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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 420/XI del Parlament de Catalunya, sobre la instal·lació de 
sistemes de recollida de dades als rius
250-00661/11

ADOPCIÓ

Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, sessió 12, 31.01.2017, 

DSPC-C 306

La Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, en la sessió 
tinguda el dia 31 de gener de 2017, ha debatut el text de la Proposta de resolució so-
bre els sensors del riu Sió (tram. 250-00661/11), presentada pel Grup Parlamentari 
de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 
45651).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a establir convenis de col·laboració 

amb els ajuntaments per a instal·lar sistemes de recollida de dades als rius, en coor-
dinació amb la Direcció General de Protecció Civil. Aquest organisme ha d’assumir 
la interpretació de les dades recollides i les actuacions que se’n derivin segons el 
protocol establert a aquest efecte.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2017
La secretària de la Comissió, Sonia Sierra Infante; el president de la Comissió, 

Joan Garriga Quadres

Resolució 421/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’execució  
de les mesures del Pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes 
de l’Administració de la Generalitat
250-00672/11

ADOPCIÓ

Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, sessió 12, 31.01.2017, 

DSPC-C 306

La Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, en la sessió 
tinguda el dia 31 de gener de 2017, ha debatut el text de la Proposta de resolució so-
bre el coneixement i la correcció de la bretxa salarial entre dones i homes en el sector 
públic (tram. 250-00672/11), presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que 
es Pot, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 46586).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar anualment l’informe sobre 

l’execució de les mesures del Pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes de l’Ad-
ministració de la Generalitat. Aquest informe ha d’incloure també un estudi de l’evo-
lució de la bretxa salarial per raons de gènere a les empreses catalanes.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2017
La secretària de la Comissió, Sonia Sierra Infante; el president de la Comissió, 

Joan Garriga Quadres
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.10.25. Propostes de resolució

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

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament en la sessió 17, tinguda el 07.02.2017, 
DSPC-C 314.
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de comerç, serveis i fires
200-00022/11

TRAMITACIÓ PEL PROCEDIMENT D’URGÈNCIA

Sol·licitud: GP JS (reg. 49232).
Tràmits afectats: a partir del termini per a proposar compareixences.
Reducció de terminis: a la meitat dels que són fixats amb caràcter ordinari.
Acord: Mesa del Parlament, 07.02.2017.

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de creació de la comarca del Lluçanès
202-00045/11

ESMENES A LA TOTALITAT

Reg. 47303; 49075; 49233 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 47303)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Eva Martínez Morales, diputada del Grup Par-

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 113 i següents del 
Reglament del Parlament, presenten la següent esmena a la totalitat a la Proposició 
de llei de creació de la comarca del Lluçanès (tram. 202-00045/11).

Esmena 1
GP Socialista
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 12 de gener de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Eva Martínez Morales, diputada, GP SOC 

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 49075)

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 de creació de la comarca 
del Lluçanès (tram. 202-00045/11).

Esmena 1
GP de Ciutadans
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 30 de gener de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP C’s
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GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 49233)

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, 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 
de creació de la comarca del Lluçanès (tram. 202-00045/11).

Esmena 1
GP del Partit Popular de Catalunya
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu GP PPC

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el desglossament i el detall  
dels informes d’execució del pressupost de la Generalitat
250-00713/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 48201 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEH, 07.02.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 48201)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De supressió i addició del punt 1

1.Publicar els informes mensuals d’execució pressupostària amb el mateix detall 
i la mateixa estructura que els Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per cen-
tres gestors i agrupat per capítols, articles i aplicacions pressupostàries.

Proposta de resolució sobre el control parlamentari de l’execució  
del pressupost de la Generalitat
250-00714/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 48202 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEH, 07.02.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 48202)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació i supressió 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a comparèixer se-
mestralment, a través del conseller d’Economia i Hisenda en el si de la comissió 
parlamentària corresponent, per tal de presentar un informe de compliment de l’exe-
cució mensual del pressupost i per informar de les raons de les desviacions que s’ha-
gin produït.
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Proposta de resolució sobre el millorament de la carretera C-17
250-00806/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 49010 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

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

lamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 164 
i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució millorament 
de la C-17, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori, amb el 
text següent: 

Exposició de motius
La C 17 és una carretera de gran importància viària que uneix diverses comar-

ques, des del Barcelonès fins a la Cerdanya, passant pels Vallès Occidental i Ori-
ental, Osona i el Ripollès, per la qual cosa és un eix bàsic en la xarxa de carreteres 
de Catalunya.

Per aquest motiu i per les deficiències en el servei ferroviari de la línia R3, que 
redueix el seu servei en determinades hores provoca que l’afluència de vehicles dià-
riament sigui molt alta i amb freqüents embussos. Fet que s’agreujarà amb l’obertura 
de nous centres logístics com el projectat a Lliçà d’Amunt, la qual cosa pot provocar 
un col·lapse viari en amplies franges horàries.

Amb aquesta afluència és cabdal considerar la qualitat pròpia de la via, i ara ma-
teix la C-17 és una via deficient, amb voravies escasses que impedeixen de manera 
segura l’estacionament de vehicles, en cas d’avaria o altres situacions excepcionals. 
Altres trams, com el comprès entre els municipis de Tagamanent i Aiguafreda, amb 
corbes difícils, paviment deficient i mal peraltat, amb negligent manteniment de la 
pintura i senyalització vial la converteixen en una via molt perillosa.

Tan és així que el passat mes de setembre degut a la falta de seguretat de les pa-
rets adjacents a la via per mitja de malles protectores i adequada senyalització es 
van produir despreniments de pedres al vial i això va causar un greu accident mortal 
d’una jove conductora d’Aiguafreda.

Atès que la C-17 requereix d’una intervenció de reforma integral que garanteixi 
seguretat viària, 

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

Proposta de resolució
1. Instar al Departament de Territori i Sostenibilitat que programi dins de la Pla-

nificació del manteniment de carreteres com una obra prioritària les mesures de pro-
tecció i seguretat davant dels despreniments en els trams més perillosos, adequant el 
paviment, revisant i col·locant la senyalització viària necessària.

2. Instar el Departament de Territori i Sostenibilitat la reforma integral de la via, 
a mig termini, eliminant els elements més perillosos i augmentant les mesures de 
seguretat, especialment als trams més col·lapsats.

Palau del Parlament, 30 de gener de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Hortènsia Grau Juan, diputada, GP CSP 
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Proposta de resolució sobre el traspàs de la propietat del Canal 
Olímpic a l’Ajuntament de Castelldefels
250-00807/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 49011 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

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

lamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 164 
i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el tras-
pàs de la propietat del canal olímpic situat a Castelldefels, per tal que sigui substan-
ciada davant la Comissió de Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’any 1990 es va inaugurar el Canal Olímpic a Castelldefels per tal d’acollir les 

competicions de piragüisme i rem amb motiu dels Jocs Olímpics de Barcelona’ 92. 
Un cop finalitzats els jocs aquest equipament tenia com objectiu constituir un llegat 
de futur per a tots els ciutadans i ciutadanes de Castelldefels.

El 29 d’abril de 1993 es creà EQUACAT,  SA, societat constituïda entre l’Institut 
Català del Sòl i la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya cre-
ada com a empresa gestora del Canal Olímpic de Catalunya a Castelldefels.

Atès que l’any 2007 l’Ajuntament de Castelldefels va perdonar un deute de 
977.542 euros en concepte d’IBI i la Generalitat de Catalunya no va traspassar la 
titularitat d’aquest equipament a la ciutat de Castelldefels.

Atès que l’any 2010 es va signar un conveni per tal de permetre l’entrada lliure a 
les persones que estiguin empadronades a Castelldefels però que no permet l’ús de 
la piscina o altres serveis del Canal Olímpic.

Atès que Castelldefels té un marcat caràcter esportiu i que l’any 2013 va esde-
venir Ciutat Europea de l’Esport i ha estat escollida com a subseu dels Jocs Medi-
terranis 2017.

Atès que el Canal Olímpic de Castelldefels és un dels únics equipaments cons-
truïts amb motiu del Jocs Olímpics de Barcelona’92 que no ha estat traspassat als 
municipi on es van construir com si es va fer amb altres instal·lacions esportives de 
Barcelona, Granollers, Hospitalet o Badalona, la qual cosa és discriminatòria per a 
aquesta població i llur ciutadania

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

Proposta de resolució
1. Reclamar a la Generalitat de Catalunya el traspàs de la titularitat del Canal 

Olímpic de Castelldefels acompanyada dels recursos econòmics necessaris per tal 
que no suposi una càrrega addicional pel pressupost municipal.

Palau del Parlament, 30 de gener de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Hortènsia Grau Juan, diputada, GP CSP 
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Proposta de resolució sobre la racionalització dels horaris de la línia R3 
de rodalia
250-00808/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 49012 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

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

lamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 164 
i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució racionalitza-
ció als horaris de les línies R3, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de 
Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
El transport ferroviari és un servei essencial, bàsic i d’interès general i, sovint, 

imprescindible per a la vida quotidiana de les persones de les nostres comarques.
És fonamental que els horaris es compleixin per generar confiança en el tren. La 

informació actualitzada i sobretot tota aquella que suposi canvis en el sistema re-
gular de funcionament com obres, limitacions de velocitat temporals, etc. Ajuden a 
mantenir la fidelitat dels i les usuàries i fomenten i mantenen l’ús de la xarxa viària. 
En canvi mantenir no donar informació, fins i tot quan hi ha imprevistos, genera in-
seguretat, incertesa i incredulitat que redunda en la pèrdua d’usuàries i la no consi-
deració d’aquest sistema de transport útil per a la seva vida diària.

Amb totes aquestes vindicacions, la ciutadania s’organitza com en col·lectius 
«Perquè no ens fotin el tren» amb l’objectiu de treballar constructivament per acon-
seguir un transport públic digne i de qualitat i les seves activitats se centren a tre-
ballar perquè la línia ferroviària R3 funcioni amb uns horaris racionals, uns serveis 
dignes i accessibles per a tothom i a uns preus raonables. Per això el col·lectiu va 
presentar al Departament de Territori i Sostenibilitat el dia 29 de febrer de 2016, un 
document «Racionalització dels horaris» del qual transcrivim algunes de les mesu-
res que es proposaven: 

– Conciliació dels horaris en funció dels moviments de la població. Horaris que 
s’ajustin a les entrades i sortides al treball, als d’oci el cap de setmana, i als llocs de 
màxima afluència on s’hi dirigeixen (Barcelona, Vic, Granollers, Ripoll).

– Rapidesa real. Reflexionar sobre el sentit dels tren «bala/ràpid» que estalvien 
només 5 minuts respecte dels trens semidirectes.

– Augment de freqüència i eficiència en la cadència. Calen més trens d’arribada 
i sortida de Ripoll i regularitzar cadències, evitant espais llarguíssims sense trens i 
sortides gairebé simultànies.

– Importància de nuclis urbans sense sistema regular de transport. Com ara Cen-
telles, capital d’Osona Sud.

– Adequació de la línia: què hi hagi més llocs al llarg de la línia en què els trens 
es puguin creuar.

– Coordinació amb altres sistemes de transport. Per garantir facilitat de llargs 
trajectes com ara la coordinació amb trens francesos que surten de La Tour de Que-
rol i també amb la resta de transport públic.

– Ampliació de vagons i vehicles: en funció de l’afluència d’usuàries i horaris.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la 

següent: 

Proposta de resolució
1. Instar el Departament de Territori i Sostenibilitat a manifestar el compromís 

de treballar i col·laborar per aconseguir millores per a la línia R3.
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2. Instar al Departament de Territori i Sostenibilitat perquè, d’acord amb els 
compromisos expressats en les reunions amb el Col·lectiu «Perquè no ens fotin el 
tren», presenti abans d’acabar l’any una proposta de racionalització dels horaris de 
la línia R3 perquè pugui ser debatuda i consensuada, i que contempli les següents 
demandes: 

a) Revisar els horaris per aconseguir la conciliació amb els moviments naturals 
de la població, augmentar la rapidesa, racionalitzar la freqüència, i treballar en la 
millora de la coordinació amb altres sistemes de transport urbans i interurbans per 
crear una vertadera xarxa de transport públic.

b) Coordinar les actuacions amb Adif, en tant aquesta sigui la titular de les vies, 
per adequar la línia per tal de que hi hagi més llocs on els trens puguin creuar-se.

c) Coordinar-se amb Adif i Renfe, en tant aquests siguin titulars de les infraes-
tructures, per a què es revisin i s’ajustin la quantitat de vehicles o vagons de cada 
tren en funció del nombre d’usuaris i que es tingui en compte la comoditat dels pas-
satgers a l’hora d’assignar combois per als trajectes amb recorreguts de més de 3 
zones, fent que es destinin vehicles de seients «tous» a aquests trajectes.

Palau del Parlament, 30 de gener de 2017
Hortènsia Grau Juan, diputada; Joan Coscubiela Conesa, portaveu, GP CSP 

Proposta de resolució sobre els insults rebuts per una regidora  
de l’Ajuntament de Badalona
250-00809/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 49287 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

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

Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parla-
ment, presenta la Proposta de resolució en relació als insults rebuts per la regidora 
de l’ajuntament de Badalona, Fatima Taleb, per tal que sigui substanciada davant el 
Ple del Parlament, amb el text següent: 

Exposició de motius
Amb motiu dels insults que ha denunciat la regidora de l’Ajuntament de Badalo-

na, Fatima Taleb, 
El Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
1. Reprova l’actitud i les declaracions del president del grup del PPC, Xavier 

Garcia Albiol, qualificant d’incompetent Fatima Taleb i relacionant-ho amb la seva 
condició de musulmana.

