei, 
amb l’autopista AP-2; vial que ara no té continuïtat, el que fa que tot el seu trànsit 
hagi de passar pel mig de Molins de Rei, per poder connectar amb la N-340, AP-2 
i C-1413.

b) Rotonda de Connexió de la AP-2 amb la C-1413 a l’alçada de la gravera de 
Molins de Rei, just passat el nucli urbà. Pot ser la futura rotonda de Connexió en-
tre la B-24, l’autovia A-2 amb l’autopista AP-2, mitjançant un pont que creui el riu 
Llobregat.

El Ministeri de Foment va començar a treballar el «proyecto Mejora de accesi-
bilidad entre las carreteras del entorno del Baix Llobregat», que és el nom que rep 
aquest projecte de construcció de les dues rotondes a Molins de Rei.

Aquest projecte està pendent d’acabar els tràmits d’informes ambientals, que ha 
de tramitar el mateix Ministeri de Foment, en funció de l’alternativa recomanada 
per l’avaluació d’impacte ambiental.

Des del punt de vista del territori i la millora de mobilitat, el que és urgent és la 
construcció de les dues rotondes sobre el pont de riu Llobregat i la gravera a Molins 
de Rei, no sent tant urgent la construcció del nou pont que creui el riu de Molins de 
Rei a Pallejà.

Per aquests motius, el diputats sotasignats presenten la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Reclamar al Govern de l’Estat que acceleri els tràmits per acabar i fer elabo-

rar i aprovar el projecte executiu del «projecte de millora d’accessibilitat entre las 
carreteres del l’entorn del Baix Llobregat», especialment pel que fa a les dues ro-
tondes que resoldrien la imperiosa necessitat de millora de la mobilitat en aquest 
àmbit, i que són: 
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a) Rotonda de Connexions de la AP-2 amb la N-340 i la C-1413 al pont sobre el riu 
Llobregat a Molins de Rei, que permetrà la connexió del C/ del Pla, i el vial que uneix 
Cornellà, Sant Joan Despí, Sant Feliu de Llobregat i Molins de Rei, amb l’autopista AP-2.

b) Rotonda de Connexió de la AP-2 amb la C-1413 a l’alçada de la gravera de 
Molins de Rei, just passat el nucli urbà i la riera de Vallvidrera.

2. Demanar al Govern d’Espanya que, un cop aprovat l’esmentat en el punt 1, pre-
senti una planificació temporalitzada de la realització d’aquetes infraestructures i aprovi 
de forma urgent les partides pressupostàries, per executar les obres el més aviat possible.

Palau del Parlament, 20 de setembre de 2016
Joan Ramon Casals i Mata, Anna Simó i Castelló, diputats, GP JS. Ferran Pe-

dret i Santos, portaveu adjunt; Jordi Terrades i Santacreu, Eva Martínez Morales, 
diputats, GP SOC

3.10.65. Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts 
Generals

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, 
del 26 de desembre, per la qual es reconeixen i s’amplien drets 
i s’estableixen mesures a favor dels qui van patir persecució o 
violència durant la guerra civil i la dictadura
270-00002/11

PONÈNCIA PER A ELABORAR LA PROPOSTA

La Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transpa-
rència, en la sessió tinguda el dia 22 de setembre de 2016, ha nomenat la ponència 
que ha d’elaborar l’Informe sobre la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, del 
26 de desembre, per la qual es reconeixen i s’amplien drets i s’estableixen mesures 
a favor dels qui van patir persecució o violència durant la guerra civil i la dictadura 
(tram. 270-00002/11) i les esmenes presentades, d’acord l’article 173.1 i els concor-
dants del Reglament del Parlament. La Ponència és integrada pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Junts pel Sí
David Bonvehí i Torras

Grup Parlamentari de Ciutadans
Marina Bravo Sobrino

Grup Parlamentari Socialista
Ferran Pedret i Santos

Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot
Joan Josep Nuet i Pujals

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Fernando Sánchez Costa

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Mireia Boya e Busquet

Palau del Parlament, 22 de setembre de 2016
La secretària de la Comissió, Magda Casamitjana i Aguilà; la presidenta de la 

Comissió, Marta Pascal i Capdevila
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4. Informació

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 70/XI, sobre l’atenció a les 
famílies en situació de pobresa energètica
290-00058/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 37053 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 04.10.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 70/XI, sobre l’aten-
ció a les famílies en situació de pobresa energètica (tram. 290-00058/11), us informo 
del següent:

Quant al punt a, la no aprovació pel Parlament de Catalunya del pressupost ela-
borat pel Govern per al 2016 ha comportat la situació de pròrroga pressupostària. 
Tot i això, cal posar de manifest que, en el pressupost de 2016 de l’Agència Catalana 
del Consum (ACC), s’hi ha incorporat el romanent no executat de la convocatòria 
d’ajuts per a la pobresa energètica de 2015 per un import de 3.853.345 €.

Pel que fa al punt b, el Departament d’Empresa i Coneixement a través de l’ACC 
ha optat per una alternativa que garanteixi la màxima agilitat, proximitat i eficàcia 
en el pagament de les factures impagades per a les persones que es troben en situa-
ció de risc d’exclusió residencial.

En aquest sentit, el 18 de juliol es va signar el conveni amb les entitats munici-
palistes, l’Associació Catalana de Municipis-ACM i la Federació de Municipis de 
Catalunya (FMC). El 28 de juliol de 2016 es va publicar al DOGC la Resolució 
EMC/1848/2016, de 19 de juliol, per la qual es dóna publicitat al conveni marc d’ad-
hesió, col·laboració i cooperació amb entitats locals, en relació amb les actuacions 
dels seus Serveis basics d’Atenció Social destinades a la cancel·lació de deutes de 
subministraments bàsics d’aigua, llum i gas de persones físiques i unitats familiars 
en situació de pobresa energètica (s’envia annex).

Quant al punt c, cal fer avinent que els convenis són voluntaris per pròpia natu-
ralesa i requereixen que ambdues parts vulguin signar els compromisos a què es re-
fereix la Llei 24/2015. Tot i això, en compliment de l’article 6 de la Llei 24/2015 de 
29 de juliol, l’estat dels acords i convenis amb empreses subministradores d’aigua, 
llum i electricitat és:

– Pel que fa a les empreses d’electricitat i gas, no hi ha hagut resposta positiva i 
satisfactòria. Tot i així, es continuen mantenint oberts processos amb les diferents 
companyies per tal de poder formalitzar-los.

– Quant a les companyies d’aigües, l’1 de juliol es varen signar convenis amb 
13 companyies que abasteixen d’aigua a més de 5 milions de persones a Catalunya:

1. Agbar
2. Sorea
3. Anaigua
4. Comaigua
5. Gestaigua
6. Aigües Sant Pere de Ribes
7. Aigües de Palamós
8. UTE Sant Vicenç dels Horts
9. Mina publica de Terrassa
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10. Aigües de Sabadell
11. Cassa
12. Aigües Prat de Llobregat
13. Aigües de Rigat
Alhora, es continua treballant per agilitzar alguns convenis pendents de signa-

tura.
També cal remarcar que en el Projecte de llei de mesures fiscals, financeres i ad-

ministratives del 2017 s’hi incorporarà un punt per tal de destinar l’import de la re-
captació de les sancions derivades de les infraccions comeses per les empreses amb 
relació als talls indeguts, al pagament del deute pendent dels subministraments de 
serveis bàsics de les persones en situació de vulnerabilitat econòmica.

Pel que fa al punt d, els ajuts al pagament del deute pendent dels subministra-
ments de serveis bàsics de les persones en situació de vulnerabilitat econòmica de 
2015 varen ser publicats a la web de l’ACC l’11 de gener de 2016.

Alhora, d’acord amb el conveni marc d’adhesió, i d’acord amb les peticions d’ad-
hesió dels ajuntaments i consells comarcals, l’ACC reemborsarà als ens locals la 
despesa que hagin efectuat per la cancel·lació del deute de subministraments de ser-
veis bàsics corresponent a l’any 2015 de les persones en situació de risc d’exclusió 
residencial degudament acreditades pels serveis basics d’atenció social.

Quant al punt e, cal dir que, d’acord amb el punt b d’aquesta resolució, i segons 
el mecanisme actualment adoptat per l’ACC d’establir un mecanisme de suport a les 
persones en risc d’exclusió residencial el més proper possible, la solució per resoldre 
la situació de pobresa energètica s’efectuaria des dels propis òrgans gestors dels ens 
locals, ajuntaments i consells comarcals. Aquesta alternativa garanteixi la màxima 
agilitat, proximitat i eficàcia.

Finalment, pel que fa al punt f, d’acord amb el que estableix l’article 6.2 de la 
Llei 24/2015, l’acreditació de les persones en situació de risc d’exclusió residencial 
correspon als serveis socials bàsics (ens locals).

Paral·lelament, s’han elaborat i aprovat protocols i procediments d’aplicació del 
dret d’accés als subministraments d’aigua potable, electricitat i gas pels serveis pú-
blics (penjats a la web de l’ACC: http://consum.gencat.cat/doc/doc_26193407_1.pdf) 
de la Llei 24/2015 del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència 
en l’àmbit d’habitatge i la pobresa energètica, adreçat a tots els organismes públics 
implicats en donar suport a persones en risc d’exclusió residencial, que no poden 
pagar factures de subministrament de serveis bàsics d’aigua, gas i electricitat, com 
son els serveis socials bàsics i d’altres organismes públics d’atenció als ciutadans 
(oficines d’atenció al ciutadà, serveis públics de consum...). Aquests protocols es 
van elaborar des dels organismes implicats del Govern i es van consensuar amb les 
entitats municipalistes (Associació Catalana de Municipis i Federació de Municipis 
de Catalunya).

Barcelona, 27 de setembre de 2016
Jordi Baiget i Cantons, conseller d’Empresa i Coneixement

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

http://consum.gencat.cat/doc/doc_26193407_1.pdf
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Control del compliment de la Resolució 72/XI, sobre la ràtio de 
personal dels serveis socials d’atenció primària
290-00060/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 37279 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 04.10.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 159 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar compliment a la Resolució 72/XI sobre la ràtio de personal 
dels serveis socials d’atenció primària, us trameto en aquest escrit el resum de les 
accions que s’han impulsat per a fer efectiva la Resolució, així com la previsió de 
desenvolupament o el termini previst per a realitzar altres actuacions que contri-
bueixen a donar compliment als objectius que s’especifiquen a la Resolució.