2. Condemna els insults i les actituds racistes i insta el Govern a que la lluita 
contra aquest tipus de manifestacions sigui una de les prioritats de l’Executiu català, 

3. Emplaça a tots els càrrecs electes de Catalunya que ocupen llocs escollits per 
la ciutadania en les nostres institucions a tenir un comportament exemplar amb 
aquest tipus de manifestacions i a condemnar-les amb la màxima bel·ligerància

Palau del Parlament, 31 de gener de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu GP CSP
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Proposta de resolució sobre el web de tràmits de la Generalitat
250-00810/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 49385 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

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 la 
página web tramits.gencat.cat, para que sea sustanciada ante la Comissió de Cultu-
ra, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La página web de la Generalitat de Catalunya tramits.gencat.cat ofrece el acceso 

por vía electrónica a multitud de trámites lo que facilita la realización de los mismos 
tanto por la no necesidad de desplazamiento como por la disponibilidad de servicio 
24 horas al día.

La página, que aparece inicialmente en idioma catalán, ofrece también la posi-
bilidad de visionarla en otros tres idiomas: castellano, inglés y occitano/aranés, me-
diante unos botones etiquetados como ES, EN y OC.

Resulta totalmente adecuado que todas las páginas de la Generalitat ofrezcan a 
sus usuarios la posibilidad de acceso en cualquiera de las tres lenguas oficiales de 
la Comunidad y además en inglés, pero al cambiar de idioma cambian también las 
prestaciones de la página.

Se pueden localizar muchos errores de este tipo pero, a modo de ejemplo, men-
cionaremos uno: 

La pestaña «Tràmits per Temes» da acceso a veintitrés temas cuando se visualiza 
en catalán, el mismo número de temas cuando se visualiza en castellano, pero sólo 
veinte cuando se visualiza en inglés, y únicamente uno si se visualiza en occitano/
aranés.

Esta inmensa diferencia resulta absolutamente incongruente, incompresible y de-
nota falta de consideración a los ciudadanos que tengan esa preferencia lingüística.

Así mismo, cuando una persona esta interactuando con la página en un idioma 
distinto del catalán, localiza el trámite que desea realizar y pulsa para acceder a la 
página donde se realiza el trámite concreto, la preferencia lingüística inicial se pier-
de y la nueva página aparece en idioma catalán, aunque tenga versión en el idioma 
que el ciudadano había seleccionado previamente.

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. Revisar en su totalidad, en el plazo de tres meses desde la aprobación de la 

presente resolución, la página web tramits.gencat.cat para que ofrezca las mismas 
opciones en cualquiera de los tres idiomas oficiales de la comunidad autónoma de 
Cataluña, además de en idioma inglés.

2. Revisar, en el plazo de tres meses desde la aprobación de la presente resolu-
ción, en concreto de los parámetros de salida que desde la mencionada página redi-
rigen a otras páginas web de la Generalitat de Catalunya, para respetar la preferen-
cia lingüística ya expresada por el usuario, si la página de destino dispone de versión 
en el idioma previamente seleccionado.

Palacio del Parlamento, 31 de enero de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Martín Eusebio Barra López, diputado, GP C’s 
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Proposta de resolució sobre les millores en la informació  
i l’accessibilitat de les estacions de la xarxa ferroviària de Catalunya
250-00811/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 49453 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada, Ma-

rina Bravo Sobrino, diputada 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 para las mejoras en información y accesibilidad de esta-
ciones de la red ferroviaria de Cataluña, para que sea sustanciada ante la Comissió 
de Territori, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La accesibilidad universal es un derecho fundamental de todos los españoles. 

Por ello, es necesario que nuestras infraestructuras se adecuen a todos los ciudada-
nos, requieran o no actuaciones especiales. En el ámbito del transporte, las personas 
con movilidad reducida requieren una especial atención.

La accesibilidad, es clave para asegurar y facilitar la vida digna de todos los 
ciudadanos, sin caer en ningún tipo de discriminación, en el ámbito de su vida co-
tidiana. Desde la Convención Internacional sobre los Derechos de las personas con 
Discapacidad de la ONU, que España ratificó el 3 de mayo de 2008, se define el 
concepto de discapacidad, en igualdad de condiciones con los demás, al entorno 
físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y 
la tecnología de la información y la comunicación, y otros servicios e instalaciones 
abiertos al público de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales.

Según la Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de De-
pendencia (EDAD) del año 2008, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística 
(INE) en España contamos con 3,8 millones de personas con discapacidad que su-
ponen un 8,5 % de la población. En Cataluña, según datos del Idescat referentes a 
2015, hay 514.885 personas con discapacidad.

Estos datos ponen de manifiesto una realidad bastante dura, cuando catalogan 
la movilidad como el principal problema de discapacidad, afecta al 6 % de la po-
blación. La restricción para desplazarse fuera del entorno del hogar, afecta a dos de 
cada tres personas que sufren este tipo de problema.

En material legislativa estatal se elaboró la Ley 13/1982 sobre Integración Social 
de las Personas con Discapacidad, amparándose en la Constitución Española. A raíz 
de este texto, surgieron diferentes leyes como la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de 
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las per-
sonas con discapacidad, o incluso la Ley 49/2007 que establecía un régimen de in-
fracciones y sanciones. Han sido varios textos los que, en diferentes casos, han esta-
blecido normes y directrices en materia de discapacidad. Tanto es así que en el año 
2007, la Asamblea General de Naciones Unidas, en su ya mencionada Convención 
Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, puso de mani-
fiesto la necesidad de universalizar los derechos de los mismos.

Con la voluntad de universalizar los derechos en materia de discapacidad, en 
diciembre de 2013, España refundió la Ley General de derechos de personas con 
discapacidad, inclusión social, la cual cita que «nace con la voluntad de garanti-
zar el derecho a la igualdad de oportunidades y de trato, así como el ejercicio real 
y efectivo de derechos por parte de las personas con discapacidad en igualdad de 
condiciones respecto al resto de ciudadanos y ciudadanas a través, de la promoción 
de la autonomía personal y de la accesibilidad universal ». Como principios se rige 
por el respeto a la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad 
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de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas, así como la vida 
independiente y la no discriminación.

Por otro lado, la Ley 13/2014 de 30 de octubre de accesibilidad catalana tiene 
como uno de sus objetivos fundamentales mejorar las condiciones de accesibilidad 
necesarias para que los espacios públicos, los edificios, los medios de transporte, los 
productos, los servicios y los procesos de comunicación garanticen la autonomía la 
igualdad de oportunidades y la no discriminación de las personas con discapacidad 
o con otras dificultades de interacción con el entorno.

Desde el Grupo Parlamentario de Ciutadans, consideramos necesaria coordina-
ción dentro del ámbito competencial autonómico y estatal para que se ofrezcan las 
máximas garantías posibles en relación con la accesibilidad de la red ferroviaria es-
pañola además de mejorar la información a los usuarios.

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. Determinar mediante Reglamento la forma de atender las necesidades de las 

personas que por motivos de edad, salud o limitaciones de movilidad o por otros 
motivos requieren de una atención especial y los medios que el personal de las em-
presas ferroviarias debe poner al alcance para facilitar el acceso a los servicios fe-
rroviarios, de acuerdo con lo que determina el artículo 49 de la ley 4/2006, de 31 de 
marzo ferroviaria.

2. Promover la instalación y adaptación de máquinas automáticas accesibles para 
personas con discapacidad visual, especialmente en las estaciones sin personal y 
con dimensión más reducida.

3. Establecer horarios fijos para los trenes adaptados e informar claramente de 
su paso por las estaciones accesibles para facilitar la planificación de los viajes de 
las personas con movilidad reducida e incrementar los desplazamientos autónomos.

4. En relación a la compra de nuevos trenes a la que se hace referencia en el pun-
to 3 b) de la moción 67/XI del Parlament de Cataluña garantizar que todo el nuevo 
material móvil es plenamente accesible, y tener en cuenta criterios de mejora de la 
accesibilidad de las diferentes líneas a la hora de planificar la sustitución de los tre-
nes.

5. Dar cumplimiento a la Moción 28/XI del Parlament de Catalunya, sobre polí-
ticas sociales, presentando el reglamento de despliegue de la Llei 13/2014, del 30 de 
octubre, d’accessibilitat, antes del 31 de enero del año en curso, dado el incumpli-
miento del plazo de presentación que establece la propia ley.

6. Dar cumplimiento al punto 5 c) de la Moción 67/XI del Parlament de Catalu-
ña, sobre infraestructuras ferroviarias, presentando en el plazo de seis meses un ca-
lendario de las actuaciones necesarias para hacer accesibles todas las estaciones de 
la infraestructura del Sistema Ferroviario de Cataluña (como las estaciones de me-
tro de Urquinaona y Plaça de Sants, entre otras). La priorización de las actuaciones 
deberá tener en cuenta criterios de mayor beneficio para el conjunto de los usuarios 
y no de simplicidad de la actuación.

7. Solicitar al Ministerio de Fomento, ADIF y Renfe la calendarización prevista 
de las obras para mejorar la accesibilidad de las estaciones de la red ferroviaria de 
Cataluña.

Palacio del Parlamento, 31 de enero de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Elisabeth Valencia Mimbrero, Marina Bravo 

Sobrino, diputadas, GP C’s
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Proposta de resolució sobre l’accés a les activitats complementàries 
en els centres que reben finançament públic
250-00812/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 49585 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Jéssica Albiach Satorres, diputada 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 sobre 
l’accés a les activitats complementàries als centres que reben finançament públic, 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament, amb el text se-
güent: 

Exposició de motius
La segregació escolar afecta negativament el rendiment acadèmic global del nos-

tre sistema i, a més, suposa una amenaça per a la cohesió social.
Tal com indica l’Informe sobre «La segregació escolar a Catalunya» elaborat pel 

Síndic de Greuges, les sol·licituds de plaça escolar per part de les famílies no es dis-
tribueixen de manera homogènia ni equilibrada entre els diferents centres educatius, 
tant des d’un punt de vista quantitatiu com qualitatiu. S’ha observat que hi ha cen-
tres que tenen una demanda consolidada i n’hi ha d’altres que presenten greus pro-
blemes per cobrir la seva oferta de places existents. A més les demandes de centres 
tendeixen a anar acompanyades de l’equivalent a la composició social de l’entorn. 
Per tant, en un mateix territori, coexisteixen centres amb demandes molt elevades 
i centres amb demandes febles i centres de composició social més afavorida amb 
centres de composició social més desafavorida.

Aquests desequilibris en la composició social suposen una vulneració del dret a 
l’educació en igualtat d’oportunitats, protegit per la Convenció de Nacions Unides 
sobre els drets dels infants i per la legislació estatal i catalana en matèria d’educació, 
i afecten sobretot als infants d’origen social menys afavorit (infants de classe treba-
lladora, infants amb progenitors de nivell d’instrucció baix, infants d’origen immi-
grant, etc.) que veuen limitades les seves oportunitats d’entrar en contacte amb les 
realitats socials més capitalitzades.

Les dades constaten que els centres amb una demanda més feble tendeixen a 
tenir un percentatge més elevat d’alumnat estranger i d’alumnat amb necessitats 
educatives específiques que els centres amb una demanda més consolidada. Així, 
per exemple, els centres amb menys de 25 sol·licituds tenen de mitjana un 17,7% 
d’alumnat estranger i un 8,6% d’alumnat amb necessitats específiques, mentre que 
els centres amb més de 75 sol·licituds tenen de mitjana un 4,8% d’alumnat estranger 
i un 2,6% d’alumnat amb necessitats específiques.

Per equilibrar el nivell i el perfil social de la demanda dels diferents centres, les 
administracions públiques no només han de desenvolupar polítiques relacionades 
amb la programació d’oferta i amb la gestió de demandes en els processos d’admis-
sió d’alumnat, sinó també han de realitzar polítiques igualadores de les condicions 
d’escolarització a fi de que la demanda tendeixi a diferir el mínim possible entre 
els centres. Per tant, l’objectiu de les polítiques de lluita contra la segregació social 
és que la realitat social de cada centre sigui més representativa de la realitat social 
del barri o municipi. I, per a això, cal que cada centre pugui desenvolupar les seves 
activitats sent igual d’atractius per a les famílies i, alhora, que aquestes tinguin les 
mateixes oportunitats d’accés o tria escolar.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la 
següent: 
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a establir una nova regulació de les 

activitats complementàries per tal d’incorporar noves garanties jurídiques encami-
nades a lluitar contra la segregació escolar, que ha de: 

a) Regular els ajuts per fomentar l’accés a les activitats complementàries, d’acord 
amb el que estableix l’article 50.3 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació. 

b) Vetllar perquè cap alumne amb dificultats per sufragar el cost de les activitats 
complementàries quedi exclòs. 

c) Establir a l’Ordre que regula anualment el calendari escolar que les activitats 
complementàries s’ubiquen abans o després de l’horari lectiu de matí o tarda, de 
manera que es garanteixi la voluntarietat en la participació.

d) Garantir la diferenciació clara entre les activitats complementàries i les acti-
vitats lectives pel que fa al seu contingut curricular.

e) Impedir de manera activa, mitjançant controls específics, que els centres con-
certats destinin l’hora complementària a reforçar el currículum oficial i que cobrin 
quotes per a les activitats complementàries quan aquestes siguin superiors al cost 
real de l’activitat, tal com estableix el Decret 198/1987.

f) Garantir la gratuïtat de l’activitat complementària a l’alumnat assignat d’ofici 
als centres concertats.

g) Establir els criteris per autoritzar les quanties màximes que els centres poden 
percebre, tal com estableix l’article 205.11 de la LEC.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Jéssica Albiach Satorres, diputada, GP CSP 

Proposta de resolució sobre l’atenció pediàtrica a l’Hospital de Sant 
Celoni
250-00813/11

PRESENTACIÓ: GP JS

Reg. 49586 i 49951 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

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

serrat Candini i Puig, diputada del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb 
el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la 
Proposta de resolució sobre l’atenció pediàtrica a l’Hospital de Sant Celoni, per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’Hospital de Sant Celoni, és el centre hospitalari que dóna servei a una vintena 

de municipis de les comarques del Vallès Oriental i de la Selva. Ofereix doncs, aten-
ció urgent a tota la població de referència de l’hospital.

El servei d’urgències de l’Hospital de Sant Celoni té especialistes en Medicina 
Interna, Traumatologia i Medicina General. Aquests professionals són els que ac-
tualment atenen, i tenen suficient capacitat per fer-ho, les urgències pediàtriques de 
baixa complexitat que arriben a l’Hospital. Els metges de família, al mateix temps 
també tenen formació i capacitat per atendre patologia infantil més prevalent i de 
baixa complexitat. Actualment s’està realitzant aquesta atenció amb elevats índex 
de resolució.

L’Hospital de Sant Celoni no disposa doncs de servei d’urgències de pediatria, i 
té com a hospital de referència amb servei complet de pediatria l’Hospital de Grano-
llers. Aquest és un aspecte rellevant per a disposar d’atenció pediàtrica continuada, 
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que hi hagi estructura permanent de serveis maternoinfantil i unitats d’internament 
hospitalari pediàtric adscrites.

Tot i així hi ha algunes consideracions que, malgrat s’està atenent la població 
pediàtrica de baixa complexitat des de l’Hospital de Sant Celoni, ens mostren que 
es podria fer amb unes millors condicions. Actualment l’Hospital de Sant Celoni no 
disposa d’un espai específic (sala d’espera i boxes) per realitzar l’atenció urgent a la 
població pediàtrica. Seria desitjable que aquesta població pugui ser atesa en un en-
torn diferent al de la població adulta.

També es podria insistir en el fet que una millor coordinació amb professionals 
de pediatria de referència actuant com a consultors en casos més complexes es tra-
duiria en una millor atenció. Evidentment continuant derivant aquells casos neces-
saris a altres dispositius.

Considerant també convenient un pla de comunicació per informar correctament 
a les famílies dels diferents dispositius alternatius de què disposen abans d’acudir 
a l’hospital de Granollers, com a hospital de referència en pediatria. És important 
millorar el coneixement sobre els dispositius existents del 061 - CatSalut Respon, 
l’atenció primària i el mateix Hospital de Sant Celoni.

Remarcant que qualsevol reorganització de l’atenció urgent ha d’anar en conso-
nància amb els criteris de planificació de l’atenció urgent al territori, i que no pot 
ser exclusivament per un lloc concret sinó amb criteris a poder extrapolar a qual-
sevol territori. La planificació per part del Departament de Salut i el CatSalut té en 
compte tots els aspectes que intervenen per a obtenir l’objectiu de la millor atenció 
a la població pediàtrica amb criteris de població, proximitat i també qualitat entre 
d’altres, potenciant al màxim la capacitat de resolució el més pròxima possible a la 
població, sempre i quan no vagi en detriment de la qualitat.

Vistes les demandes del col·lectiu «Mares del Baix Montseny» que demanen dis-
posar d’un servei d’urgències pediàtriques a l’Hospital de Sant Celoni, i compartint 
l’objectiu de millorar i garantir una atenció de qualitat a la població pediàtrica de 
referència de l’Hospital de Sant Celoni, s’ha de treballar per a una millor coordina-
ció entre tots els dispositius i amb informació transparent per a proposar millores 
encaminades a aquesta millor qualitat.

La proposta ha de contemplar garantir l’atenció pediàtrica d’urgències més enllà 
de l’horari habitual de dilluns a divendres de 9 a 21 h que estan cobertes pel servei 
de pediatria de l’atenció primària.

Analitzant l’atenció pediàtrica de la població de referència de l’Hospital de Sant 
Celoni i desenvolupant, d’acord amb la Planificació de l’atenció pediàtrica urgent del 
CatSalut, el 061 - CatSalut Respon, l’atenció primària del territori i els hospitals de 
Sant Celoni i l’Hospital de Granollers (Hospital de referència en pediatria) l’atenció 
urgent que suposi una millor coordinació dels dispositius assistencials.

Per aquests motius, el grup parlamentari de Junts pel Sí presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Departament de Salut a: 
1. Garantir l’atenció pediàtrica urgent a la població de referència de l’Hospital de 

Sant Celoni potenciant el treball en xarxa entre l’Hospital de Sant Celoni i l’Hospital 
de Granollers, de referència en pediatria per: 

– Donar cobertura durant els caps de setmana i festius de 9 a 21h mitjançant la 
ubicació a les urgències de l’Hospital de Sant Celoni d’una antena d’atenció pediátrica 
presencial de l’Hospital General de Granollers, formada per un pediatre i una infe-
mera pediátrica.

– Disposar d’un suport telemàtic entre els hospitals de Sant Celoni i Granollers 
durant les nits de 21h a 9h, reforçant, si s’escau, el servei d’urgències de l’Hospital 
General de Granollers, que permeti la comunicació i consulta telemática entre pro-
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fessionals i la valoració del pacient i de les proves d’imatge a distancia per a una 
millor assistència.

2. Al mateix temps, proposar també una millora en la informació a la ciutadania 
sobre els serveis disponibles.

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu; Montserrat Candini i Puig, diputada, GP JS 

Proposta de resolució sobre els ajuts per a l’adquisició de llibres de text
250-00814/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 49587 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Jéssica Albiach Satorres, diputada 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 sobre 
ajuts per a l’adquisió de llibres de text, per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió d’Ensenyament, amb el text següent: 

Exposició de motius
La segregació escolar afecta negativament el rendiment acadèmic global del nos-

tre sistema i, a més, suposa una amenaça per a la cohesió social.
Tal com indica l’Informe sobre «La segregació escolar a Catalunya» elaborat pel 

Síndic de Greuges, les sol·licituds de plaça escolar per part de les famílies no es dis-
tribueixen de manera homogènia ni equilibrada entre els diferents centres educatius, 
tant des d’un punt de vista quantitatiu com qualitatiu. S’ha observat que hi ha cen-
tres que tenen una demanda consolidada i n’hi ha d’altres que presenten greus pro-
blemes per cobrir la seva oferta de places existents. A més les demandes de centres 
tendeixen a anar acompanyades de l’equivalent a la composició social de l’entorn. 
Per tant, en un mateix territori, coexisteixen centres amb demandes molt elevades 
i centres amb demandes febles i centres de composició social més afavorida amb 
centres de composició social més desafavorida.

Aquests desequilibris en la composició social suposen una vulneració del dret a 
l’educació en igualtat d’oportunitats, protegit per la Convenció de Nacions Unides 
sobre els drets dels infants i per la legislació estatal i catalana en matèria d’educa-
ció, i afecten sobretot als infants d’origen social menys afavorit (infants de classe 
treballadora, infants amb progenitors de nivell d’instrucció baix, infants d’origen 
immigrant, etc) que veuen limitades les seves oportunitats d’entrar en contacte amb 
les realitats socials més capitalitzades.

Les dades constaten que els centres amb una demanda més feble tendeixen a 
tenir un percentatge més elevat d’alumnat estranger i d’alumnat amb necessitats 
educatives específiques que els centres amb una demanda més consolidada. Així, 
per exemple, els centres amb menys de 25 sol·licituds tenen de mitjana un 17,7% 
d’alumnat estranger i un 8,6% d’alumnat amb necessitats específiques, mentre que 
els centres amb més de 75 sol·licituds tenen de mitjana un 4,8% d’alumnat estranger 
i un 2,6% d’alumnat amb necessitats específiques.

Per equilibrar el nivell i el perfil social de la demanda dels diferents centres, les 
administracions públiques no només han de desenvolupar polítiques relacionades 
amb la programació d’oferta i amb la gestió de demandes en els processos d’admis-
sió d’alumnat, sinó també han de realitzar polítiques igualadores de les condicions 
d’escolarització a fi de que la demanda tendeixi a diferir el mínim possible entre 
els centres. Per tant, l’objectiu de les polítiques de lluita contra la segregació social 
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és que la realitat social de cada centre sigui més representativa de la realitat social 
del barri o municipi. I, per a això, cal que cada centre pugui desenvolupar les seves 
activitats sent igual d’atractius per a les famílies i, alhora, que aquestes tinguin les 
mateixes oportunitats d’accés o tria escolar.

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: 
1. Obrir anualment una convocatòria d’ajuts per a l’adquisició de llibres de text, 

material didàctic i material informàtic, tal com estableix l’article 6.4 de la LEC.
2. Atorgar subvencions als centres educatius públics orientades a sufragar els cos-

tos d’escolarització dels alumnes de famílies amb dificultats econòmiques, que co-
breixin programes de reutilització de llibres i material escolar així com sortides es-
colars i colònies.

3. Impedir el caràcter lucratiu de la venda de llibres o d’uniformes escolars als 
centres educatius finançats amb diners públics.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Jéssica Albiach Satorres, diputada, GP CSP 

Proposta de resolució sobre les quotes en els centres públics
250-00815/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 49588 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Jéssica Albiach Satorres, diputada 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 sobre les 
quotes als centres públics, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’En-
senyament, amb el text següent: 

Exposició de motius
La segregació escolar afecta negativament el rendiment acadèmic global del nos-

tre sistema i, a més, suposa una amenaça per a la cohesió social.
Tal com indica l’Informe sobre «La segregació escolar a Catalunya» elaborat pel 

Síndic de Greuges, les sol·licituds de plaça escolar per part de les famílies no es dis-
tribueixen de manera homogènia ni equilibrada entre els diferents centres educatius, 
tant des d’un punt de vista quantitatiu com qualitatiu. S’ha observat que hi ha cen-
tres que tenen una demanda consolidada i n’hi ha d’altres que presenten greus pro-
blemes per cobrir la seva oferta de places existents. A més les demandes de centres 
tendeixen a anar acompanyades de l’equivalent a la composició social de l’entorn. 
Per tant, en un mateix territori, coexisteixen centres amb demandes molt elevades 
i centres amb demandes febles i centres de composició social més afavorida amb 
centres de composició social més desafavorida.

Aquests desequilibris en la composició social suposen una vulneració del dret a 
l’educació en igualtat d’oportunitats, protegit per la Convenció de Nacions Unides 
sobre els drets dels infants i per la legislació estatal i catalana en matèria d’educa-
ció, i afecten sobretot als infants d’origen social menys afavorit (infants de classe 
treballadora, infants amb progenitors de nivell d’instrucció baix, infants d’origen 
immigrant, etc) que veuen limitades les seves oportunitats d’entrar en contacte amb 
les realitats socials més capitalitzades.
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Les dades constaten que els centres amb una demanda més feble tendeixen a 
tenir un percentatge més elevat d’alumnat estranger i d’alumnat amb necessitats 
educatives específiques que els centres amb una demanda més consolidada. Així, 
per exemple, els centres amb menys de 25 sol·licituds tenen de mitjana un 17,7% 
d’alumnat estranger i un 8,6% d’alumnat amb necessitats específiques, mentre que 
els centres amb més de 75 sol·licituds tenen de mitjana un 4,8% d’alumnat estranger 
i un 2,6% d’alumnat amb necessitats específiques.

Per equilibrar el nivell i el perfil social de la demanda dels diferents centres, les 
administracions públiques no només han de desenvolupar polítiques relacionades 
amb la programació d’oferta i amb la gestió de demandes en els processos d’admissió 
d’alumnat, sinó també han de realitzar polítiques igualadores de les condicions d’es-
colarització a fi de que la demanda tendeixi a diferir el mínim possible entre els cen-
tres. Per tant, l’objectiu de les polítiques de lluita contra la segregació social és que 
la realitat social de cada centre sigui més representativa de la realitat social del barri 
o municipi. I, per a això, cal que cada centre pugui desenvolupar les seves activitats 
sent igual d’atractius per a les famílies i, alhora, que aquestes tinguin les mateixes 
oportunitats d’accés o tria escolar.

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: 
1. Garantir la gratuïtat de l’educació dels centres que reben finançament públic, 

prohibint el cobrament de quotes que generin desigualtats i segregació entre l’alum-
nat i entre els centres, siguin de titularitat pública o privada.

2. No autoritzar el finançament per part de les famílies directament ni de l’AMPA  
de les activitats lectives o del manteniment dels centres finançats amb diners públics.

3) Tal com es va aprovar a la Moció 66/XI del Parlament de Catalunya, sobre les 
mesures per a evitar la segregació educativa, el Pla anual d’inspecció ha d’incloure 
actuacions de vigilància i control del cobrament de quotes, de manera que s’asse-
guri la gratuïtat real de tots els centres sostinguts amb fons públics i que es puguin 
imposar sancions en cas d’incompliment.

4) En compliment de la Moció 66/XI del Parlament de Catalunya, sobre les me-
sures per a evitar la segregació educativa, establir el criteri per al manteniment dels 
concerts educatius de no-cobrament de quotes, tal com recull el marc jurídic, a fi de 
garantir la no-segregació dels alumnes per motius econòmics.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Jéssica Albiach Satorres, diputada, GP CSP 

Proposta de resolució sobre les quotes del servei de menjador
250-00816/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 49589 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Jéssica Albiach Satorres, diputada 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 sobre les 
quotes del servei de menjador, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
d’Ensenyament, amb el text següent: 
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Exposició de motius
La segregació escolar afecta negativament el rendiment acadèmic global del nos-

tre sistema i, a més, suposa una amenaça per a la cohesió social.
Tal com indica l’Informe sobre «La segregació escolar a Catalunya» elaborat pel 

Síndic de Greuges, les sol·licituds de plaça escolar per part de les famílies no es dis-
tribueixen de manera homogènia ni equilibrada entre els diferents centres educatius, 
tant des d’un punt de vista quantitatiu com qualitatiu. S’ha observat que hi ha cen-
tres que tenen una demanda consolidada i n’hi ha d’altres que presenten greus pro-
blemes per cobrir la seva oferta de places existents. A més les demandes de centres 
tendeixen a anar acompanyades de l’equivalent a la composició social de l’entorn. 
Per tant, en un mateix territori, coexisteixen centres amb demandes molt elevades 
i centres amb demandes febles i centres de composició social més afavorida amb 
centres de composició social més desafavorida.