Barcelona, 28 de setembre de 2016
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Annex
El Departament desenvolupa allò previst en la llei 12/2007 de serveis socials. 

Amb l’objectiu d’actualitzar la Cartera de Serveis Socials, la Secretaria d’Afers So-
cials i Famílies està liderant els treballs d’elaboració d’una nova Cartera, amb poste-
rioritat i alineada amb el Pla Estratègic de Serveis Socials i la participació del sector.

En referència a la ràtio del personal dels serveis socials bàsics. Us informem que 
el Contracte Programa 2016-2019 preveu:

– Una actualització de la ràtio segons la població del 2014 (fins ara es calculava 
segons la població del 2010).

– Un increment gradual del número de professionals de les Àrees Bàsiques dels 
Serveis Socials que no han assolit encara la ràtio prevista legalment.

– Una anàlisi d’indicadors per tal de determinar els territoris amb major concen-
tració de problemàtiques socials, i així poder reforçar, si escau, les ràtios correspo-
nents.

Finalment, cal remarcar que són els ens locals els responsables de cobrir les bai-
xes que es produeixin en els seus equips, tot finançant la Generalitat la part corres-
ponent del salari de les persones que cobreixen aquestes baixes.

Control del compliment de la Resolució 80/XI, sobre la qualitat de 
l’aire al Camp de Tarragona
290-00068/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 36938 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 04.10.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 80/XI, sobre la qua-
litat de l’aire al Camp de Tarragona (tram. 290-00068/11), us informo del següent:

a. Pel que fa a fer extensius els estudis de determinació de Compostos Orgànics 
Volàtils (COV’s) a totes les poblacions properes i adoptar accions de reducció de 
les seves emissions, s’indica que a la sessió de la Taula de Qualitat de l’Aire del 
Camp de Tarragona del 8 d’abril d’enguany es va acordar crear un grup de treball 
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que analitzés tots els estudis sobre qualitat de l’aire efectuats a aquesta zona i els 
resultats dels mateixos, a fi de determinar una futura planificació dels mostrejos 
d’acord amb la informació que es disposa. Mentre no es disposi d’aquest estudi s’ha 
dissenyat una exhaustiva programació de mostrejos que va ser presentada a la Taula 
i que permet la determinació de més de 80 substàncies.

b. Actualment, el pla de mesures de qualitat de l’aire s’està efectuant amb el pres-
supost de la Generalitat de Catalunya. Tot i això, s’analitzaran vies per implantar 
mecanismes de col·laboració econòmica entre diferents entitats per assumir la des-
pesa d’aquests estudis.

c. La licitació dels estudis ve determinada per l’aprovació dels pressupostos de la 
Generalitat i el procediment establert a la llei de contractes.

d. Com ja s’ha exposat, el grup de treball ha d’analitzar tots els aspectes associats 
a la recollida d’informació de qualitat de l’aire. També se li ha encarregat que estudi 
la normativa existent dels objectius de qualitat de l’aire.

Barcelona, 27 de setembre de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 81/XI, sobre el finançament 
del Servei de Control de Mosquits del Baix Llobregat
290-00069/11

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 37278 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.10.2016

A la Mesa del Parlament
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, a 

l’empara del que disposa l’article 94 del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:
L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació de l’informe de compli-

ment de la Resolució 81/XI, sobre el finançament del Servei de Control de Mosquits 
del Baix Llobregat, amb número de tramitació 290-00069/11, el control de compli-
ment de la qual correspon a la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat.

Barcelona, 27 de setembre de 2016
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: conseller, del Departament de Salut (reg. 37278).
Pròrroga: d’acord amb els articles 103 i 159.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 24.10.2016 al 14.11.2016) del termini que dispo-
sa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
15.11.2016, a les 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.10.2016.
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Control del compliment de la Resolució 97/XI, sobre la instal·lació 
d’un pas de vianants a la carretera C-58 al pas per Vacarisses
290-00085/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 37226 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 04.10.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 97/XI, sobre la 
instal·lació d’un pas de vianants a la carretera C-58 al pas per Vacarisses (tram. 290-
00085/11), us informo del següent:

Aquest any s’han fet les obres de millora de la seguretat viària de la C-58 a Va-
carisses, aquestes obres han estat compatibles amb la possible formació d’una pas-
sarel·la de vianants sobre el tronc de la carretera a la zona de la urbanització de Can 
Serra. En aquest sentit, cal informar que actualment ja hi ha un pas superior sobre la 
carretera C-58 a la mateixa urbanització de Can Serra. Aquest pas superior permet 
el pas amb seguretat dels vianants, si bé s’ha analitzat la possibilitat de formar un 
altre pas, mitjançant la construcció d’una passarel·la de vianants també a Can Serra, 
a uns 400 metres del pas existent.

Barcelona, 28 de setembre de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 98/XI, sobre la carretera de 
Comiols
290-00086/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 37227 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 04.10.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 98/XI, sobre la car-
retera de Comiols (tram. 290-00086/11), us informo del següent:

El Govern considera necessària la millora de les comunicacions viàries del Pi-
rineu i, en especial, la carretera que uneix el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i l’Alta 
Ribagorça amb la Noguera mitjançant el pas de Comiols, una de les principals vies 
de comunicació del Pirineu amb Barcelona.

D’acord amb l’anterior, ja s’han redactat els dos projectes constructius correspo-
nents al millorament integral de l’accessibilitat de la carretera que va d’Artesa de 
Segre (Noguera) a Isona i Conca Dellà (Pallars Jussà). Sobretot s’està treballant so-
bre els trams del pas de Comisos, anomenats «Condicionament del pas de Comiols. 
C-14, L-512 i C-1412b. Tram: Artesa de Segre» i «Condicionament del pas de Co-
miols. C-1412b. Tram: Artesa de Segre (Folquer) - Isona i Conca Dellà» per tal que 
es prioritzi la seva execució al més aviat possible.

Barcelona, 28 de setembre de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Control del compliment de la Resolució 100/XI, sobre l’acabament de 
les obres de la carretera C-51
290-00088/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 37228 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 04.10.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 100/XI, sobre 
l’acabament de les obres de la carretera C-51 (tram. 290-00088/11), us informo del 
següent:

Dins del projecte constructiu del condicionament de la carretera C-51 al seu pas 
per Vilardida, anomenat «Millora general. Condicionament de la carretera C-51 a 
Vilardida. PK 24,400 al 26,840. Tram: Vila-rodona», s’han inclòs les demandes mu-
nicipals referents a les vies de servei sol·licitades en aquesta resolució. Actualment 
s’estan analitzant noves solucions al pas dels tractors en aquest tram.

Barcelona, 28 de setembre de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 101/XI, sobre el projecte 
d’arranjament de la carretera C-37 entre el Pont d’Armentera i Querol
290-00089/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 37229 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 04.10.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 101/XI, sobre el 
projecte d’arranjament de la carretera C-37 entre el Pont d’Armentera i Querol (tram. 
290-00089/11), us informo del següent:

Entre les tasques de conservació ordinària dutes a terme pel Servei Territorial de 
Carreteres de Tarragona, que gestiona la C-37 en aquest àmbit, ja s’han realitzat mi-
llores puntuals com l’execució d’una capa de reg asfàltic per retardar l’envelliment 
del ferm i la col·locació d’abalisament en les obres de drenatge, per tal de garantir la 
seguretat i comoditat de la circulació.

També s’han prioritzat les obres de «Ferm. Reforçament, construcció de cunetes 
trepitjables i col·locació de barreres de seguretat a la carretera C-37, del PK 26,440 
al 45,090. Tram: el Pont d’Armentera - Querol (límit amb la comarca de l’Anoia)», i 
es preveu que aquestes puguin ser iniciades el proper mes d’octubre.

Així mateix s’han previst altres millores consistents en la formació de sobream-
ples a efectes de millorar puntualment 5 revolts concrets als PK 29,4, 32,9, 38,9, 
39,9 i 40,4.

Barcelona, 28 de setembre de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Control del compliment de la Resolució 102/XI, sobre l’oferta de 
serveis ferroviaris a la línia 2 de rodalia entre Vilanova i la Geltrú i 
Sant Vicenç de Calders
290-00090/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 37230 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 04.10.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 102/XI, sobre 
l’oferta de serveis ferroviaris a la línia 2 de rodalia entre Vilanova i la Geltrú i Sant 
Vicenç de Calders (tram. 290-00090/11), us informo del següent:

Davant els reiterats incompliments dels compromisos d’inversió pactats amb el 
Ministeri de Foment, Adif i Renfe per a la millora de la situació i fiabilitat de la 
infraestructura ferroviària i el nivell creixent de les incidències que afecten molt 
negativament els usuaris dels serveis de Rodalies de Catalunya, la Generalitat de 
Catalunya ha requerit Adif per tal que doni compliment als compromisos d’inversió 
consensuats com a actuacions urgents i prioritàries per poder oferir un servei ferro-
viari fiable.

Adif ha contestat al requeriment considerant que els compromisos no li eren 
vinculats ni l’obligaven a actuar, la Generalitat de Catalunya ha anunciat la inter-
posició d’un recurs contenciós administratiu per la inactuació d’Adif, per tal que la 
jurisdicció competent pugui dictar sentència per ordenar el compliment d’aquests 
acords d’inversió.

Sens perjudici de l’exposat, i tal i com s’instava en aquesta resolució, la Genera-
litat de Catalunya ha demanat a l’administració general de l’Estat el traspàs de les 
competències de les infraestructures ferroviàries i estacions de titularitat d’Adif per 
poder fer una gestió integral dels serveis ferroviaris de Rodalies de Catalunya i po-
der oferir un servei adequat als ciutadans.

Així mateix, pel que fa a l’estudi de remodelació dels serveis, la Generalitat de Ca-
talunya ha elaborat un estudi per ajustar l’estructura dels serveis de Rodalies de Cata-
lunya a la realitat de la demanda i la infraestructura.