Aquests desequilibris en la composició social suposen una vulneració del dret a 
l’educació en igualtat d’oportunitats, protegit per la Convenció de Nacions Unides 
sobre els drets dels infants i per la legislació estatal i catalana en matèria d’educa-
ció, i afecten sobretot als infants d’origen social menys afavorit (infants de classe 
treballadora, infants amb progenitors de nivell d’instrucció baix, infants d’origen 
immigrant, etc) que veuen limitades les seves oportunitats d’entrar en contacte amb 
les realitats socials més capitalitzades.

Les dades constaten que els centres amb una demanda més feble tendeixen a 
tenir un percentatge més elevat d’alumnat estranger i d’alumnat amb necessitats 
educatives específiques que els centres amb una demanda més consolidada. Així, 
per exemple, els centres amb menys de 25 sol·licituds tenen de mitjana un 17,7% 
d’alumnat estranger i un 8,6% d’alumnat amb necessitats específiques, mentre que 
els centres amb més de 75 sol·licituds tenen de mitjana un 4,8% d’alumnat estranger 
i un 2,6% d’alumnat amb necessitats específiques.

Per equilibrar el nivell i el perfil social de la demanda dels diferents centres, les 
administracions públiques no només han de desenvolupar polítiques relacionades 
amb la programació d’oferta i amb la gestió de demandes en els processos d’admis-
sió d’alumnat, sinó també han de realitzar polítiques igualadores de les condicions 
d’escolarització a fi de que la demanda tendeixi a diferir el mínim possible entre 
els centres. Per tant, l’objectiu de les polítiques de lluita contra la segregació social 
és que la realitat social de cada centre sigui més representativa de la realitat social 
del barri o municipi. I, per a això, cal que cada centre pugui desenvolupar les seves 
activitats sent igual d’atractius per a les famílies i, alhora, que aquestes tinguin les 
mateixes oportunitats d’accés o tria escolar.

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 desenvolupar una nova regulació del 

servei de menjador escolar que garanteixi: 
a) La sanció dels incompliments del preu màxim del servei de menjador esco-

lar als centres finançats amb diners públics, sigui a través de les quotes que paguen 
les famílies per accedir al servei, sigui indirectament a través de les quotes a les 
AMPA o de la introducció d’activitats addicionals sense alternativa.

b) El caràcter no lucratiu del servei de menjador de tots els centres finançats amb 
diners públics.

c) La inclusió dels centres concertats en la normativa que regula la provisió del 
servei de menjador escolar.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Jéssica Albiach Satorres, diputada, GP CSP 
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Proposta de resolució sobre les activitats extraescolars
250-00817/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 49590 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Jéssica Albiach Satorres, diputada 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 sobre les 
activitats extraescolars, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ense-
nyament, amb el text següent: 

Exposició de motius
La segregació escolar afecta negativament el rendiment acadèmic global del nos-

tre sistema i, a més, suposa una amenaça per a la cohesió social.
Tal com indica l’Informe sobre «La segregació escolar a Catalunya» elaborat pel 

Síndic de Greuges, les sol·licituds de plaça escolar per part de les famílies no es dis-
tribueixen de manera homogènia ni equilibrada entre els diferents centres educatius, 
tant des d’un punt de vista quantitatiu com qualitatiu. S’ha observat que hi ha cen-
tres que tenen una demanda consolidada i n’hi ha d’altres que presenten greus pro-
blemes per cobrir la seva oferta de places existents. A més les demandes de centres 
tendeixen a anar acompanyades de l’equivalent a la composició social de l’entorn. 
Per tant, en un mateix territori, coexisteixen centres amb demandes molt elevades 
i centres amb demandes febles i centres de composició social més afavorida amb 
centres de composició social més desafavorida.

Aquests desequilibris en la composició social suposen una vulneració del dret a 
l’educació en igualtat d’oportunitats, protegit per la Convenció de Nacions Unides 
sobre els drets dels infants i per la legislació estatal i catalana en matèria d’educa-
ció, i afecten sobretot als infants d’origen social menys afavorit (infants de classe 
treballadora, infants amb progenitors de nivell d’instrucció baix, infants d’origen 
immigrant, etc) que veuen limitades les seves oportunitats d’entrar en contacte amb 
les realitats socials més capitalitzades.

Les dades constaten que els centres amb una demanda més feble tendeixen a 
tenir un percentatge més elevat d’alumnat estranger i d’alumnat amb necessitats 
educatives específiques que els centres amb una demanda més consolidada. Així, 
per exemple, els centres amb menys de 25 sol·licituds tenen de mitjana un 17,7% 
d’alumnat estranger i un 8,6% d’alumnat amb necessitats específiques, mentre que 
els centres amb més de 75 sol·licituds tenen de mitjana un 4,8% d’alumnat estranger 
i un 2,6% d’alumnat amb necessitats específiques.

Per equilibrar el nivell i el perfil social de la demanda dels diferents centres, les 
administracions públiques no només han de desenvolupar polítiques relacionades 
amb la programació d’oferta i amb la gestió de demandes en els processos d’admis-
sió d’alumnat, sinó també han de realitzar polítiques igualadores de les condicions 
d’escolarització a fi de que la demanda tendeixi a diferir el mínim possible entre 
els centres. Per tant, l’objectiu de les polítiques de lluita contra la segregació social 
és que la realitat social de cada centre sigui més representativa de la realitat social 
del barri o municipi. I, per a això, cal que cada centre pugui desenvolupar les seves 
activitats sent igual d’atractius per a les famílies i, alhora, que aquestes tinguin les 
mateixes oportunitats d’accés o tria escolar.

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: 
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1) Establir, abans que finalitzi el curs 2016-2017, una nova regulació de les acti-
vitats complementàries, les activitats extraescolars i els serveis escolars dels centres 
vinculats al Servei d’Educació de Catalunya, tant dels centres públics com dels cen-
tres concertats, de manera que s’asseguri específicament per a les activitats extraes-
colars organitzades en els centres escolars el següent: 

a) Els ajuts per fomentar l’accés de l’alumnat a aquestes activitats en igualtat 
d’oportunitats.

b) El caràcter no lucratiu d’aquestes activitats i les garanties per fer-ho possible.
c) El caràcter inclusiu, coeducatiu i intercultural d’aquestes activitats.
d) El dret dels infants a ser informats en relació amb les activitats i el dret a ser 

escoltats a l’hora d’establir-ne la programació.
e) L’obertura de les activitats extraescolars als infants del territori.
f) Les subvencions per a la creació i el manteniment de l’AMPA en entorns so-

cials desafavorits, com a agent dinamitzador clau, amb la col·laboració de les fede-
racions d’aquestes associacions.

2) Convocar ajuts per fomentar l’accés de l’alumnat a les activitats educatives 
fora de l’horari lectiu en igualtat d’oportunitats, tant el centres públics com privats 
concertats.

3) Fer que la convocatòria d’ajuts per a AMPAS prevegi garanties perquè la des-
pesa pública destinada s’adreci als ajuts per a infants per a activitats extraescolars 
als centres amb una composició social més desafavorida i per a l’organització d’ac-
tivitats allí on l’oferta és més feble o inexistent.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Jéssica Albiach Satorres, diputada, GP CSP 

Proposta de resolució sobre la jornada escolar
250-00818/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 49593 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Jéssica Albiach Satorres, diputada 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 sobre la 
jornada escolar, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
La segregació escolar afecta negativament el rendiment acadèmic global del nos-

tre sistema i, a més, suposa una amenaça per a la cohesió social.
Tal com indica l’Informe sobre «La segregació escolar a Catalunya» elaborat pel 

Síndic de Greuges, les sol·licituds de plaça escolar per part de les famílies no es dis-
tribueixen de manera homogènia ni equilibrada entre els diferents centres educatius, 
tant des d’un punt de vista quantitatiu com qualitatiu. S’ha observat que hi ha cen-
tres que tenen una demanda consolidada i n’hi ha d’altres que presenten greus pro-
blemes per cobrir la seva oferta de places existents. A més les demandes de centres 
tendeixen a anar acompanyades de l’equivalent a la composició social de l’entorn. 
Per tant, en un mateix territori, coexisteixen centres amb demandes molt elevades 
i centres amb demandes febles i centres de composició social més afavorida amb 
centres de composició social més desafavorida.
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Aquests desequilibris en la composició social suposen una vulneració del dret a 
l’educació en igualtat d’oportunitats, protegit per la Convenció de Nacions Unides 
sobre els drets dels infants i per la legislació estatal i catalana en matèria d’educació, 
i afecten sobretot als infants d’origen social menys afavorit (infants de classe treba-
lladora, infants amb progenitors de nivell d’instrucció baix, infants d’origen immi-
grant, etc.) que veuen limitades les seves oportunitats d’entrar en contacte amb les 
realitats socials més capitalitzades.

Les dades constaten que els centres amb una demanda més feble tendeixen a 
tenir un percentatge més elevat d’alumnat estranger i d’alumnat amb necessitats 
educatives específiques que els centres amb una demanda més consolidada. Així, 
per exemple, els centres amb menys de 25 sol·licituds tenen de mitjana un 17,7% 
d’alumnat estranger i un 8,6% d’alumnat amb necessitats específiques, mentre que 
els centres amb més de 75 sol·licituds tenen de mitjana un 4,8% d’alumnat estranger 
i un 2,6% d’alumnat amb necessitats específiques.

Per equilibrar el nivell i el perfil social de la demanda dels diferents centres, les 
administracions públiques no només han de desenvolupar polítiques relacionades 
amb la programació d’oferta i amb la gestió de demandes en els processos d’admis-
sió d’alumnat, sinó també han de realitzar polítiques igualadores de les condicions 
d’escolarització a fi de que la demanda tendeixi a diferir el mínim possible entre 
els centres. Per tant, l’objectiu de les polítiques de lluita contra la segregació social 
és que la realitat social de cada centre sigui més representativa de la realitat social 
del barri o municipi. I, per a això, cal que cada centre pugui desenvolupar les seves 
activitats sent igual d’atractius per a les famílies i, alhora, que aquestes tinguin les 
mateixes oportunitats d’accés o tria escolar.

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 elaborar un informe sobre l’impacte 

de l’eliminació de la sisena hora i la implantació de la jornada compactada als cen-
tres educatius finançats amb fons públics sobre la segregació escolar.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Jéssica Albiach Satorres, diputada, GP CSP 

Proposta de resolució sobre l’autonomia dels centres educatius
250-00819/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 49594 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Jéssica Albiach Satorres, diputada 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 sobre 
l’autonomia del centre, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ense-
nyament, amb el text següent: 

Exposició de motius
La segregació escolar afecta negativament el rendiment acadèmic global del nos-

tre sistema i, a més, suposa una amenaça per a la cohesió social.
Tal com indica l’Informe sobre «La segregació escolar a Catalunya» elaborat pel 

Síndic de Greuges, les sol·licituds de plaça escolar per part de les famílies no es dis-
tribueixen de manera homogènia ni equilibrada entre els diferents centres educatius, 



BOPC 327
9 de febrer de 2017

3.10.25. Propostes de resolució 28

tant des d’un punt de vista quantitatiu com qualitatiu. S’ha observat que hi ha cen-
tres que tenen una demanda consolidada i n’hi ha d’altres que presenten greus pro-
blemes per cobrir la seva oferta de places existents. A més les demandes de centres 
tendeixen a anar acompanyades de l’equivalent a la composició social de l’entorn. 
Per tant, en un mateix territori, coexisteixen centres amb demandes molt elevades 
i centres amb demandes febles i centres de composició social més afavorida amb 
centres de composició social més desafavorida.

Aquests desequilibris en la composició social suposen una vulneració del dret a 
l’educació en igualtat d’oportunitats, protegit per la Convenció de Nacions Unides 
sobre els drets dels infants i per la legislació estatal i catalana en matèria d’educació, 
i afecten sobretot als infants d’origen social menys afavorit (infants de classe treba-
lladora, infants amb progenitors de nivell d’instrucció baix, infants d’origen immi-
grant, etc.) que veuen limitades les seves oportunitats d’entrar en contacte amb les 
realitats socials més capitalitzades.

Les dades constaten que els centres amb una demanda més feble tendeixen a 
tenir un percentatge més elevat d’alumnat estranger i d’alumnat amb necessitats 
educatives específiques que els centres amb una demanda més consolidada. Així, 
per exemple, els centres amb menys de 25 sol·licituds tenen de mitjana un 17,7% 
d’alumnat estranger i un 8,6% d’alumnat amb necessitats específiques, mentre que 
els centres amb més de 75 sol·licituds tenen de mitjana un 4,8% d’alumnat estranger 
i un 2,6% d’alumnat amb necessitats específiques.