Aquest estudi incorpora l’anàlisi de la línia R2 que es veurà afectada per l’en-
trada en funcionament del nou corredor entre Vandellòs i Tarragona, que provocarà 
una reordenació de tots els serveis cap al sud de Barcelona.

La Generalitat de Catalunya ha demanat conèixer la previsió de finalització 
d’aquesta variant de titularitat de l’Administració General de l’Estat que encara no 
ha donat cap data certa de finalització.

El Departament de Territori i Sostenibilitat té elaborada una primera proposta de 
serveis ferroviaris de Rodalies de Catalunya que requereix, però, d’una d’informa-
ció que no ha estat facilitada per l’Administració General de l’Estat en el sentit de 
quins són els serveis de llarg recorregut que faran ús de la nova infraestructura, ja 
que això condiciona la capacitat disponible per als serveis de Rodalies de Catalunya.

En el moment que es disposi d’aquesta informació es concretarà la proposta de 
composició dels servei de Rodalies de Catalunya en direcció al Garraf, Baix Pene-
dès, Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre, que inclourà l’esquema de serveis de la 
línia R 2.

Barcelona, 28 de setembre de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Control del compliment de la Resolució 103/XI, sobre els nous 
accessos al port de Premià de Mar
290-00091/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 37231 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 04.10.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 103/XI, sobre els 
nous accessos al port de Premià de Mar (tram. 290-00091/11), us informo del se-
güent:

L’expedient de modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal 
de Premià de Mar (POUM), dels accessos al port, ha estat aprovat inicialment per 
l’Ajuntament el mes de juliol de 2016. Un cop finalitzi la tramitació municipal, i 
d’acord amb el que estableix la legislació urbanística vigent, el Ple municipal el tra-
metrà al Departament de Territori i Sostenibilitat per a la seva resolució definitiva.

Barcelona, 28 de setembre de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 104/XI, sobre l’expertesa en 
gènere a l’Institut Català de les Dones
290-00092/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 37426 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 04.10.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 104/XI, sobre l’ex-
pertesa en gènere a l’Institut Català de les Dones (tram. 290-00092/11), us informo, 
amb el document annex facilitat per l’Institut Català de les Dones, de les actuacions 
que s’han portat a terme.

Barcelona, 30 de setembre de 2016
Neus Munté i Fernàndez, consellera de la Presidència

Annex
En compliment de l’esmentada Resolució, us fem avinent el següent:
El Govern treballa, en el termini d’un any que fixa la Resolució, en la definició 

del coneixement, l’especialització i l’experiència en polítiques de gènere necessàries 
per valorar el mèrit i la capacitat per ocupar els llocs de treball de l’Institut Català 
de les Dones (ICD) més directament implicats en els continguts i les polítiques de 
gènere.

També s’està elaborant el nou projecte de decret d’estructura de l’Institut que 
adequarà la seva organització als nous requeriments legals.

Així mateix, s’està col·laborant amb la Direcció General de Funció Pública per 
assolir, a mitjà termini, una solució funcional per assegurar l’expertesa en igualtat 
de gènere, dins del marc general d’ocupació pública a Catalunya.

D’altra banda, l’Institut Català de les Dones disposa de diverses propostes for-
matives adreçades al seu personal i altres persones destinatàries, que ofereixen co-
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neixements específics i aplicats sobre gènere i igualtat, per fomentar l’expertesa en 
gènere tant al personal de l’Institut com al conjunt del personal de l’administració.

Teresa M. Pitarch i Albós, presidenta

Control del compliment de la Resolució 183/XI, sobre la persecució 
de càrrecs electes per haver donat suport a la Resolució 1/XI
290-00169/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 36957 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 04.10.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 183/XI, sobre la 
persecució de càrrecs electes per haver donat suport a la Resolució 1/XI (tram. 290-
00169/11), us informo del següent:

En compliment del punt 4) d’aquesta Resolució, la Direcció General d’Afers 
Multilaterals i Europeus, del Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exte-
riors i Transparència, ha traslladat, per carta, les qüestions a què fa referència el seu 
punt 3, a l’Alt Comissionat de Nacions Unides pels Drets Humans i al Comissari de 
Drets Humans del Consell d’Europa.

Trameto, adjuntes, les còpies de les cartes esmentades.

Barcelona, 26 de setembre de 2016
Carles Mundó i Blanch, conseller de Justícia

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

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 16/XI, sobre el Consell Nacional 
de la Cultura i de les Arts
390-00016/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 37016 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 04.10.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 159 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya, i per tal de donar compliment a la Moció 16/XI, sobre el Consell Nacional 
de la Cultura i de les Arts (CoNCA), en el seus punts b) i c) (tram. 390-00016/11), 
us informo del següent:

El Departament de Cultura ha iniciat el treball de coordinació entre el CoN-
CA, l’empresariat més vinculat a l’activitat de mecenatge, la Fundació Catalunya 
Cultura i assessors jurídics per treballar un text legal que respongui a les necessitats 
actuals del mecenatge a Catalunya.

D’altra banda, s’ha adreçat un escrit a la presidenta de la Comissió de Cultura 
on restem a la seva disposició per tal de promoure un grup de treball, en el marc 
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de la Comissió, amb l’objectiu d’analitzar el model del CoNCA i reflexionar sobre 
aquest model.

Barcelona, 23 de setembre de 2016
Santi Vila i Vicente, conseller de Cultura

Control del compliment de la Moció 20/XI, sobre els pressupostos i 
les mesures fiscals i financeres
390-00020/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 37419 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 04.10.2016

A la Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda
D’acord amb el que estableix l’article 159 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar compliment a la Moció 20/XI, sobre els pressupostos i les 
mesures fiscals i financeres (tram. 390-00020/11), us informo del següent: 

Punt 1.a) Els tributs són instruments per obtenir els ingressos públics però, a 
més, serveixen a la política econòmica general, atenen les exigències d’estabilitat i 
progrés social i procuren una millor distribució de la renda. Per afavorir l’assoliment 
d’aquestes finalitats, el legislador defineix per a cada figura tributària determinats 
elements que en redueixen el potencial recaptador i que constitueixen els beneficis 
fiscals.

En primer lloc, cal determinar el conjunt de conceptes i paràmetres que segons 
la normativa vigent originen beneficis fiscals per als contribuents i minoren la capa-
citat de recaptació de la Generalitat de Catalunya. La doctrina, en general, sosté que 
perquè un determinat concepte o paràmetre impositiu es pugui qualificar de bene-
fici fiscal ha de desviar-se de forma intencionada respecte a la base estructural de 
l’impost, entenent per aquesta la configuració estable que respon al fet imposable 
que es pretén gravar.

L’existència de normes tributàries orientades a l’assoliment de determinats objec-
tius de política econòmica i social, que suposen beneficis fiscals per als contribuents 
i que per a la Generalitat de Catalunya representen una menor recaptació, pot ser 
considerada com una altra forma de despesa pública directa.

En segon lloc, cal diferenciar entre els beneficis fiscals establerts per l’Estat dels 
beneficis fiscals que, en virtut de l’exercici de la seva capacitat normativa sobre un 
determinat tribut ha establert la Generalitat. Aquests darrers són de dos tipus: am-
pliació o millora del benefici fiscal estatal ja existent, com per exemple l’increment 
de les reduccions personals en l’impost sobre successions, o la creació d’un nou be-
nefici fiscal autonòmic, com serien les deduccions autonòmiques en l’IRPF.

El pressupost de beneficis fiscals de la Generalitat inclou els beneficis fiscals 
dels tributs propis i els dels tributs cedits, totalment o parcial, amb independència 
de quina Administració hagi dictat la normativa i de quina gestiona el tribut. Aquest 
fet respon a la voluntat d’aplicar el criteri d’universalitat dels beneficis fiscals de tots 
els tributs que componen l’estat d’ingressos dels Pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per a un determinat exercici, atès que en estar cedida a aquesta Comuni-
tat Autònoma totalment o parcial la recaptació d’aquests tributs, els beneficis fiscals 
establerts per la normativa estatal també s’han de considerar beneficis fiscals del 
pressupost de la Generalitat, ja que disminueixen l’import total a ingressar.

Per tant, l’administració de la Generalitat no pot actuar sobre tots els beneficis 
fiscals que aplica, ja que s’ha de limitar als que són aprovats mitjançant normativa 
autonòmica.
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Punt 1.b) La política del Govern pel que fa a la gestió patrimonial dels immobles 
d’ús administratiu se centra actualment en la racionalització de la despesa immobi-
liària i optimització dels espais ocupats. En aquest sentit, s’estan duent a terme ac-
tuacions per generar estalvis derivats d’operacions de concentració de dependències 
administratives en immobles més eficients i, alhora, s’està definint un nou model 
corporatiu d’ocupació dels espais.

Pel que fa a la venda d’immobles d’ús administratiu, el Govern dóna per fina-
litzada aquesta política com a mecanisme de generació d’ingressos pressupostaris 
extraordinaris.

Punt 1.c) El Govern està enllestint el Pla per a la millora de l’eficiència 2016-
2018, que té per objectiu l’optimització de costos sense reducció de qualitat i repen-
sar programes d’acord amb prioritats.

Punt 1.d, 1.e i 1.f) La despesa social augmentava el seu pes dins el pressupost des 
del 71% dels pressupostos de l’exercici 2015 al 73,6% en el projecte de pressupostos 
de l’any 2016. El 78,5% de l’augment de despesa es destinava a despesa social. El 
pla de xoc d’emergència social preveia una despesa de 285 M€ a mesures concretes 
per pal·liar la pobresa i les desigualtats.

Si a les polítiques socials (874,3 M€) s’afegeixen els augments de Justícia i Inte-
rior llavors el 87% de l’augment de despeses s’hauria destinat a serveis que afecten 
directament a les persones.

En canvi, en situació de pròrroga pressupostària no es podran aplicar tots els in-
crements que preveia el projecte de pressupost de 2016, però sí que s’estan duent a 
terme les actuacions més prioritàries des del punt de vista social.

En el marc de les polítiques de creixement per afavorir la creació dels llocs de 
treball de qualitat, el projecte de pressupostos 2016 preveien un impuls a la recerca i 
a la innovació amb un augment del 7,3%. El programa de Nuclis d’innovació tecno-
lògica, l’estratègia RIS3CAT en el marc dels fons europeus. El foment de l’ocupació 
augmentava en 98,7 M€ (60 M€ més que la despesa de l’any anterior) i continuava 
el pla de garantia juvenil. També des de l’ICF es destinaven 415 M€ al finançament 
empresarial i es continuava el sector turístic, el comerç i l’artesania i també el sec-
tor agrari.