Per equilibrar el nivell i el perfil social de la demanda dels diferents centres, les 
administracions públiques no només han de desenvolupar polítiques relacionades 
amb la programació d’oferta i amb la gestió de demandes en els processos d’admis-
sió d’alumnat, sinó també han de realitzar polítiques igualadores de les condicions 
d’escolarització a fi de que la demanda tendeixi a diferir el mínim possible entre 
els centres. Per tant, l’objectiu de les polítiques de lluita contra la segregació social 
és que la realitat social de cada centre sigui més representativa de la realitat social 
del barri o municipi. I, per a això, cal que cada centre pugui desenvolupar les seves 
activitats sent igual d’atractius per a les famílies i, alhora, que aquestes tinguin les 
mateixes oportunitats d’accés o tria escolar.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya, vist que hi ha projectes educatius que no tenen prou 

en compte la diversitat social de l’entorn, insta el Govern a dur a terme determinades 
accions per establir com a línies vermelles a l’autonomia de centre la lluita contra la 
segregació escolar, aquestes accions seran les següents: 

1. Incloure dins de les tasques de la inspecció educativa, el control i la supervisió 
del compliment de l’equitat educativa dins dels projectes educatius de cada centre, 
desenvolupats en el marc de l’autonomia de centre, tal com estableix l’article 90.3 de 
la LEC.

2. Incorporar la lluita contra la segregació escolar en el retiment de comptes, tant 
pel que fa als centres amb una composició socials afavorida, com també pels que fa 
als centre amb una composició social desafavorida, en el sentit d’incorporar la di-
versitat social de l’entorn.

3. Exigir la incorporació de l’escolarització equilibrada del Projecte de Direcció 
de centres ubicats en zones amb segregació escolar, tant dels centres amb una de-
manda feble o una elevada concentració d’alumnat socialment desafavorit com dels 
centres socialment més afavorits.

4. Garantir l’avaluació continuada dels projectes de direcció dels centres ubicats 
en zones amb segregació escolar.
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5. Exigir la coresponsabilitat dels centres concertats en l’escolarització equilibra-
da de l’alumnat i fomentar acords a escala local sobre les estratègies de distribució 
que ho garanteixin.

6. Retirar els concerts als centres educatius que no compleixen amb els principis 
que ordenen el Servei d’Educació de Catalunya ni el seu compromís amb l’escola-
rització equilibrada de l’alumnat.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Jéssica Albiach Satorres, diputada, GP CSP 

Proposta de resolució sobre el projecte pedagògic i la programació 
de l’oferta
250-00820/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 49596 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Jéssica Albiach Satorres, diputada 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 sobre el 
projecte pedagògic i la programació de l’oferta, per tal que sigui substanciada da-
vant la Comissió d’Ensenyament, amb el text següent: 

Exposició de motius
La segregació escolar afecta negativament el rendiment acadèmic global del nos-

tre sistema i, a més, suposa una amenaça per a la cohesió social.
Tal com indica l’Informe sobre «La segregació escolar a Catalunya» elaborat pel 

Síndic de Greuges, les sol·licituds de plaça escolar per part de les famílies no es dis-
tribueixen de manera homogènia ni equilibrada entre els diferents centres educatius, 
tant des d’un punt de vista quantitatiu com qualitatiu. S’ha observat que hi ha cen-
tres que tenen una demanda consolidada i n’hi ha d’altres que presenten greus pro-
blemes per cobrir la seva oferta de places existents. A més les demandes de centres 
tendeixen a anar acompanyades de l’equivalent a la composició social de l’entorn. 
Per tant, en un mateix territori, coexisteixen centres amb demandes molt elevades 
i centres amb demandes febles i centres de composició social més afavorida amb 
centres de composició social més desafavorida.

Aquests desequilibris en la composició social suposen una vulneració del dret a 
l’educació en igualtat d’oportunitats, protegit per la Convenció de Nacions Unides 
sobre els drets dels infants i per la legislació estatal i catalana en matèria d’educació, 
i afecten sobretot als infants d’origen social menys afavorit (infants de classe treba-
lladora, infants amb progenitors de nivell d’instrucció baix, infants d’origen immi-
grant, etc.) que veuen limitades les seves oportunitats d’entrar en contacte amb les 
realitats socials més capitalitzades.

Les dades constaten que els centres amb una demanda més feble tendeixen a 
tenir un percentatge més elevat d’alumnat estranger i d’alumnat amb necessitats 
educatives específiques que els centres amb una demanda més consolidada. Així, 
per exemple, els centres amb menys de 25 sol·licituds tenen de mitjana un 17,7% 
d’alumnat estranger i un 8,6% d’alumnat amb necessitats específiques, mentre que 
els centres amb més de 75 sol·licituds tenen de mitjana un 4,8% d’alumnat estranger 
i un 2,6% d’alumnat amb necessitats específiques.

Per equilibrar el nivell i el perfil social de la demanda dels diferents centres, les 
administracions públiques no només han de desenvolupar polítiques relacionades 
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amb la programació d’oferta i amb la gestió de demandes en els processos d’admis-
sió d’alumnat, sinó també han de realitzar polítiques igualadores de les condicions 
d’escolarització a fi de que la demanda tendeixi a diferir el mínim possible entre 
els centres. Per tant, l’objectiu de les polítiques de lluita contra la segregació social 
és que la realitat social de cada centre sigui més representativa de la realitat social 
del barri o municipi. I, per a això, cal que cada centre pugui desenvolupar les seves 
activitats sent igual d’atractius per a les famílies i, alhora, que aquestes tinguin les 
mateixes oportunitats d’accés o tria escolar.

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: 
1. Elaborar un informe qualitatiu i quantitatiu sobre les causes del transvasament 

de demanda del sector públic al concertat en el pas a Secundària, abans d’acabar el 
curs escolar 2016-2017.

2. D’acord amb les conclusions de l’informe del Síndic de Greuges sobre «La Se-
gregació escolar a Catalunya», implementar mesures correctives en l’escolarització 
de cara al proper curs 2017-2018.

3. Garantir una provisió de places públiques a secundària suficient per garantir 
la continuïtat educativa en el sector públic.

4. Crear una xarxa de centres educatius amb alta demanda i alt èxit educatiu que 
donin suport i col·laborin en la consolidació dels projectes educatius dels centres 
educatius amb dèficit de demanda i major taxa d’abandonament i fracàs escolar.

5. Elaborar informes triennals sobre l’impacte que té la programació de l’oferta 
dels centres de secundària sobre la segregació escolar als municipis.

6. Emprar les adscripcions entre els centres públics de primària i els de secun-
dària per tal de no reproduir les inequitats en la composició social ja existents en 
els de primària.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Jéssica Albiach Satorres, diputada, GP CSP 

Proposta de resolució sobre el projecte pedagògic dels centres 
educatius
250-00821/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 49597 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Jéssica Albiach Satorres, diputada 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 sobre el 
projecte pedagògic, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenya-
ment, amb el text següent: 

Exposició de motius
La segregació escolar afecta negativament el rendiment acadèmic global del nos-

tre sistema i, a més, suposa una amenaça per a la cohesió social.
Tal com indica l’Informe sobre «La segregació escolar a Catalunya» elaborat pel 

Síndic de Greuges, les sol·licituds de plaça escolar per part de les famílies no es dis-
tribueixen de manera homogènia ni equilibrada entre els diferents centres educatius, 
tant des d’un punt de vista quantitatiu com qualitatiu. S’ha observat que hi ha cen-
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tres que tenen una demanda consolidada i n’hi ha d’altres que presenten greus pro-
blemes per cobrir la seva oferta de places existents. A més les demandes de centres 
tendeixen a anar acompanyades de l’equivalent a la composició social de l’entorn. 
Per tant, en un mateix territori, coexisteixen centres amb demandes molt elevades 
i centres amb demandes febles i centres de composició social més afavorida amb 
centres de composició social més desafavorida.

Aquests desequilibris en la composició social suposen una vulneració del dret a 
l’educació en igualtat d’oportunitats, protegit per la Convenció de Nacions Unides 
sobre els drets dels infants i per la legislació estatal i catalana en matèria d’educació, 
i afecten sobretot als infants d’origen social menys afavorit (infants de classe treba-
lladora, infants amb progenitors de nivell d’instrucció baix, infants d’origen immi-
grant, etc.) que veuen limitades les seves oportunitats d’entrar en contacte amb les 
realitats socials més capitalitzades.

Les dades constaten que els centres amb una demanda més feble tendeixen a 
tenir un percentatge més elevat d’alumnat estranger i d’alumnat amb necessitats 
educatives específiques que els centres amb una demanda més consolidada. Així, 
per exemple, els centres amb menys de 25 sol·licituds tenen de mitjana un 17,7% 
d’alumnat estranger i un 8,6% d’alumnat amb necessitats específiques, mentre que 
els centres amb més de 75 sol·licituds tenen de mitjana un 4,8% d’alumnat estranger 
i un 2,6% d’alumnat amb necessitats específiques.

Per equilibrar el nivell i el perfil social de la demanda dels diferents centres, les 
administracions públiques no només han de desenvolupar polítiques relacionades 
amb la programació d’oferta i amb la gestió de demandes en els processos d’admis-
sió d’alumnat, sinó també han de realitzar polítiques igualadores de les condicions 
d’escolarització a fi de que la demanda tendeixi a diferir el mínim possible entre 
els centres. Per tant, l’objectiu de les polítiques de lluita contra la segregació social 
és que la realitat social de cada centre sigui més representativa de la realitat social 
del barri o municipi. I, per a això, cal que cada centre pugui desenvolupar les seves 
activitats sent igual d’atractius per a les famílies i, alhora, que aquestes tinguin les 
mateixes oportunitats d’accés o tria escolar.

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: 
1. Exigir que els centres educatius que reben finançament públic estableixin pro-

jectes educatius compromesos amb la inclusió de la diversitat social del seu entorn.
2. Desenvolupar experiències de treball integrat per afavorir que els centres so-

cialment més capitalitzats comparteixin recursos i dinàmiques amb els centres de 
l’entorn.

3. Oferir als centres, prioritàriament als que tenen una composició social més 
desafavorida, projectes en els àmbits de l’aprenentatge de la lectura, les llengües es-
trangeres, la tecnologia i les arts, per tal d’homologar les oportunitats educatives en 
l’àmbit pedagògic.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Jéssica Albiach Satorres, diputada, GP CSP 
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Proposta de resolució sobre les sortides i les colònies escolars
250-00822/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 49598 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Jéssica Albiach Satorres, diputada 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 sobre les 
sortides i colònies escolars, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’En-
senyament, amb el text següent: 

Exposició de motius
La segregació escolar afecta negativament el rendiment acadèmic global del nos-

tre sistema i, a més, suposa una amenaça per a la cohesió social.
Tal com indica l’Informe sobre «La segregació escolar a Catalunya» elaborat pel 

Síndic de Greuges, les sol·licituds de plaça escolar per part de les famílies no es dis-
tribueixen de manera homogènia ni equilibrada entre els diferents centres educatius, 
tant des d’un punt de vista quantitatiu com qualitatiu. S’ha observat que hi ha cen-
tres que tenen una demanda consolidada i n’hi ha d’altres que presenten greus pro-
blemes per cobrir la seva oferta de places existents. A més les demandes de centres 
tendeixen a anar acompanyades de l’equivalent a la composició social de l’entorn. 
Per tant, en un mateix territori, coexisteixen centres amb demandes molt elevades 
i centres amb demandes febles i centres de composició social més afavorida amb 
centres de composició social més desafavorida.

Aquests desequilibris en la composició social suposen una vulneració del dret a 
l’educació en igualtat d’oportunitats, protegit per la Convenció de Nacions Unides 
sobre els drets dels infants i per la legislació estatal i catalana en matèria d’educació, 
i afecten sobretot als infants d’origen social menys afavorit (infants de classe treba-
lladora, infants amb progenitors de nivell d’instrucció baix, infants d’origen immi-
grant, etc.) que veuen limitades les seves oportunitats d’entrar en contacte amb les 
realitats socials més capitalitzades.

Les dades constaten que els centres amb una demanda més feble tendeixen a 
tenir un percentatge més elevat d’alumnat estranger i d’alumnat amb necessitats 
educatives específiques que els centres amb una demanda més consolidada. Així, 
per exemple, els centres amb menys de 25 sol·licituds tenen de mitjana un 17,7% 
d’alumnat estranger i un 8,6% d’alumnat amb necessitats específiques, mentre que 
els centres amb més de 75 sol·licituds tenen de mitjana un 4,8% d’alumnat estranger 
i un 2,6% d’alumnat amb necessitats específiques.

Per equilibrar el nivell i el perfil social de la demanda dels diferents centres, les 
administracions públiques no només han de desenvolupar polítiques relacionades 
amb la programació d’oferta i amb la gestió de demandes en els processos d’admis-
sió d’alumnat, sinó també han de realitzar polítiques igualadores de les condicions 
d’escolarització a fi de que la demanda tendeixi a diferir el mínim possible entre 
els centres. Per tant, l’objectiu de les polítiques de lluita contra la segregació social 
és que la realitat social de cada centre sigui més representativa de la realitat social 
del barri o municipi. I, per a això, cal que cada centre pugui desenvolupar les seves 
activitats sent igual d’atractius per a les famílies i, alhora, que aquestes tinguin les 
mateixes oportunitats d’accés o tria escolar.

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: 
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1. Establir una nova regulació de les activitats complementàries, les activitats 
extraescolars i els serveis escolars dels centres vinculats al Servei d’Educació de 
Catalunya, tant dels centres públics com dels privats concertats, de manera que s’as-
seguri el dret a la participació de l’alumnat sense exclusions per raons econòmiques 
en les colònies i sortides escolars, mitjançant ajuts, com recullen els articles 50.3 i 
202 de la LEC, el fraccionament de les quotes i l’establiment de quanties màximes, 
com diu l’article 205.11 de la LEC

2. Establir mesures de compensació consensuades amb el cos docent de cada 
centre per compensar el professorat i el personal que participi de les sortides de co-
lònies escolars dels centres en entorns socials desafavorits. 

3. Atorgar ajuts als centres educatius en entorns socialment més desafavorits per 
a l’organització del colònies i sortides escolars.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Jéssica Albiach Satorres, diputada, GP CSP 

Proposta de resolució sobre la participació del Govern a la 
Conferència per a Afers Relacionats amb la Unió Europea
250-00823/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 49600 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Susana Beltrán García, diputada 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 la 
participación del Govern en la Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión 
Europea (CARUE), para que sea sustanciada ante la Comissió d’Acció Exterior i 
Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión Europea (CARUE) en 

la que participan las Comunidades Autónomas y el Estado tiene entre sus principa-
les cometidos: 

– La participación de las Comunidades Autónomas en la toma de decisiones a 
través de las delegaciones españolas en las instituciones europeas y, en especial, 
ante el Consejo de la Unión Europea.

– Establecer un marco de diálogo entre las Comunidades Autónomas y el Estado 
de forma que se puedan tratar y debatir propuestas que se consideren relevantes en 
temas europeos, así como la ejecución del derecho europeo.

La Generalidad de Cataluña ha participado en esta Conferencia y participa, 
cuando corresponde, en las delegaciones estatales ante el Consejo UE.

En la última Conferencia de Presidentes Autonómicos, en enero de 2017, se 
adoptaron varios acuerdos: entre ellos, reactivar la CARUE y abordar aquellos pro-
blemas más acuciantes que tiene tanto la propia conferencia como los acuerdos que 
en la misma se han ido aprobando.

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. Participar en la próxima convocatoria de la CARUE que ha de celebrarse du-

rante este año 2017.

Fascicle segon
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2. Participar de forma activa en dicho foro de debate, aportando la experiencia 
catalana desarrollada en todos estos años de funcionamiento de la CARUE.

3. Informar debidamente en sede parlamentaria del seguimiento y resultados de 
las reuniones de la CARUE durante 2017.

Palacio del Parlamento, 31 de enero de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Susana Beltrán García, diputada, GP C’s 

Proposta de resolució sobre el seguiment de les resolucions del 
Parlament trameses als organismes internacionals
250-00824/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 49601 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

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

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el seguiment de 
les resolucions del Parlament enviades als organismes internacionals, per tal que si-
gui substanciada davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Insti-
tucionals i Transparència, amb el text següent: 

Exposició de motius
En algunes resolucions aprovades pel Parlament de Catalunya s’insta al Govern 

a informar els organismes internacionals del contingut de les mateixes, com per 
exemple la Resolució 183/XI.

Per aquests motius i per tal de poder-ne fer el seu seguiment, el Grup Parlamen-
tari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a donar-li trasllat 

de les respostes rebudes dels organismes internacionals en virtut de les resolucions 
aprovades pel Parlament, en un termini de com a màxim 15 dies des de la seva re-
cepció.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Susana Beltrán García, diputada, GP C’s 

Proposta de resolució de rebuig de les expressions violentes contra 
el conseller de Salut
250-00825/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 49679 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt del Grup Parlamentari del Partit Popu-

lar de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament 
del Parlament, presenta la Proposta de resolució de rebuig d’expressions violentes 
vers el Conseller de Salut, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Sa-
lut, amb el text següent: 
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Exposició de motius
El proppassat 1 de febrer es va conèixer el cartell de l’entitat Endavant OSAN 

per publicitar una mobilització, suposadament en defensa de la sanitat pública, en la 
que es veu com una persona, presumptament vestida de treballador sanitari, colpeja 
al Conseller de Salut, l’Honorable Senyor Antoni Comín.

En la mesura que el cartell resulta degradant, humiliant i representa una incitació 
a la violència, en general, i vers una persona real, en particular, és del tot oportú que 
el Parlament expressi el seu rebuig a aquesta mena d’exhibició publicitària.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya expressa el seu rebuig a les manifestacions que inci-

ten a la violència, en general, i les observades el proppassat 1 de febrer dirigides per 
part de l’entitat Endavant OSAN contra el Conseller de Salut, l’Honorable Senyor 
Antoni Comín, en particular.

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2017
Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt GP PPC 

Proposta de resolució sobre les ambulàncies pediàtriques
250-00826/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 49685 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

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 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre les ambulàncies 
pediàtriques a Catalunya, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Sa-
lut, amb el text següent: 

Exposició de motius
Les urgències i emergències pediàtriques són relativament freqüents i, en alguns 

casos, requereixen mobilitzar professional expert. A totes les províncies hi ha uni-
tats pediàtriques i professionals experts en neonatologia. De vega-des, pel tipus de 
patologia i el seu maneig, els nens han de ser derivats de forma urgent a Barcelona.

Per fer-ho, cal un vehicle especial on el personal sigui expert en el maneig de les 
patologies pròpies d’aquests tipus de casos. Fins ara, aquestes unitats són ubicades a 
Barcelona, de forma que a l’hora de fer els trasllats han de mobilitzar-se pel territori, 
amb la demora obvia de temps que això comporta i el risc d’empitjorament dels nens 
que han de ser atesos en un altre hospital.

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 disposar d’una 

ambulància medicalitzada les 24 hores del dia i tots els dies de l’any per atendre els 
trasllats interhospitalaris de pacients pediàtrics crítics a Girona, Tarragona i Lleida.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jorge Soler González, diputat, GP C’s 
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Proposta de resolució sobre el cobrament de l’impost de béns 
immobles a les societats concessionàries de les autopistes de 
peatge
250-00827/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 49686 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Marina Bravo Sobrino, diputada del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 165 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre el cobro del Im- 
puesto de Bienes Inmue-bles a las sociedades concesionarias de autopistas de peaje, 
para que sea sustanciada ante la Comissió de Territori, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Cataluña es la Comunidad Autónoma en la que se han construido más kilómetros 

de autopistas de peaje. Además, en la práctica totalidad de los casos, los gobiernos de 
turno han concedido renovaciones opacas muy provechosas para las empresas que 
han dado lugar a que casi 50 años después de la construcción de las primeras auto-
pistas de peaje aún deba pagarse por su uso a las mismas empresas.

En particular, mediante el Real Decreto 2346 se aprobó en 1998 el Convenio en-
tre la Administración General del Estado, la Generalitat de Cataluña y Autopistas, 
Concesionaria Española, Sociedad Anónima (ACESA), por el que se modificaban 
determinados términos de las concesiones que ostentaba. Dicho convenio, muy ven-
tajoso para la empresa, ampliaba el plazo de las concesiones de las que era titular 
hasta el 31 de agosto de 2021. Pero, además, incluía en su cláusula V la prórroga de 
ciertos beneficios tributarios, entre los que se encontraba ‘la reducción de hasta el 
95% de la base imponible de la Contribución Territorial Urbana que recaiga sobre 
el aprovechamiento de los terrenos destinados a autopista de peaje’. Este beneficio, 
que recae sobre el actual Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), se mantendría, según 
el citado convenio, hasta el 31 de agosto de 2016. En la actualidad, por tanto, los 
ayuntamientos afectados ya podrían exigir el cobro del 100% del tributo, incremen-
tando su recaudación y el presupuesto disponible para la prestación de servicios a 
la ciudadanía.

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 asesorar legal y 

técnicamente a los ayuntamientos catalanes por cuyos términos municipales discu-
rre el trazado de las autopistas de peaje AP2, AP7, C32 y C33 en los trámites nece-
sarios para el cobro del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).

Palacio del Parlamento, 2 de febrero de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Marina Bravo Sobrino, diputada, GP C’s 
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Proposta de resolució sobre la contractació pública
250-00828/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 49766 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Lorena Roldán Suárez, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la contractació 
pública, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Afers Institucionals, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
A la vista de les reiterades observacions i recomanacions relatives a la con-trac-

tació pública efectuades per la Sindicatura de Comptes que, lluny de cor-regir-se, es 
repeteixen, malauradament, en pràcticament tots els informes de fiscalització i, el 
que és més greu, es repeteixen en els mateixos ens fiscalitzats any rere any.

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 fer constar als 

plecs de clàusules administratives particulars de manera expressa el règim d’incom-
patibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Lorena Roldán Suárez, diputada, GP C’s 

Proposta de resolució sobre la contractació pública
250-00829/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 49767 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Lorena Roldán Suárez, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la contractació 
pública, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Economia i Hisenda, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
A la vista de les reiterades observacions i recomanacions relatives a la contrac-

tació pública efectuades per la Sindicatura de Comptes que, lluny de corregir-se, es 
repeteixen, malauradament, en pràcticament tots els informes de fiscalització i, el 
que és més greu, es repeteixen en els mateixos ens fiscalitzats any rere any.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat 
1. Incloure, dins del procediment de contractació, la planificació anual dels ser-

veis i manteniments periòdics per tal d’ajustar els terminis dels contractes públics i 
evitar així la concatenació de contractes i el fraccionament de la despesa.

2. Designar, dins de cada una de les entitats del sector públic de Catalunya, un 
òrgan de control econòmic i financer intern que fiscalitzi les licitacions durant la 
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seva tramitació, formi part de les meses de contractació i vetlli pel compliment de 
la legislació vigent.

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Lorena Roldán Suárez, diputada, GP C’s 

Proposta de resolució sobre la contractació administrativa
250-00830/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 49768 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Lorena Roldán Suárez, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la contractació 
administrativa, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Acció Exterior i 
Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, amb el text següent: 

Exposició de motius
A la vista de les reiterades observacions i recomanacions relatives a la contrac-

tació pública efectuades per la Sindicatura de Comptes que, lluny de corregir-se, es 
repeteixen, malauradament, en pràcticament tots els informes de fiscalització i, el 
que és més greu, es repeteixen en els mateixos ens fiscalitzats any rere any.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat 
1. Adoptar les mesures necessàries per tal que totes les entitats que conformen el 

sector públic de Catalunya sotmeses al Dret administratiu assegurin el compliment 
de la legislació vigent en matèria de contractes del sector públic i dels principis que 
regeixen la contractació pública, de publicitat, concurrència, transparència, igualtat 
de tracte i no discriminació; reforçant els mecanismes de contractació administrati-
va per tal d’evitar les irregularitats comeses en les licitacions que es duguin a terme.

2. Fomentar la concurrència i reforçar la imparcialitat del procediment de con-
tractació negociat sense publicitat, mitjançant la implantació de mecanismes que 
permetin comprovar l’efectiu lliurament de les invitacions cursades.

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Lorena Roldán Suárez, diputada, GP C’s 
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Proposta de resolució sobre la contractació administrativa
250-00831/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 49769 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Lorena Roldán Suárez, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la contractació 
administrativa, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge, amb el text següent: 

Exposició de motius
A la vista de les reiterades observacions i recomanacions relatives a la contrac-

tació pública efectuades per la Sindicatura de Comptes que, lluny de corregir-se, es 
repeteixen, malauradament, en pràcticament tots els informes de fiscalització i, el 
que és més greu, es repeteixen en els mateixos ens fiscalitzats any rere any.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat 
1. Incloure, dins del procediment de contractació administrativa, l’elaboració 

d’informes tècnics justificatius de les puntuacions atorgades als diferents licitadors, 
en els casos en què es tinguin en compte criteris sotmesos a judici de valor.

2. Adoptar mecanismes de control de l’execució dels contractes adjudicats, per 
tal de comprovar que aquests s’ajusten a les prescripcions contingudes als plecs de 
clàusules i no excedeixen ni els terminis ni la despesa contractada.

3. Adaptar tots els subministraments i serveis que les entitats que conformen el 
sector públic de Catalunya puguin tenir contractats al Text refós de la Llei de Con-
tractes del Sector Públics, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de no-
vembre, amb l’objectiu de què cap contracte públic quedi al marge de la legislació 
corresponent, actualment vigent o en fase de modificació.

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Lorena Roldán Suárez, diputada, GP C’s 

Proposta de resolució sobre el subministrament elèctric a la Torre de 
Cabdella
250-00832/11

PRESENTACIÓ: JORDI MUNELL I GARCIA, DEL GP JS; JOAN GARCÍA 

GONZÁLEZ, DEL GP C’S; ALÍCIA ROMERO LLANO, DEL GP SOC; MARC VIDAL 

I POU, DEL GP CSP; ALBERT BOTRAN I PAHISSA, DEL GP CUP-CC

Reg. 49795 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

A la Mesa del Parlament
Els grups sotasignants, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del 

Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el subministra 
elèctric a la Torre de Cabdella, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
d’Empresa i Coneixement, amb el text següent: 

Exposició de motius
Des del primer intent seriós de producció d’electricitat a Catalunya –que es 

va portar a terme l’any 1873 amb la instal·lació a Barcelona de la primera fàbrica 
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d’energia elèctrica de l’Estat espanyol– i fins a començament del segle xx, aquesta 
energia s’havia de generar molt a prop dels centres de consum perquè la tecnologia 
(corrent continu) no permetia el seu transport a molta distància.

Per això, durant la segona meitat del segle xix es van construir arreu del territori 
nombroses petites centrals o instal·lacions hidroelèctriques per satisfer necessitats 
locals, fonamentalment per a l’enllumenat públic o les instal·lacions fabrils existents, 
situades en bona part en els rius o cursos d’aigua propers als nuclis de població del 
país i en els rius de les zones amb una forta implantació industrial (Llobregat, Car-
dener, Ter i Freser).

A Barcelona, principal centre de consum energètic de Catalunya, s’experimentà 
un fenomen semblant però basat en la producció i la utilització de l’energia termo-
elèctrica. Aquest procés inicial va culminar en els darrers anys del segle xix amb 
la creació de dues empreses: la Compañía Barcelonesa de Electricidad (1894) i la 
Central Catalana de Electricidad (1896).

El període de predomini de la termoelectricitat en el subministrament de Barce-
lona es dóna per acabat cap a 1913, quan la hidroelectricitat va agafar el relleu com 
a font energètica fonamental. Aquest nou cicle, que perdura fins a la Guerra Civil, ja 
s’havia iniciat a començament de segle, quan els avenços tecnològics (corrent alter-
na i alta tensió) van possibilitar el transport de l’energia elèctrica a grans distàncies 
i a uns costos assumibles.