Per tal de millorar la competitivitat de les empreses i que aquestes trobin l’entorn 
adequat per la creació de llocs de treball, el Govern duu a terme programes especí-
fics de reactivació industrial i de foment de la innovació, la transferència tecnològica 
i la internacionalització.

L’any 2015 les actuacions de la Direcció General d’Indústria (DGI) i ACCIÓ van 
permetre crear i mantenir els llocs de treball següents: 

– Programa de reactivació industrial (Mapa de riscos): des de l’inici d’aquesta 
actuació el 2012 i fins a 30 de juny de 2016 s’ha fet el seguiment de 386 empreses 
amb més de 49.362 llocs de treball en risc. Dels casos en què s’ha deixat de fer el 
seguiment, perquè ha desaparegut la causa directa per la qual es feia, s’ha mantingut 
gairebé el 75% de llocs de treball en risc, 30.865.

El 2015 es van incorporar al mapa de riscos 57 noves empreses, que suposaven 
8.153 llocs de treball en risc, i es va deixar de fer el seguiment de 71, amb un resultat 
de 6.175 llocs de treball mantinguts.

– Participació en els processos de les empreses en situació de concurs de credi-
tors: des de l’inici d’aquesta actuació el 2011 fins el 30 de juny de 2016 en total s’ha 
intervingut en la venda de 206 unitats productives i s’ha aconseguit mantenir 7.672 
llocs de treball. Alhora s’ha aconseguit que altres empreses del sector i també inver-
sors industrials estrangers hagin optat pel creixement inorgànic dels seus negocis.

El 2015 es va intervenir en 54 procediments, que van implicar el manteniment 
de 1.264 llocs de treball dels 1.834 que estaven en risc.
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– Internacionalització: s’estima que l’increment de les exportacions de les empre-
ses acompanyades per ACCIÓ el 2015 va implicar la creació de prop de 1.650 llocs 
de treball a Catalunya (2.100 si s’hi inclou l’ocupació creada a l’exterior).

– Atracció d’inversions: el 2015 es van crear 1.934 llocs de treball i se’n van 
mantenir 1.192 a Catalunya mitjançant els projectes d’inversió materialitzats per 
ACCIÓ, alhora que s’estimen 2.188 llocs de treball indirectes addicionals generats a 
Catalunya. En total, més de 5.300 llocs de treball associats a la captació d’inversions 
(directes i indirectes).

– Acceleradores d’Start-Up 2015 (Pla Embarca): 76 empreses accelerades i 142 
llocs de treball generats.

– Pla Esprint 2015: 20 empreses participants i 45 llocs de treball creats.
Punt 1.g) Catalunya és un país de base industrial i el Govern de la Generalitat 

està decidit que ho continuï sent, ja que la indústria és font d’innovació, d’internaci-
onalització i d’ocupació de qualitat. En aquest sentit, el suport del Govern al sector 
industrial és una prioritat.

Cal tenir en compte que el Parlament no va aprovar els pressupostos de 2016 i la 
situació de pròrroga pressupostària per a aquest exercici implica destinar els recur-
sos prefixats a l’Estratègia industrial.

El 15 de juliol, va tenir lloc una reunió de la Comissió Executiva Permanent, en 
la qual estan representades les organitzacions empresarials i sindicals, i es va donar 
llum verda per iniciar el procés d’elaboració del Pacte, en el qual el Consell Català 
de l’Empresa assumeix el paper d’impulsor.

La metodologia de treball consisteix en la creació d’una taula, que comptarà 
amb la participació, a banda dels membres de la Comissió Executiva Permanent, 
de grups polítics, universitats, col·legis professionals, associacions municipalistes, 
cambres de comerç, agents d’R+D, entre d’altres. Aquesta taula s’organitzarà en sis 
grups de treball vinculats a diferents qüestions relacionades amb la competitivitat 
de sector industrial.

Es preveu que el Pacte estigui enllestit durant el quart trimestre de 2016 i, a la 
vista del contingut es faran les previsions necessàries en el marc del pressupost per 
a l’any 2017.

Punt 3.a) El Govern està treballant en l’avantprojecte de llei de reforma de l’Ad-
ministració pública.

Punt 3.b) el Govern està aplicant el topall legal del sou de conseller per als di-
rectius públics en els termes establerts en la Llei 2/2014, del 27 de gener. Així, les 
noves contractacions de directius públics efectuades pel Govern ja respecten les re-
tribucions fixes. Per als contractes i nomenaments anteriors a l’entrada en vigor de la 
Llei, la mateixa norma preveu un termini d’adaptació de tres mesos des de l’aprova-
ció del decret que reguli les retribucions dels directius públics, que es preveu apro-
var properament.

Punt 3.c) El personal eventual es considera càrrec de confiança del Govern. Si 
partim com a dada de referència la VIII Legislatura el nombre de persones amb vin-
culació d’eventual va arribar a ser de 218. El nombre actual, a data 22 de setembre 
de 2016, és de 152 entre computables i no computables.

El nombre de personal eventual a data 31 de desembre de 2015 era de 131 perso-
nes. Durant els mesos de gener i febrer de 2016, i com a conseqüència de la presa de 
possessió del nou Govern i de la nova estructura de la Generalitat, que va suposar 
la creació d’un nou departament, es van anar produint nomenaments i cessaments 
de personal eventual.

Punt 3.d) El nombre de centres privats concertats amb educació diferenciada el 
curs escolar 2015-2016 a Catalunya és de quinze, i un centre privat d’ensenyament 
bàsic i artístic, amb conveni amb la Generalitat de Catalunya, que cobreix una part 
de les despeses de personal.
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La durada d’aquests concerts educatius és de 4 cursos escolars en els ensenya-
ments d’educació infantil de segon cicle i d’educació secundària obligatòria, i de  
6 cursos escolars en els ensenyaments d’educació primària. La vigència en els en-
senyaments d’educació infantil de segon cicle i en els ensenyaments d’educació se-
cundària obligatòria és fins a la fi del curs escolar 2017-2018, i en els ensenyaments 
d’educació primària és fins a la fi del curs escolar 2019-2020.

Punt 4.c). El pagament de les nòmines està garantit perquè forma part del pri-
mer grup de prioritats que estableix la prelació de l’Ordre PRE/2454/2015, de 20 
de novembre, per la qual es publica l’Acord de la Comissió Delegada del Govern 
d’Assumptes Econòmics de 20 de novembre de 2015, sobre mesures per garantir a 
la Comunitat Autònoma de Catalunya la prestació dels serveis públics en defensa de 
l’interès general.

Punt 4.d). L’impost sobre els habitatges buits ha restat suspès cautelarment pel 
Tribunal Constitucional des del passat mes de maig de 2016 i fins el recent 24 de se-
tembre de 2016, moment en què el mateix Tribunal ha aixecat la suspensió sobre la 
totalitat dels cinc articles recorreguts, però encara no ha dictat sentència.

Punt 4.e). La revisió i actualització de taxes i l’aprovació de noves es porta a ter-
me de forma ordinària cada any mitjançant la llei de mesures de fiscals, financeres i 
administratives. Tot i no haver estat possible enguany poder aprovar la llei de mesu-
res, el Govern ha impulsat el projecte de llei de modificacions urgents en matèria tri-
butària, que inclou, entre d’altres, la modificació de l’impost sobre l’emissió d’òxids 
de nitrogen a l’atmosfera produïda per l’aviació comercial. També va aprovar la me-
mòria preliminar de l’avantprojecte de llei de l’impost sobre el risc mediambiental 
de la producció, custòdia i dispersió d’elements tòxics.

Punt 4.f). Actualment el Govern, juntament amb els diferents agents del sector, 
està treballant en la millora de l’objectivitat i l’adaptació del sistema d’ajuts a la rea-
litat canviant del sector. En bona part, aquestes millores van lligades a un millor 
coneixement dels sistemes de difusió dels mitjans. A aquestes alçades de l’any els 
expedients de subvenció presentats pels diferents mitjans està en fase d’estudi i, per 
tant, encara no s’han atorgat els ajuts convocats enguany.

En la línia de millorar i complementar la política de foment del Govern als mit-
jans de comunicació, es planteja tornar a introduir les línies d’ajuts a projectes per 
tal de flexibilitzar i donar cabuda a més mitjans.

Punt 4.g) En el marc dels finançaments estructurats s’ha creat un grup de treball 
per revisar tots els pagaments pendents actuals per tal de veure quins es poden re-
visar.

Barcelona, 28 de setembre de 2016
Oriol Junqueras i Vies, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hi-

senda

Control del compliment de la Moció 21/XI, sobre la política fiscal i 
pressupostària
390-00021/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 37420 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 04.10.2016

A la Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda
D’acord amb el que estableix l’article 159 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar compliment a la Moció 21/XI, sobre la política fiscal i pres-
supostària (tram. 390-00021/11), us informo del següent:
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Punt 1.a) L’impost sobre els habitatges buits ha restat suspès cautelarment pel 
Tribunal Constitucional des del passat mes de maig de 2016 i fins el recent 24 de se-
tembre de 2016, moment en què el mateix Tribunal ha aixecat la suspensió sobre la 
totalitat dels cinc articles recorreguts, però encara no ha dictat sentència.

Punt 1.b) La revisió i actualització de taxes i l’aprovació de noves es porta a ter-
me de forma ordinària cada any mitjançant la llei de mesures de fiscals, financeres i 
administratives. Tot i no haver estat possible enguany poder aprovar la llei de mesu-
res, el Govern ha impulsat el projecte de llei de modificacions urgents en matèria tri-
butària, que inclou, entre d’altres, la modificació de l’impost sobre l’emissió d’òxids 
de nitrogen a l’atmosfera produïda per l’aviació comercial. També va aprovar la me-
mòria preliminar de l’avantprojecte de llei de l’impost sobre el risc mediambiental 
de la producció, custòdia i dispersió d’elements tòxics.

Punt 1.d) S’està estudiant per part de la Direcció General de Tributs la creació 
d’un nou impost sobre el sector bancari i financer, que gravi un fet impositiu no gra-
vat per l’Estat espanyol.

Punt 2.a) El nombre de centres privats concertats amb educació diferenciada el 
curs escolar 2015-2016 a Catalunya és de quinze, i un centre privat d’ensenyament 
bàsic i artístic, amb conveni amb la Generalitat de Catalunya, que cobreix una part 
de les despeses de personal.

La durada d’aquests concerts educatius és de 4 cursos escolars en els ensenya-
ments d’educació infantil de segon cicle i d’educació secundària obligatòria, i de  
6 cursos escolars en els ensenyaments d’educació primària. La vigència en els en-
senyaments d’educació infantil de segon cicle i en els ensenyaments d’educació se-
cundària obligatòria és fins a la fi del curs escolar 2017-2018, i en els ensenyaments 
d’educació primària és fins a la fi del curs escolar 2019-2020.

Punt 2.b) Actualment el Govern, juntament amb els diferents agents del sector, 
està treballant en la millora de l’objectivitat i l’adaptació del sistema d’ajuts a la rea-
litat canviant del sector. En bona part, aquestes millores van lligades a un millor 
coneixement dels sistemes de difusió dels mitjans. A aquestes alçades de l’any els 
expedients de subvenció presentats pels diferents mitjans està en fase d’estudi i, per 
tant, encara no s’han atorgat els ajuts convocats enguany.

En la línia de millorar i complementar la política de foment del Govern als mit-
jans de comunicació, es planteja tornar a introduir les línies d’ajuts a projectes per 
tal de flexibilitzar i donar cabuda a més mitjans.

Punt 2.c) El Govern està aplicant el topall legal del sou de conseller per als di-
rectius públics en els termes establerts en la Llei 2/2014, del 27 de gener. Així, les 
noves contractacions de directius públics efectuades pel Govern ja respecten les re-
tribucions fixes. Per als contractes i nomenaments anteriors a l’entrada en vigor de la 
Llei, la mateixa norma preveu un termini d’adaptació de tres mesos des de l’aprova-
ció del decret que reguli les retribucions dels directius públics, que es preveu apro-
var properament.

Punt 2.d) El personal eventual es considera càrrec de confiança del Govern. Si 
partim com a dada de referència la VIII Legislatura el nombre de persones amb vin-
culació d’eventual va arribar a ser de 218. El nombre actual, a data 22 de setembre 
de 2016, és de 152 entre computables i no computables.

El nombre de personal eventual a data 31 de desembre de 2015 era de 131 perso-
nes. Durant els mesos de gener i febrer de 2016, i com a conseqüència de la presa de 
possessió del nou Govern i de la nova estructura de la Generalitat, que va suposar 
la creació d’un nou departament, es van anar produint nomenaments i cessaments 
de personal eventual.

Punt 2.e) La política del Govern pel que fa a la gestió patrimonial dels immobles 
d’ús administratiu se centra actualment en la racionalització de la despesa immobi-
liària i optimització dels espais ocupats. En aquest sentit, s’estan duent a terme ac-
tuacions per generar estalvis derivats d’operacions de concentració de dependències 
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administratives en immobles més eficients i, alhora, s’està definint un nou model 
corporatiu d’ocupació dels espais.

Pel que fa a la venda d’immobles d’ús administratiu, el Govern dóna per fina-
litzada aquesta política com a mecanisme de generació d’ingressos pressupostaris 
extraordinaris.

Punt 2.f) El Govern està enllestint el Pla per a la millora de l’eficiència 2016-
2018, que té per objectiu l’optimització de costos sense reducció de qualitat i repen-
sar programes d’acord amb prioritats.

Punt 2.g, 2.h, 2.i) La despesa social augmentava el seu pes dins el pressupost des 
del 71% dels pressupostos de l’exercici 2015 al 73,6% en el projecte de pressupostos 
de l’any 2016. El 78,5% de l’augment de despesa es destinava a despesa social. El 
pla de xoc d’emergència social preveia una despesa de 285 M€ a mesures concretes 
per pal·liar la pobresa i les desigualtats.

Si a les polítiques socials (874,3 M€) s’afegeixen els augments de Justícia i Inte-
rior llavors el 87% de l’augment de despeses s’hauria destinat a serveis que afecten 
directament a les persones.

En canvi, en situació de pròrroga pressupostària no es podran aplicar tots els in-
crements que preveia el projecte de pressupost de 2016, però sí que s’estan duent a 
terme les actuacions més prioritàries des del punt de vista social.

En el marc de les polítiques de creixement per afavorir la creació dels llocs de 
treball de qualitat, el projecte de pressupostos 2016 preveien un impuls a la recerca i 
a la innovació amb un augment del 7,3%. El programa de Nuclis d’innovació tecno-
lògica, l’estratègia RIS3CAT en el marc dels fons europeus. El foment de l’ocupació 
augmentava en 98,7 M€ (60 M€ més que la despesa de l’any anterior) i continuava 
el pla de garantia juvenil. També des de l’ICF es destinaven 415 M€ al finançament 
empresarial i es continuava el sector turístic, el comerç i l’artesania i també el sec-
tor agrari.

Per tal de millorar la competitivitat de les empreses i que aquestes trobin l’entorn 
adequat per la creació de llocs de treball, el Govern duu a terme programes especí-
fics de reactivació industrial i de foment de la innovació, la transferència tecnològica 
i la internacionalització.

L’any 2015 les actuacions de la Direcció General d’Indústria (DGI) i ACCIÓ van 
permetre crear i mantenir els llocs de treball següents:

– Programa de reactivació industrial (Mapa de riscos): des de l’inici d’aquesta 
actuació el 2012 i fins a 30 de juny de 2016 s’ha fet el seguiment de 386 empreses 
amb més de 49.362 llocs de treball en risc. Dels casos en què s’ha deixat de fer el 
seguiment, perquè ha desaparegut la causa directa per la qual es feia, s’ha mantingut 
gairebé el 75% de llocs de treball en risc, 30.865.

El 2015 es van incorporar al mapa de riscos 57 noves empreses, que suposaven 
8.153 llocs de treball en risc, i es va deixar de fer el seguiment de 71, amb un resultat 
de 6.175 llocs de treball mantinguts.

– Participació en els processos de les empreses en situació de concurs de credi-
tors: des de l’inici d’aquesta actuació el 2011 fins el 30 de juny de 2016 en total s’ha 
intervingut en la venda de 206 unitats productives i s’ha aconseguit mantenir 7.672 
llocs de treball. Alhora s’ha aconseguit que altres empreses del sector i també inver-
sors industrials estrangers hagin optat pel creixement inorgànic dels seus negocis.

El 2015 es va intervenir en 54 procediments, que van implicar el manteniment 
de 1.264 llocs de treball dels 1.834 que estaven en risc.

– Internacionalització: s’estima que l’increment de les exportacions de les empre-
ses acompanyades per ACCIÓ el 2015 va implicar la creació de prop de 1.650 llocs 
de treball a Catalunya (2.100 si s’hi inclou l’ocupació creada a l’exterior).

– Atracció d’inversions: el 2015 es van crear 1.934 llocs de treball i se’n van 
mantenir 1.192 a Catalunya mitjançant els projectes d’inversió materialitzats per 
ACCIÓ, alhora que s’estimen 2.188 llocs de treball indirectes addicionals generats a 
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Catalunya. En total, més de 5.300 llocs de treball associats a la captació d’inversions 
(directes i indirectes).

– Acceleradores d’Start-Up 2015 (Pla Embarca): 76 empreses accelerades i 142 
llocs de treball generats.

– Pla Esprint 2015: 20 empreses participants i 45 llocs de treball creats.
Punt 2.j) Catalunya és un país de base industrial i el Govern de la Generalitat 

està decidit que ho continuï sent, ja que la indústria és font d’innovació, d’internaci-
onalització i d’ocupació de qualitat. En aquest sentit, el suport del Govern al sector 
industrial és una prioritat.

Cal tenir en compte que el Parlament no va aprovar els pressupostos de 2016 i la 
situació de pròrroga pressupostària per a aquest exercici implica destinar els recur-
sos prefixats a l’Estratègia industrial.

El 15 de juliol, va tenir lloc una reunió de la Comissió Executiva Permanent, en 
la qual estan representades les organitzacions empresarials i sindicals, i es va donar 
llum verda per iniciar el procés d’elaboració del Pacte, en el qual el Consell Català 
de l’Empresa assumeix el paper d’impulsor.

La metodologia de treball consisteix en la creació d’una taula, que comptarà 
amb la participació, a banda dels membres de la Comissió Executiva Permanent, 
de grups polítics, universitats, col·legis professionals, associacions municipalistes, 
cambres de comerç, agents d’R+D, entre d’altres. Aquesta taula s’organitzarà en sis 
grups de treball vinculats a diferents qüestions relacionades amb la competitivitat 
de sector industrial.

Es preveu que el Pacte estigui enllestit durant el quart trimestre de 2016 i, a la 
vista del contingut es faran les previsions necessàries en el marc del pressupost per 
a l’any 2017.

Barcelona, 28 de setembre de 2016
Oriol Junqueras i Vies, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hi-

senda

Control del compliment de la Moció 25/XI, sobre les polítiques de 
joventut
390-00025/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 36960 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 04.10.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 159 del Reglament del Parlament de Catalu-

nya, i per tal de donar compliment a la Moció 25/XI, sobre les polítiques de joventut 
(tram. 390-00025/11), us trameto amb aquest escrit el resum de les accions que s’han 
impulsat per a fer efectiva la Moció, així com la previsió de desenvolupament o el 
termini previst per a realitzar altres actuacions que ajuden a donar compliment als 
objectius que s’hi especifiquen.

Barcelona, 25 de setembre de 2016
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Annex
En relació amb les accions desenvolupades per a gestionar el fenomen de la fuga 

de talents joves, cal dir que en el marc del grup de seguiment interdepartamental 
del Pla per a la Mobilitat Internacional (PMI), la Direcció General de Joventut ha 
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impulsat la creació d’un espai específic de treball centrat en l’eix 4 del PMI (eix de 
«Promoció del retorn»). Aquest espai específic de treball ha de servir per avaluar 
–i, si escau, reforçar– les mesures pal·liatives i de foment del retorn que ja hi ha ac-
tualment en marxa (estiguin o no incloses al PMI) i per estudiar el disseny de noves 
mesures que es poden posar en funcionament.