La nova situació va permetre fer front a les necessitats energètiques creixents de 
Barcelona i el seu entorn mitjançant la producció d’electricitat a gran escala aprofi-
tant les característiques i el potencial dels rius catalans de la conca de l’Ebre, i molt 
especialment dels situats a les comarques nord-occidentals de Catalunya. Aquests 
rius eren els més verges, en no haver-hi gaires aprofitaments hidràulics o industrials 
en el seu recorregut, com sí que succeïa en els rius de les conques orientals.

D’ençà de la segona dècada del segle xx, les comarques occidentals de Catalu-
nya (Conca de l’Ebre) s’han convertit en territoris de producció i subministrament 
d’electricitat destinada a satisfer les necessitats energètiques de les grans àrees de 
consum del país, fonamentalment la ciutat de Barcelona i la seva conurbació. El pro-
cés ha tingut diverses etapes al llarg del segle, amb una pèrdua progressiva de pes 
de l’energia hidroelèctrica respecte a la producció total d’electricitat, però és en el 
període 1911-1940 quan la seva aportació esdevingué fonamental i imprescindible.

Les primeres intervencions que es van portar a terme en aquestes comarques per 
a la construcció de grans instal·lacions de la producció hidroelèctrica s’inicien l’any 
1911, des del moment mateix de la creació de les dues grans empreses que pràctica-
ment monopolitzaran la producció i la distribució a partir de llavors: Riegos y Fuer-
za del Ebro la Canadenca) i Energía Eléctrica de Cataluña.

Per fer possible la implantació d’aquest conjunt de infraestructures, la compa-
nyia elèctrica, va ocupar terrenys comunals i particulars, per tot això, la companyia 
va signar contractes de diferent format, a diferents punts del Pirineu, establint-hi el 
preu de l’energia elèctrica. Tant sols el pas dels anys, ha abaratit el preu de l’energia 
en aquests llogarets.

Al 2009 amb la nova normativa del mercat energètic (apliquen la tarifa TUR) i 
una consulta vinculant de la DG de Tributs del 2010 i que l’empresa va esgrimir en 
diferents seus judicials, aquesta consulta i segons la llei s’ha de complir per que els 
afecta, i així ho faran, sota amenaces de tall de comptador, pel desacord en la base 
imposable i la negativa de pagar, a pesar del contracte.

Al 2015, el govern de Madrid canvia la llei de l’IVA per adaptar-la a normativa 
Europea de 2006, on s’estableix la norma nova de tributar conceptes gratuïts i in-
tercanvis de béns.

Arrel d’això, l’Ajuntament i els veïns de la Torre de Cabdella, demanen una nova 
consulta vinculant a la DG de Tributs de l’Estat espanyol sobre com ha de tributar 
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els seu contracte i a primers de novembre de 2016, respon favorablement als veïns 
de la Torre de Cabdella.

Per aquests motius, presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya, en relació a la contractació de subministrament elèc-

tric entre Endesa Distribución i l’Ajuntament i els veïns de la Torre de Cabdella, 
insta al Govern de la Generalitat a demanar a l’empresa Endesa Distribución que: 

1. Compleixi amb el que la DG de Tributs va resoldre el novembre de 2016 en 
la consulta vinculant efectuada per l’Ajuntament i els veïns de la Torre de Cabdella 
i apliqui la forma de tributar que en ella s’especifica en quan a la base imposable.

2. Respecti les condicions contractuals establertes en els contractes de subminis-
trament entre ambdues parts en el passat.

Palau del Parlament, 18 de gener de 2017
Jordi Munell i Garcia, GP JS; Joan García González, GP C’s; Alícia Romero 

Llano, GP SOC; Marc Vidal i Pou, GP CSP; Albert Botran i Pahissa, GP CUP-CC, 
portaveus a la CEC

3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges al Parlament corresponent al 2016
360-00020/11

PRESENTACIÓ: SÍNDIC DE GREUGES

Es pren nota de l’Informe (reg. 49452).
Acord: Mesa del Parlament, 07.02.2017.

A la presidenta del Parlament
Benvolguda,
Em plau lliurar-vos l’informe anual corresponent a l’any 2016, tot donant com-

pliment a la Llei del Síndic.
L’informe recull que durant l’exercici culminat s’han atès més de 38.000 per-

sones, així com s’han tramitat més de 18.000 queixes i s’han obert 281 actuacions 
d’ofici. Com veureu, la vulnerabilitat social, la sostenibilitat territorial i els submi-
nistraments bàsics han centrat enguany la nostra atenció.

Per aquest motiu, he recordat el deure de les administracions d’habilitar els re-
cursos necessaris perquè les persones tinguin garantits aquests drets, destacant a la 
vegada que l’incompliment repetit d’aquest deure és un fet molt greu.

Tal i com estableix la Llei 24/2009, del 23 de desembre, del Síndic de Greuges, 
en el seu article 64, aquest informe ha d’ésser objecte de debat parlamentari en co-
missió i Ple.

Tot esperant que l’anàlisi dels drets motivi el treball de la Cambra, us saludo 
cordialment,

Barcelona, 1 de febrer de 2017
Rafael Ribó, Síndic

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

http://www.parlament.cat/document/publicacions/196333.pdf
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3.30.06. Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes 
o memòries de la Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 25/2016, sobre el 
professorat associat de les universitats públiques de Catalunya, 
corresponent al curs 2013-2014
258-00016/11

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE 

CATALUNYA

Reg. 49750 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 07.02.2017

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

Comptes, em complau trametre-us adjunt, en suport informàtic, l’informe de fisca-
lització núm. 25/2016, aprovat pel Ple de la Sindicatura, relatiu al professorat asso-
ciat de les universitats públiques de Catalunya, curs 2013-2014.

Aprofito l’avinentesa per a saludar-vos ben atentament.

Barcelona, 3 de febrer de 2017
Jaume amat i reyero, Síndic Major

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

TERMINI PER A DEMANAR LA PRESENTACIÓ DE L’INFORME

Termini: 15 dies hàbils (del 10.02.2017 al 02.03.2017).
Finiment del termini: 03.03.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.02.2017.

http://www.parlament.cat/document/publicacions/188882.pdf
http://www.parlament.cat/document/publicacions/188882.pdf
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Economia i Hisenda
410-00003/11

SUBSTITUCIÓ TEMPORAL DE MEMBRES

Reg. 47811 / Coneixement: Mesa de la comissió d’Economia i Hisenda, 07.02.2017

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, comunica 

que el diputat Òscar Ordeig i Molist ha estat substituït pel diputat Rafel Brugue-
ra Batalla com a membre de la Comissió d’Economia i Hisenda (CEH), als efectes 
exclusius de la tramitació del Projecte de llei de mesures fiscals, administratives, 
financeres i del sector públic; de creació de l’impost sobre el risc mediambiental 
de la producció, manipulació i transport, custòdia i emissió d’elements radiotòxics; 
de l’impost sobre begudes ensucrades envasades; de l’impost sobre grans establi-
ments comercials, i de l’impost sobre les estades en establiments turístics (tram. 
200-00020/11).

Palau del Parlament, 18 de gener de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC

4.45.13. Comissions específiques d’estudi

Composició de la Comissió d’Estudi de l’Emprenedoria i dels 
Autònoms
406-00004/11

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP C’S

Reg. 49631 / Coneixement: Mesa del Parlament, 07.02.2017

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

amb el que estableix l’article 48 del Reglament del Parlament, comunica que els di-
putats Joan García González i Laura Vílchez Sánchez han estat designats membres 
de la Comissió d’Estudi de l’Emprenedoria i dels Autònoms.

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP C’s
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4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 192/XI, sobre la construcció 
de nous instituts a Lleida
290-00177/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 49430 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 07.02.2017

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 192/XI, sobre la 
construcció de nous instituts a Lleida (tram. 290-00177/11), us informo del següent:

D’acord amb l’establert a l’article 44 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educa-
ció el Departament d’Ensenyament a través de la Taula Mixta de Planificació aprova 
la programació de l’oferta educativa.

El Departament d’Ensenyament posarà en funcionament el proper mes de setem-
bre de 2017 un nou institut al municipi d’Alpicat i un nou institut al barri del Secà 
de Sant Pere de la ciutat de Lleida.

Barcelona, 31 de gener de 2017
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 272/XI, sobre els ajuts del 
2014 a les zones de muntanya i desfavorides
290-00249/11

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 49847 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

A la Mesa del Parlament
Meritxell Serret i Aleu, Consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimenta-

ció de la Generalitat de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 94 del Regla-
ment 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 272/XI, sobre els ajuts del 2014 a les zones de muntanya i des-
favorides, amb número de tramitació 290-00249/11, el control de compliment de la 
qual correspon a la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Barcelona, 2 de febrer de 2017
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
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PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Consellera, del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació (reg. 49847).
Pròrroga: d’acord amb els articles 103 i 159.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 13.03.2017 al 31.03.2017) del termini que dispo-
sa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
03.04.2017, a les 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.02.2017.

Control del compliment de la Resolució 273/XI, sobre el peix blau i 
l’ajut per la paralització temporal d’activitats pesqueres al Camp de 
Tarragona i les Terres de l’Ebre
290-00250/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 49844 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 07.02.2017

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 273/XI, sobre el 
peix blau i l’ajut per la paralització temporal d’activitats pesqueres al Camp de Tar-
ragona i les Terres de l’Ebre (tram. 290-00250/11), us informo del següent:

Pel que fa al punt 1a), primer de tot, cal especificar que la problemàtica planteja-
da de Tarragona i Terres de l’Ebre afecta també a la resta del litoral català.

S’ha demanat reiteradament al Ministeri d’Agricultura Ganadería Pesca y Ali-
mentación (MAPAMA), que l’Institut de Espanyol d’Oceanografia (IEO) elabori 
un estudi que pugui determinar l’evolució dels principals estocs de petits pelàgics 
bàsicament de sardina i seitó, dels aspectes que puguin estar afectant a aquests es-
tocs actualment, insistint amb la queixa i situació que manifesten des del sector, 
d’observar un descens de les captures, també que han pogut observar una reducció 
sensible de la talla, tant de la sardina com del seitó, així com la reducció del con-
tingut en greix d’ambdues espècies. La petició també inclou les mesures que s’han 
d’establir. En converses mantingudes posteriorment han assegurat que s’ha recollit 
la nostra demanda.

Pel que fa al punt 1b), paral·lelament des de la Direcció General de Pesca i Afers 
Marítims també s’ha donat trasllat de la preocupació per l’estat de les poblacions 
dels petits pelàgics del Mediterrani a representants de la Comissió Europea, i s’ha 
emfatitzat la necessitat d’aprofundir els estudis científics existents al Mediterrani.

Pel que fa al punt 1c), s’ha elaborat i s’ha presentat al sector el Pla de Millora de 
la Competitivitat del Peix Blau, la finalitat del qual és establir una millora econò-
mica de les persones que es dediquen a l’activitat pesquera, amb una sèrie d’objec-
tius especificats en que la millora de les condicions d’explotació del recurs (sardina 
i seitó) també s’inclou, així com la gestió pesquera, la millora de la comercialitza-
ció, valorització del producte i també el control i vigilància impartida. Amb aquest 
compromís es va encarregar a l’empresa AZTI-Tecnalia l’elaboració de propostes 
concretes que s’han presentat en una jornada de treball efectuada al desembre del 
2016 i serviran per guiar la utilització dels recursos econòmics del FEMP durant els 
propers anys, orientar una comercialització que potenciï la demanda de producte lo-
cal, el valori i el diferenciï en el mercat i buscar valor afegit mitjançant la innovació 
i la transformació del producte.
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Pel que fa al punt 1d), una de les funcions que té establertes la Direcció General 
de Pesca i Afers Marítims és la Planificació General de Control i Inspecció en les 
matèries de la seva competència. Amb aquesta finalitat s’estableixen protocols d’ac-
tuació pròpia i de col·laboració

amb altres unitats que poden fer controls i inspecció del mateix DARP, Agents 
Rurals, com d’altres Departaments i Administracions (Mossos d’Esquadra, Guarda 
Civil, Seprona). La lluita contra el peix de venda en negre, les talles antireglamen-
tàries de peix i marisc, el control del litoral amb embarcament, entre d’altres són 
actuacions periòdiques que s’efectuen. Com a conseqüència d’aquestes inspeccions 
i controls podem informar que el darrer trimestre de l’any és va fer un decomís de 
13Tm de sardina de mida antireglamentària (aquesta quantitat de kg decomissats de 
peix és la més alta de la història a Catalunya). L’actuació de control es va fer en la 
fase de transport sobre diversos vehicles carregats de peix fresc. Durant l’actuació 
es va poder identificar les embarcacions responsables de la captura en base a la do-
cumentació aportada pels transportistes i a la vegada va quedar acreditat que havia 
passat per llotja. La tramitació de les denúncies poden donar sancions d’imports fins 
als 60.000 euros.

Pel que fa al punt 2), des del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació s’ha reclamat reiteradament a la Secretaria de Pesca del MAPAMA, la 
necessitat d’incrementar els ajuts que corresponen als mariners atenent a l’establert 
al RD 1173/2015, de 29 de desembre de desenvolupament del FEMP en relació als 
ajuts a la paralització definitiva i temporal de l’activitat pesquera. Tant és així que ja 
han tramés un esborrany de modificació de l’RD esmentat en que es canvia la nor-
mativa que regula l’import d’ajuts als pescadors, establint un barem que garanteix 
el cobrament als mariners l’import equivalent al doble del salari mínim interprofes-
sional mensual en aquelles parades obligatòries entre 15 i 31 dies, però que en el re-
partiment que es fa en Conferència Sectorial (entre totes les CCAA) s’estableixi un 
ajut per 15 dies hàbils. Paral·lelament, des de la DGPAM s’ha obert un diàleg amb 
l’Institut Social de la Marina, per tal de que els mariners puguin cobrar l’atur des del 
primer dia, i en cas de que tinguin dret a ajut pugui quedar compensat l’atur cobrat.