La primera reunió d’aquest nou espai de treball es va celebrar el dia 18 de juliol 
de 2016 i va servir per presentar un pla de treball per als propers mesos. Durant els 
mesos de setembre i octubre, la Direcció General de Joventut mantindrà reunions 
bilaterals amb totes les unitats i departaments que integren el grup de treball per tal 
d’identificar totes aquelles actuacions que ja s’estan duent a terme i explorar la via-
bilitat de crear-ne de noves. El resultat d’aquest treball, junt amb les conclusions del 
Fòrum de Lleida (que s’explica al punt següent) serà el punt de partida per definir 
com es pot reforçar l’aposta estratègica del Govern per atraure el talent i fomentar el 
retorn dels i les joves catalans emigrats.

Els dies 24 i 25 de novembre de 2016 tindrà lloc la 19a edició del Fòrum d’Estu-
dis sobre la Joventut, un espai de debat i d’intercanvi d’experiències que se celebra 
anualment a la ciutat de Lleida, organitzat per la Direcció General de Joventut (DGJ), 
mitjançant l’Observatori Català de la Joventut, i amb la col·laboració de la Universitat 
i la Diputació de Lleida. L’edició d’aquest proper novembre durà per títol «Joves emi-
grants, costos i oportunitats socials» i servirà, entre altres coses, per fer una diagnosi 
acurada sobre les migracions juvenils per motius laborals. En el marc del Fòrum es 
presentaran diversos estudis sobre el fenomen de l’emigració i la fuga de talent jove, 
així com experiències i recursos per fer-hi front i per fomentar el retorn.

En un altre ordre de coses, en el marc del desenvolupament del programa de Ga-
rantia Juvenil (GJ) i per tal d’aconseguir la màxima difusió comunicativa, des del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies s’han impulsat diverses estratègies 
per tal que les oportunitats que ofereix siguin conegudes pel màxim nombre de jo-
ves i, molt especialment, per tots aquells perfils que en són beneficiaris potencials. 
Les campanyes publicitàries als mitjans de comunicació són un primer canal de di-
fusió, ja que permeten donar a conèixer el programa a un públic molt ampli. Alhora, 
però, aquestes campanyes tenen un caràcter inespecífic i no arriben a tots els perfils 
de joves. Un segon canal de difusió, molt més concret, és la informació i l’assesso-
rament que ofereixen les Oficines de Treball del Servei d’Ocupació de Catalunya 
(SOC), les Oficines Joves (OJ), els Punts d’Informació Juvenil (PIJ) i altres serveis 
d’informació juvenil. Tanmateix, aquest canal tampoc no és prou eficaç per arribar a 
aquells joves que estan més allunyats de l’administració i dels àmbits formals d’edu-
cació. Per això, el 2014, es va crear la xarxa d’impulsors de la GJ.

Els impulsors duen a terme una tasca molt lligada al treball de carrer i al contac-
te directe amb la gent jove. Aquesta tasca s’articula de forma conjunta entre el SOC 
i la DGJ i es desplega mitjançant la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil, atès que 
la major part d’impulsors són contractats pels ens locals com a personal de les OJ. 
El dia 5 de juliol de 2016 es va publicar al DOGC la segona convocatòria de la Xar-
xa d’impulsors, que ha ampliat el personal tècnic contractat fins als 98 impulsors 
(25 més que en la primera convocatòria) i n’ha diversificat el perfil (incorporant els 
agents socials com a contractistes). Tot això suposa un clar reforç de la xarxa d’im-
pulsors i, doncs, de la difusió de la GJ.

La DGJ està reforçant la coordinació amb aquells organismes de la Generalitat 
que treballen amb col·lectius juvenils específics (la Secretaria d’Igualtat, Migracions 
i Ciutadania) en relació amb els joves d’origen immigrat; la DGAIA, en relació amb 
els joves tutelats i extutelats; el Departament de Justícia, en relació amb els joves in-
terns en centres de justícia juvenil, etc. L’objectiu és donar a conèixer la GJ a aquests 
col·lectius juvenils, que solen respondre al perfil de joves allunyats de les institucions 
i dels àmbits educatius formals.
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És important recordar, però, que en l’àmbit del desenvolupament de la Garantia 
Juvenil, qui defineix els criteris i procediments d’inscripció al programa és el Mi-
nisterio de Empleo y Seguridad Social. Des de la Generalitat s’ha demanat reite-
radament al Ministeri que flexibilitzi els requisits d’inscripció (massa restrictius) i 
que n’agilitzi el procediment, que és lent i complex. De fet, el procediment implica 
una doble sol·licitud, ja que per inscriure’s primer cal sol·licitar un codi d’activació. 
Aquest procés burocràtic allarga innecessàriament el procediment i el temps d’espe-
ra dels joves i pot arribar a desincentivar les inscripcions al programa.

Per tal de simplificar el procediment i escurçar-ne els terminis, al mes d’abril, la 
DGJ va habilitar 30 OJ i PIJ que han passat a assumir i gestionar directament les ins-
cripcions, mitjançant l’accés directe a l’aplicatiu informàtic del Ministeri. D’aquesta 
manera, els joves s’estalvien el pas previ de sol·licitar un codi d’activació i es reduei-
xen els terminis del procediment. Aquesta millora del servei només s’ha pogut dur a 
terme a 30 OJ i PIJ perquè el ministeri no en va autoritzar més, ateses les limitacions 
de l’aplicatiu que utilitzen. La DGJ va seleccionar les 30 OJ i PIJ beneficiaris segons 
criteris d’equilibri territorial i del volum de demanda que atenen les diverses OJ i PIJ.

Així mateix, el passat mes de juliol, el Govern ha informat la Comissió Europea, 
mitjançant una carta signada per aquesta consellera, de les dificultats que posa el 
govern espanyol a la implementació de la GJ. A la carta s’hi adjunta la declaració 
que el Consell de Direcció del SOC va aprovar per unanimitat el mes de maig, en 
la qual s’insta el govern espanyol a eliminar els obstacles i flexibilitzar els requisits 
d’inscripció al programa. Uns obstacles que, actualment, deixen fora de la GJ a col-
lectius de joves vulnerables com ara els qui treballen esporàdicament o han fet una 
formació i necessiten consolidar-se (ja sigui en els estudis o en el mercat de treball).

Volem fem palesa, també, la feina que des del Departament d’Afers i Relacions 
institucionals i Exteriors i Transparència es fa en relació amb el registre de catalanes 
i catalanes a l’exterior, dels quals s’han incorporat, gràcies a la col·laboració amb la 
Secretaria d’Ocupació, dades relatives a la formació econòmica i l’àmbit de desen-
volupament professional de les persones inscrites. Aquesta tasca es realitza des de la 
Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea i s’està centrant a incorporar nous 
serveis al Registre per dotar-lo de més contingut.

Aquestes mesures han de permetre incrementar la seva difusió entre l’emigració 
catalana i aconseguir un efecte crida per a la inscripció que permeti un major conei-
xement del col·lectiu i un millor tractament estadístic per, posteriorment, articular 
les polítiques més adequades per aquestes persones.

Així mateix, fem notar que properament el Govern aprovarà el projecte de llei 
de la Comunitat Catalana a l’Exterior perquè pugui entrar al Parlament. Aquest Pro-
jecte de llei conté referències al fet emigratori i contempla el seu abordatge integral 
per part de la Generalitat i, per tant, del tractament, d’entre altres, del talent català 
emigrat.

En un altre ordre de coses, la formació en llengua del personal docent és una de 
les prioritats formatives del Departament d’Ensenyament i té com a finalitats prin-
cipals: 

– L’actualització metodològica i lingüística del professorat especialista de llen-
gua (estrangera i oficials), donant una especial importància a la formació relaciona-
da amb els nous currículums competencials.

– La formació lingüística del professorat no especialista amb l’objectiu que sigui 
capaç d’utilitzar les llengües en els contextos docents.

– La capacitació del professorat per impartir continguts no lingüístics en una 
llengua estrangera (AICLE) o en la llengua d’escolarització per a alumnes que no 
la tenen com a llengua primera o familiar (Programa d’Immersió Lingüística PIL) 
amb la finalitat de consolidar i expandir aquests ensenyaments.

El Departament d’Ensenyament està actuant per millorar les competències lin-
güístiques de tot l’alumnat en anglès, atès que s’ha produït un augment de la puntua-
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ció mitjana obtinguda pels alumnes a les proves de competència d’anglès. El curs 
2013-2014 va ser de 66,9 punts, el curs 2014-2015 de 69,3, i el curs 2015-2016 s’han 
superat els 70 punts, per tant hi ha hagut un increment de 3,1 punts en la puntuació 
mitjana.

La situació dels alumnes segons el nivell d’assoliment també ha millorat, de ma-
nera que s’ha produït una millora de l’equitat del sistema. És a dir, aquells alumnes 
situats en franges baixes han anat disminuint per passar a franges més altes. El curs 
2013-2014 hi havia un 20% del alumnes en la competència en anglès situats a les fran-
ges baixes. Aquesta xifra, el curs 2014-2015 va disminuir un punt, passant a un 19%.

Les diverses taxes relacionades amb l’èxit escolar també han millorat considera-
blement en darrers cursos. En el cas de la taxa de graduació a l’ESO hem arribat a 
un 88% el curs 2014-2015 (darreres dades disponibles) amb la qual cosa s’han assolit 
els objectius europeus per al 2020. Alhora, la taxa de repetició a quart d’ESO es va 
situar per primera vegada per sota del 6% aquest darrer curs 2015-2016. La taxa que 
definitivament demostra la millora dels darrers cursos i el potencial de millora en 
les taxes d’escolarització més enllà de l’ensenyament obligatori és la d’idoneïtat: s’ha 
passat d’un percentatge del 70,3% el curs 2010-2011 d’alumnat que cursava quart 
d’ESO a l’edat de 15 anys, a un percentatge del 77,6% el curs 2015-2016.

També cal destacar que es va consolidant la formació professional dual com una 
opció important per donar resposta a les necessitats formatives de les empreses a 
través de l’alternança centre i empresa: 

FP dual Alumnat Grups Centres
Títols 

impartits
Empreses i 

entitats

Curs 12-13 590 32 25 18 118

Curs 13-14 2.116 92 49 44 251

Curs 14-15 3.718 207 122 67 645

Curs 15-16 5.075 290 158 90 1.050

La meitat dels centres d’FP de Catalunya tenen ja en marxa algun projecte d’FP 
dual. El nombre d’empreses gairebé es triplica en relació amb el curs passat. Aquest 
creixement cal agrair-lo a la bona col·laboració generada entre les empreses i els 
centres docents d’FP.

En relació amb els programes específics per atendre les necessitats formatives 
dels aturats menors de 25 anys i capacitar-los per a un ingrés o reingrés efectiu en  
el mercat de treball, cal fer notar el fet que els diferents programes que conformen el  
catàleg de mesures de la Garantia Juvenil, han de donar resposta a tot l’ampli espec-
tre de perfils de joves que es troben en situació de vulnerabilitat formativa, laboral o 
la combinació de les dues, amb especial incidència en aquest darrer col·lectiu.

Dins de les mesures que permeten millorar l’ocupabilitat dels joves, per tal de 
capacitar-los i fer-los visibles i competitius en el mercat laboral, s’han desenvolu-
pat una sèrie de programes que incorporen elements d’innovació, tant en els tipus 
de serveis i programes com en la manera d’entendre els joves i les joves NOEF (No 
Ocupació, Educació i/o Formació), i en les noves formes de treball i coordinació en-
tre els diversos agents implicats en la Garantia Juvenil.

L’objectiu immediat d’aquests programes és la reinserció del jove en el sistema 
educatiu, per continuar amb la seva formació reglada, i/o formació per aconseguir el 
nivell de competència demandat pel mercat de treball. En tots dos casos, amb l’ob-
jectiu final d’integració o reintegració del jove en el món laboral.

En el marc dels programes inclosos en la Garantia Juvenil s’han treballat de for-
ma especial els diferents perfils de joves amb especial incidència en els intervals 
d’edat dels menors de 25 anys i, actualment, estem ampliant progressivament el de 
25 a 29 anys, ja que vam aconseguir que variessin les condicions d’accés al progra-
ma a instància del Govern.
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El catàleg de serveis de Garantia Juvenil que dóna cobertura a les necessitats 
formatives dels joves per incrementar la seva competitivitat queda resumit en el se-
güent quadre:

Garantia juvenil - Mesures d’increment de l’ocupabilitat dels joves 

Programes mixtos 
d’ocupació - 
formació

Joves per 
l’ocupació 
2015-2017

Aquest programa integral està orientat a proveir 
als joves de la garantia juvenil una qualificació 
i competències professionals suficients perquè 
puguin definir i construir la seva trajectòria 
professional, de manera que els permeti la 
inserció en el mercat laboral amb unes mínimes 
garanties d’estabilitat. Inclou la contractació 
laboral.

Programes de 
segona oportunitat

Noves 
oportunitats

Potenciar a Catalunya una xarxa de 8 centres 
de segona oportunitat orientat a atendre els 
col·lectius joves de 16 a 18 anys sense estudis 
amb un doble objectiu de retorn al sistema 
educatiu i/o qualificar professionalment per 
accedir al món laboral.

Programes mixtos 
d’ocupació - 
formació

Programes 
integrals

Convocatòria orientada a entitats 
especialitzades en tot el territori en l’atenció 
integral, incloent pràctiques a empreses, a 
joves que han abandonat el sistema educatiu 
per fomentar la inserció laboral en empreses i/o 
el seu retorn al sistema educatiu.

Formació amb 
compromís de 
contractació

Fem ocupació 
pels joves

Aquesta convocatòria es dissenya en funció de 
les necessitats reals de l’empresa i dels llocs 
de treball que necessiten cobrir i alhora pretén 
afavorir la inserció laboral de les persones 
joves desocupades. La contractació del jove és 
l’objectiu central del programa. Orientat a joves 
d’entre 18-24 anys.

Formació per 
a l’obtenció 
de qualificació 
professional

Educación - 
Programas de 
formación e 
inserción

Convocatòria per a centres educatius i 
establiments per al desenvolupament de 
Programes de Formació i Inserció que es 
desenvolupen des del Departament d’Educació.

Formació per 
a l’obtenció 
de qualificació 
professional

Educación - 
Programas de 
formación e 
inserción (PFI)

Convocatòria per a la realització d’accions 
formatives en àrees professionals prioritàries, 
adreçades a joves beneficiaris de garantia 
juvenil. Acord Marc. Programes específics en el 
marc de diferents convocatòries de formació. 

Iniciatives per a 
la reinserció de 
joves tutelats 
judicialment 
mitjançant 
formació i treball

CIRE-Iniciatives 
per a la 
Resinserció - 
Programa de 
formació i borsa 
de treball

Accions formatives en competències 
bàsiques i per a l’obtenció de certificats de 
professionalitat i gestió de borsa de treball per 
a persones joves sota mesures judicials.

Formació 
específica en l’àrea 
d’automoció

Formació en 
Automoció

Accions formatives per obtenir el certificat de 
professionalitat desenvolupades en el centre 
d’Automoció.
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Garantia juvenil - Mesures d’increment de l’ocupabilitat dels joves 

Programa 
de mobilitat 
internacional per 
a la millora de 
les competències 
professionals

Mobilitat 
transnacional -  
TLN International 
Mobility

Mesures de mobilitat transnacional per a joves 
desafavorits beneficiaris de garantia juvenil.

Projectes mixtos 
d’orientació - 
ocupació - formació - 
emprenedoria

Projectes 
d’ocupació 
singulars

Convocatòria amb un doble objectiu: recollir 
en concurrència tots aquells projectes 
cofinançables en el marc de la garantia juvenil, 
i donar cabuda a un finançament per part del 
SOC a totes les iniciatives de caràcter singular 
de les entitats incloses a la cartera de garantia 
juvenil, donant resposta a les especificitats 
del territori o per aconseguir que els joves 
s’insereixin en el mercat laboral...)

És important recordar, també, la tasca que es porta a terme a través de l’Àrea 
de Serveis a l’Empresa. El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) informa, 
assessora i dóna suport a les empreses, entitats i organitzacions per tal d’apropar els 
serveis i recursos que ofereix la Garantia Juvenil al món empresarial.

Complementàriament a l’atenció personalitzada, la web de Garantia Juvenil a 
Catalunya planteja una secció diferenciada i dirigida a l’empresa, per tal d’actualit-
zar la informació que s’ofereix.

El rol de les empreses en els programes impulsats per la Garantia Juvenil a Ca-
talunya i que comporten pràctiques i contractació laboral és clau per a posar en con-
tacte els joves amb la realitat del món laboral.

Cal destacar que en algun dels programes de GJ, les empreses s’impliquen des 
del primer moment amb diferents accions amb els joves: tutorització, mentoring, 
disseny de projectes professionals, etc.

En relació amb el foment dels convenis de col·laboració entre les administracions 
públiques i la Sareb, el Departament de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge fa notar que s’han signat convenis de col·laboració per a la cessió d’habi-
tatges amb entitats finances que han rebut ajuts públics, directament o a través d’en-
titats adquirides posteriorment, així com amb la Sareb.

Fruit de la signatura d’aquests convenis, la Generalitat de Catalunya ha ampliat 
el seu parc disponible per a lloguer social, amb habitatges que gestiona de forma 
temporal i destina de manera prioritària als casos de la Mesa de valoració per a si-
tuacions d’emergències econòmiques i socials, que afecten les persones i unitats fa-
miliars en situació de major risc d’exclusió social i residencial, entre les quals des-
taquen les que impliquen persones i unitats familiars en risc de pèrdua imminent de 
l’habitatge, incloent-hi les que integren menors i joves.

A data d’avui s’han formalitzat convenis amb 6 entitats, que suposen la cessió 
temporal de 3.660 habitatges. Aquests són efectivament cedits per les entitats a la 
Generalitat de forma gradual, a mesura que es resolen els casos d’emergència social 
als quals aquests han de donar resposta.
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Habitatges conveniats

Sareb 930
Catalunya Caixa 400
Bankia 230
UCI 100
CaixaBank 200
BBVA 1.800

Total 3.660

En el marc dels programes de Garantia Juvenil, l’Ordre EMO/298/2015, de 16 
de setembre, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions per afavorir la incorporació al mercat de treball de joves acollits al pro-
grama de Garantia Juvenil, mitjançant mesures de foment del treball autònom i de 
l’economia social i cooperativa, s’obre la convocatòria pluriennal per als anys 2015 
i 2016, i regula dues línies d’ajuts per afavorir el treball autònom: 

Línia A: Ajuts per a l’autoocupació de joves acollits al programa de Garantia Ju-
venil: 

Fins a 9.080,40 euros per la permanència durant un mínim de 12 mesos ininter-
romputs d’alta com autònom al règim general de treballadors autònoms o a la mutu-
alitat del col·legi professional corresponent.

2015 - 2016

Import convocat 2.379.064,80 euros

El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el 31 d’octubre de 2016. 
A partir del setembre 2016, i en funció de les previsions econòmiques de la línia B, 
es procedirà a la redistribució de fons per assolir el màxim de sol·licituds de la línia 
A pendents d’atorgament per manca de pressupost.

Línia B: Ajuts per a treballadors autònoms i entitats d’economia social que con-
tractin joves de Garantia Juvenil: 

Fins a 9.080,40 euros per la contractació d’un jove inscrit al Registre de Garan-
tia Juvenil per part d’un treballador autònom o per una empresa d’economia social 

2015 - 2016

Import convocat 2.504.391,86 euros

El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el 31 d’octubre de 2016.
Convé fer ressaltar, tal com fa notar el Departament de Vicepresidència, Eco-

nomia i Hisenda, que l’Institut Català de Finances disposa de diverses línies de 
finançament per a joves emprenedors, entre les que destaquen la línia de préstecs 
«Emprèn» i una línia de préstecs participatius, en coinversió amb inversors privats 
–principalment business angels.

La línia Emprèn és una línia de finançament de l’ICF específica per a empre-
nedors, autònoms i comerços que es comercialitza a través de Banc Sabadell i Cai-
xabank i compta amb l’assumpció d’una part del risc creditici de les operacions 
–mitjançant ordres d’ajut–  per part dels departaments d’Empresa i Coneixement, i 
Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat. A través d’aquesta línia des de 
l’1 de gener fins al 31 de maig de 2016 l’ICF ha finançat 133 emprenedors, autònoms 
i/o comerços per un import de 7,23 milions d’euros. Amb la línia de préstecs par-
ticipatius, l’ICF coinverteix amb inversors privats –principalment business angels– 
en empreses innovadores de nova creació per potenciar el seu creixement. A través 
d’aquesta línia, l’ICF ja ha invertit en 49 start-ups catalanes per un import de 7,7 
milions d’euros.
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L’ICF ha fet extensiva aquesta modalitat de cofinançament amb inversors pri-
vats al programa d’Indústria del Coneixement desenvolupat conjuntament amb la 
Secretaria d’Universitats del Departament d’Empresa i Coneixement per a impulsar 
la creació d’empreses de base científica, sorgides de les Universitats i els Centres 
Tecnològics. També l’ha fet extensiva al finançament de l’emprenedoria corporativa, 
conjuntament amb ACCIÓ, per fomentar la innovació oberta entre start-ups i em-
preses consolidades. A través d’aquesta línia, l’ICF coinverteix en empreses inno-
vadores de nova creació –mitjançant préstecs participatius d’entre 50.000 i 200.000 
euros–, conjuntament amb empreses consolidades. L’objectiu és que les start-ups 
tinguin recursos per desenvolupar el seu model de negoci i que les empreses conso-
lidades inverteixin en innovació.

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

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

Compareixença en ponència de Joaquín Nieto, director de 
l’Organització Internacional del Treball d’Espanya i Portugal, amb 
relació al Projecte de llei del canvi climàtic
353-00108/11

DECAÏMENT

Decaïment en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei del canvi climàtic», el 
30.09.2016.

Compareixença en ponència de Teresa Ribera, directora de l’Institut 
de Desenvolupament Sostenible i Relacions Internacionals de París, 
amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic
353-00109/11

DECAÏMENT

Decaïment en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei del canvi climàtic», el 
30.09.2016.

Compareixença en ponència de Yayo Herrero, directora de la 
Fundación Benéfico-social Hogar del Empleado, amb relació al 
Projecte de llei del canvi climàtic
353-00110/11

DECAÏMENT

Decaïment en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei del canvi climàtic», el 
30.09.2016.
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Compareixença en ponència de Carlos Bravo, coordinador del 
Secretariat Tècnic d’Alianza Mar Blava i membre de l’Associació 
Salvia Team, amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic
353-00111/11

DECAÏMENT

Decaïment en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei del canvi climàtic», el 
30.09.2016.

Compareixença en ponència d’una representació de la Fundació 
Renovables amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic
353-00112/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei del canvi climà-
tic», el 30.09.2016.

Compareixença en ponència de Cote Romero, membre de Nuevo 
Modelo Energético, amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic
353-00115/11

DECAÏMENT

Decaïment en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei del canvi climàtic», el 
30.09.2016.

Compareixença en ponència de Ricard Riol Jurado, president de 
l’Associació per a la Promoció del Transport Públic, amb relació al 
Projecte de llei del canvi climàtic
353-00116/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei del canvi climà-
tic», el 30.09.2016.

Compareixença en ponència de Javier Guzmán, en representació 
d’Enginyeria sense Fronteres, amb relació al Projecte de llei del canvi 
climàtic
353-00117/11

DECAÏMENT

Decaïment en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei del canvi climàtic», el 
30.09.2016.
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Compareixença en ponència d’una representació de l’Estudi Ramon 
Folch amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic
353-00118/11

DECAÏMENT

Decaïment en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei del canvi climàtic», el 
30.09.2016.

Compareixença en ponència d’una representació de l’Oil Crash 
Observatory, CSIC-ICM, amb relació al Projecte de llei del canvi 
climàtic
353-00119/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei del canvi climà-
tic», el 30.09.2016.

Compareixença en ponència d’una representació de la Xarxa per la 
Sobirania Energètica amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic
353-00120/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei del canvi climà-
tic», el 30.09.2016.

Compareixença en ponència d’una representació del Moviment per la 
Justícia Climàtica amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic
353-00121/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei del canvi climà-
tic», el 30.09.2016.

Compareixença en ponència de Gita Parihar, membre de Friends 
of Earth Legal Advice Line, amb relació al Projecte de llei del canvi 
climàtic
353-00122/11

DECAÏMENT

Decaïment en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei del canvi climàtic», el 
30.09.2016.
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Compareixença en ponència de Pep Salas, en representació del 
Congrés RuralSmartGrids i del Congrés de l’Energia de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic
353-00123/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei del canvi climà-
tic», el 30.09.2016.

Compareixença en ponència de Gustavo Duch Guillot, membre 
de Som lo que Sembrem, amb relació al Projecte de llei del canvi 
climàtic
353-00125/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei del canvi climà-
tic», el 30.09.2016.

Compareixença en ponència d’una representació de la Plataforma per 
la Qualitat de l’Aire amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic
353-00126/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei del canvi climà-
tic», el 30.09.2016.

Compareixença en ponència d’una representació d’Aigua és Vida amb 
relació al Projecte de llei del canvi climàtic
353-00128/11

DECAÏMENT

Decaïment en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei del canvi climàtic», el 
30.09.2016.

Compareixença en ponència de Josep Vila, de la Universitat de 
Girona, amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic
353-00130/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei del canvi climà-
tic», el 30.09.2016.
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Compareixença en ponència de Tom Kucharz, periodista, politòleg i 
investigador social, amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic
353-00132/11

DECAÏMENT

Decaïment en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei del canvi climàtic», el 
30.09.2016.

Compareixença en ponència d’una representació de Foment del 
Treball Nacional amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic
353-00133/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei del canvi climà-
tic», el 30.09.2016.

Compareixença en ponència d’una representació de Pimec amb 
relació al Projecte de llei del canvi climàtic
353-00134/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei del canvi climà-
tic», el 30.09.2016.

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei del 
canvi climàtic
353-00136/11

DECAÏMENT

Decaïment en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei del canvi climàtic», el 
30.09.2016.

Compareixença en ponència d’una representació de Greenpeace amb 
relació al Projecte de llei del canvi climàtic
353-00138/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei del canvi climà-
tic», el 30.09.2016.
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Compareixença en ponència d’una representació del Reial Automòbil 
Club de Catalunya amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic
353-00141/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei del canvi climà-
tic», el 30.09.2016.

Compareixença en ponència de la directora de l’aeroport de 
Barcelona - el Prat amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic
353-00143/11

DECAÏMENT

Decaïment en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei del canvi climàtic», el 
30.09.2016.

Compareixença en ponència de Mariano Marzo Carpio, catedràtic 
d’estratigrafia i professor de recursos energètics de la Universitat de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic
353-00146/11

DECAÏMENT

Decaïment en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei del canvi climàtic», el 
30.09.2016.

Compareixença en ponència d’una representació de la Confederació 
d’Associacions Veïnals de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
del canvi climàtic
353-00150/11

DECAÏMENT

Decaïment en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei del canvi climàtic», el 
30.09.2016.

Compareixença en ponència de Manola Brunet, directora del Centre 
de Canvi Climàtic de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació al 
Projecte de llei del canvi climàtic
353-00154/11

DECAÏMENT

Decaïment en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei del canvi climàtic», el 
30.09.2016.
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Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació 
d’Empreses Elèctriques amb relació al Projecte de llei del canvi 
climàtic
353-00155/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei del canvi climà-
tic», el 30.09.2016.

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

Estats de desenvolupament i d’execució del pressupost de la 
Generalitat en data del 30 de juny de 2016
334-00039/11

PRESENTACIÓ: CONSELLER, DEL DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA I 

D’ECONOMIA I HISENDA

Reg. 36898 / Coneixement i tramesa a la Comissió d’Economia i Hisenda: Mesa del 

Parlament, 04.10.2016

A la presidenta del Parlament
Benvolguda presidenta,
En compliment de l’article 79 del Text Refós de la Llei de finances públiques de 

Catalunya, trameto els estats de desenvolupament i d’execució del Pressupost de la 
Generalitat de Catalunya a 30 de juny de 2016, i l’informe sobre l’evolució dels re-
sultats no financers i de l’endeutament previst en l’article 21 apartats 3 i 4 de la ma-
teixa Llei, per al seu lliurament a la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost 
del Parlament de Catalunya.

Cordialment,

Barcelona, 23 de setembre de 2016
Oriol Junqueras i Vies, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hi-

senda

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

Informe sobre l’evolució dels resultats no financers i de 
l’endeutament de la Generalitat en data del 30 de juny de 2016
334-00040/11

PRESENTACIÓ: CONSELLER, DEL DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA I 

D’ECONOMIA I HISENDA

Reg. 36898 / Coneixement i tramesa a la Comissió d’Economia i Hisenda: Mesa del 

Parlament, 04.10.2016

N. de la r.: L’escrit corresponent a aquest tràmit es reprodueix en l’expedient 334-
00039/11.
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Informe sobre la situació dels avals concedits per la Generalitat en 
data del 30 de juny de 2016
334-00041/11

PRESENTACIÓ: CONSELLER, DEL DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA I 

D’ECONOMIA I HISENDA

Reg. 36899 / Coneixement i tramesa a la Comissió d’Economia i Hisenda: Mesa del 

Parlament, 04.10.2016

A la presidenta del Parlament
Benvolguda presidenta,
Per a la seva tramesa a la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost del Par-

lament de Catalunya, us trameto adjunta, la informació a 30 de juny de 2016, a  
la qual es refereix l’article 61.3 del Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

Cordialment,

Barcelona, 23 de setembre de 2016
Oriol Junqueras i Vies, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hi-

senda

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

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 maig 
del 2016
337-00018/11

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DEL CONSELL DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

Reg. 36906 / Coneixement i tramesa a la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals: Mesa del Parlament, 04.10.2016

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

Cordialment,

Barcelona, 23 de setembre 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 Par-
lament.
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