Cal també remarcar al respecte que abans del 31/12/2016 es va pagar per part del 
DARP, l’import de l’ajut corresponent a la paralització temporal efectuada durant el 
2016, això ha estat possible gràcies a que el Govern ha destinat pressupost propi per 
poder treure la convocatòria d’ajut corresponent. Tot i que aquest ajut es paga amb 
pressupost de la Unió Europea i del Ministeri, es van avançar els imports correspo-
nents per poder realitzar la tramitació necessària de publicació d’ordre i aprovació 
de les resolucions.

Barcelona, 2 de febrer de 2017
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Control del compliment de la Resolució 274/XI, de suport a la 
indústria càrnia
290-00251/11

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 49848 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

A la Mesa del Parlament
Meritxell Serret i Aleu, Consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimenta-

ció de la Generalitat de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 94 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya,
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Sol·licito:
L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació de l’informe de compli-

ment de la Resolució 274/XI, de suport a la indústria càrnia, amb número de tra-
mitació 290-00251/11, el control de compliment de la qual correspon a la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Barcelona, 2 de febrer de 2017
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Consellera, del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació (reg. 49848).
Pròrroga: d’acord amb els articles 103 i 159.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 13.03.2017 al 31.03.2017) del termini que dispo-
sa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
03.04.2017, a les 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.02.2017.

Control del compliment de la Resolució 275/XI, sobre les 
denominacions d’origen protegides de l’oli d’oliva
290-00252/11

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 49849 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

A la Mesa del Parlament
Meritxell Serret i Aleu, Consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimenta-

ció de la Generalitat de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 94 del Regla-
ment 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 275/XI, sobre les denominacions d’origen protegides de l’oli 
d’oliva, amb número de tramitació 290-00252/11, el control de compliment de la 
qual correspon a la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Barcelona, 2 de febrer de 2017
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia Pesca i Alimentació

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Consellera, del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació (reg. 49849).
Pròrroga: d’acord amb els articles 103 i 159.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 13.03.2017 al 31.03.2017) del termini que dispo-
sa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
03.04.2017, a les 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.02.2017.
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Control del compliment de la Resolució 276/XI, sobre el canal 
Segarra-Garrigues
290-00253/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 49845 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 07.02.2017

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 276/XI, sobre el 
canal Segarra-Garrigues (tram. 290-00253/11), us informo del següent:

Pel que fa al punt a), i tal i com es va informar a la mesa del Parlament el 29 de 
desembre per tal de donar compliment a la Resolució 367/XI, sobre la construcció 
del canal Segarra-Garrigues (tram. 290-00340/11):

– El percentatge d’obra finalitzada en l’actualitat de la xarxa secundària és del 40%.
– La inversió executada total en el conjunt de l’actuació a data d’avui (xarxa pri-

mària, secundària, terciària, concentració parcel·lària, mesures correctores impacte 
ambiental i subministrament elèctric) és de 714,2 milions d’euros.

– La data prevista de finalització és el 2030.
– El pressupost necessari per la finalització de les obres és de 335,8 M€ (inclou 

les despeses de concentració parcel·lària, xarxa d’electrificació i les mesures correc-
tores d’impacte ambiental).

Pel que fa al punt b), actualment s’estan realitzant accions per aconseguir fer pú-
bliques aquestes dades a la web de l’empresa privada ASG.

Pel que fa al punt c), sempre es garanteix l’adhesió al reg. La construcció del sec-
tor o subsectors es realitza sempre que existeixi un % mínim d’adhesió (50-70%) i 
es disposi de partida pressupostària.

Pel que fa al punt d), l’informe estarà disponible durant aquest primer semestre 
del 2017 i estarà publicat a la web del Departament (DARP).

Pel que fa al punt e), actualment està en realització per part de l’empresa Infra-
estructures.cat.

Pel que fa al punt f), estarà visible a la web del Departament (DARP) durant 
aquest primer semestre del 2017.

Pel que fa al punt g), es farà arribar els informes al Parlament de Catalunya un 
cop estiguin elaborats.

Barcelona, 2 de febrer de 2017
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
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Control del compliment de la Resolució 277/XI, sobre la protecció de 
les oliveres a les Terres de l’Ebre
290-00254/11

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 49850 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

A la Mesa del Parlament
Meritxell Serret i Aleu, Consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimenta-

ció de la Generalitat de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 94 del Regla-
ment 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 277/XI, sobre la protecció de les oliveres a les Terres de l’Ebre, 
amb número de tramitació 290-00254/11, el control de compliment de la qual cor-
respon a la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Barcelona, 2 de febrer de 2017
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Consellera, del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació (reg. 49850).
Pròrroga: d’acord amb els articles 103 i 159.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 13.03.2017 al 31.03.2017) del termini que dispo-
sa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
03.04.2017, a les 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.02.2017.

Control del compliment de la Resolució 278/XI, sobre les espècies 
animals que han esdevingut plagues
290-00255/11

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 49851 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

A la Mesa del Parlament
Meritxell Serret i Aleu, Consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimenta-

ció de la Generalitat de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 94 del Regla-
ment 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 278/XI, sobre les espècies animals que han esdevingut pla-
gues, amb número de tramitació 290-00255/11, el control de compliment de la qual 
correspon a la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Barcelona, 2 de febrer de 2017
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
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PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Consellera, del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació (reg. 49851).
Pròrroga: d’acord amb els articles 103 i 159.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 13.03.2017 al 31.03.2017) del termini que dispo-
sa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
03.04.2017, a les 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.02.2017.

Control del compliment de la Resolució 279/XI, sobre el sector 
coniller
290-00256/11

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 49852 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

A la Mesa del Parlament
Meritxell Serret i Aleu, Consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimenta-

ció de la Generalitat de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 94 del Regla-
ment 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 279/XI, sobre el sector coniller, amb número de tramitació 
290-00256/11, el control de compliment de la qual correspon a la Comissió d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Barcelona, 2 de febrer de 2017
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Consellera, del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació (reg. 49852).
Pròrroga: d’acord amb els articles 103 i 159.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 13.03.2017 al 31.03.2017) del termini que dispo-
sa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
03.04.2017, a les 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.02.2017.

Control del compliment de la Resolució 281/XI, sobre el restabliment 
de l’atenció continuada al CAP Castellbisbal
290-00258/11

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 49663 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

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

ment de la Resolució 281/XI, sobre el restabliment de l’atenció continuada al CAP 
Castellbisbal, amb número de tramitació 290-00258/11, el control de compliment de 
la qual correspon a la Comissió de Salut.

Barcelona, 2 de febrer de 2017
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 49663).
Pròrroga: d’acord amb els articles 103 i 159.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 06.02.2017 al 24.02.2017) del termini que dispo-
sa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
27.02.2017, a les 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.02.2017.

Control del compliment de la Resolució 282/XI, sobre el transport 
sanitari i el servei d’urgències a les Terres de l’Ebre
290-00259/11

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 49664 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

 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 282/XI, sobre el transport sanitari i el servei d’urgències a les 
Terres de l’Ebre, amb número de tramitació 290-00259/11, el control de compliment 
de la qual correspon a la Comissió de Salut.

Barcelona, 2 de febrer de 2017
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 49664).
Pròrroga: d’acord amb els articles 103 i 159.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 06.02.2017 al 24.02.2017) del termini que dispo-
sa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
27.02.2017, a les 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.02.2017.
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Control del compliment de la Resolució 283/XI, sobre l’atenció 
primària i continuada a les Terres de l’Ebre
290-00260/11

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 49665 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

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 283/XI, sobre l’atenció primària i continuada a les Terres de 
l’Ebre, amb número de tramitació 290-00260/11, el control de compliment de la 
qual correspon a la Comissió de Salut.

Barcelona, 2 de febrer de 2017
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 49665).
Pròrroga: d’acord amb els articles 103 i 159.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 13.03.2017 al 31.03.2017) del termini que dispo-
sa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
03.04.2017, a les 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.02.2017.

Control del compliment de la Resolució 284/XI, sobre l’epilèpsia
290-00261/11

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 49666 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

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 com-

pliment de la Resolució 284/XI, sobre l’epilèpsia, amb número de tramitació 290-
00261/11, el control de compliment de la qual correspon a la Comissió de Salut.

Barcelona, 2 de febrer de 2017
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut
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PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 49666).
Pròrroga: d’acord amb els articles 103 i 159.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 13.03.2017 al 31.03.2017) del termini que dispo-
sa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
03.04.2017, a les 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.02.2017.

Control del compliment de la Resolució 285/XI, sobre les actuacions 
per a un nou model de gestió del Sistema d’Emergències Mèdiques
290-00262/11

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 49667 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

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 285/XI, sobre les actuacions per a un nou model de gestió del 
Sistema d’Emergències Mèdiques, amb número de tramitació 290-00262/11, el con-
trol de compliment de la qual correspon a la Comissió de Salut.

Barcelona, 2 de febrer de 2017
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 49667).
Pròrroga: d’acord amb els articles 103 i 159.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 13.03.2017 al 31.03.2017) del termini que dispo-
sa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
03.04.2017, a les 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.02.2017.

Control del compliment de la Resolució 286/XI, sobre l’atenció als 
afectats per esclerosi lateral amiotròfica i la creació d’una unitat 
d’expertesa en la malaltia
290-00263/11

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 49668 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

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

ment de la Resolució 286/XI, sobre l’atenció als afectats per esclerosi lateral amio-
tròfica i la creació d’una unitat d’expertesa en la malaltia, amb número de tramitació 
290-00263/11, el control de compliment de la qual correspon a la Comissió de Salut.

Barcelona, 2 de febrer de 2017
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 49668).
Pròrroga: d’acord amb els articles 103 i 159.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 13.03.2017 al 31.03.2017) del termini que dispo-
sa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
03.04.2017, a les 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.02.2017.

Control del compliment de la Resolució 287/XI, sobre la limitació 
de l’ús del formaldehid als centres sanitaris dependents de la 
Generalitat
290-00264/11

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 49669 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

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 287/XI, sobre la limitació de l’ús del formaldehid als centres 
sanitaris dependents de la Generalitat, amb número de tramitació 290-00264/11, el 
control de compliment de la qual correspon a la Comissió de Salut.

Barcelona, 2 de febrer de 2017
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 49669).
Pròrroga apartat a: d’acord amb els articles 103 i 159.3 del Reglament, s’acorda de 
concedir una pròrroga de 15 dies hàbils (del 26.04.2017 al 17.05.2017) del termini 
que disposa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual 
finirà el 18.05.2017, a les 12:00 h.

Pròrroga apartats b i c: d’acord amb els articles 103 i 159.3 del Reglament, s’acor-
da de concedir una pròrroga de 15 dies hàbils (del 13.03.2017 al 31.03.2017) del ter-
mini que disposa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el 
qual finirà el 03.04.2017, a les 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.02.2017.
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Control del compliment de la Resolució 289/XI, sobre el Tractat 
transatlàntic de comerç i inversions
290-00266/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 49073 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 07.02.2017

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 289/XI, sobre el 
Tractat transatlàntic de comerç i inversions (tram. 290-00266/11), us informo del 
següent: 

El Govern, mitjançant la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea, del 
Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, ha donat 
trasllat del contingut d’aquesta Resolució a diverses institucions i als efectes oportuns.

Així, el Govern ha fet gestions amb el Govern de l’Estat, per mitjà de l’envia-
ment d’una carta al Secretari d’Estat per a la Unió Europea del Ministeri d’Afers 
Exteriors i de Cooperació. També s’ha comunicat amb la Presidenta de la Comissió 
Mixta per a la Unió Europea del Congrés dels Diputats, perquè posi en coneixement 
dels grups parlamentaris el contingut de la Resolució. Pel que fa les institucions eu-
ropees, el Govern s’ha adreçat al Representant de la Comissió Europea a Barcelona, 
i a la cap de l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona. S’envia, en annex, una 
còpia de les cartes enviades.

D’altra banda, cal posar en relleu les compareixences que s’han substanciat els 
darrers mesos al Parlament, davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Rela-
cions Institucionals i Transparència, per fomentar el debat i promoure la informació 
sobre els tractats internacions de comerç i inversions en curs de negociació o d’apro-
vació. En aquest sentit, els compareixents més rellevants han estat els següents: una 
representació de la plataforma catalana contra el TTIP, per informar sobre l’impacte 
de l’Associació Transatlàntica per al Comerç i la Inversió (TTIP) i de l’Acord inte-
gral d’economia i comerç (CETA); el cap d’unitat de la Direcció General de Comerç 
de la Comissió Europea, per a informar sobre la situació de les negociacions relati-
ves a l’Associació Transatlàntica per al Comerç i la Inversió (TTIP), i el director de 
la Representació de la Comissió Europea a Barcelona, davant la Comissió d’Acció 
Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència per a informar sobre 
el pla de treball de la Comissió Europea.

Barcelona, 30 de gener de 2017
Jordi Baiget i Cantons
Conseller d’Empresa i Coneixement

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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Control del compliment de la Resolució 407/XI, sobre la millora de la 
Sala Conjunta de Comandament de la Guàrdia Urbana i la Policia de 
la Generalitat - Mossos d’Esquadra a la ciutat de Barcelona
290-00379/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 49595 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 07.02.2017

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 407/XI, sobre la 
millora de la Sala Conjunta de Comandament de la Guàrdia Urbana i la Policia de 
la Generalitat - Mossos d’Esquadra a la ciutat de Barcelona (número de tramitació 
290-00379/11), us trameto, en document annex, la informació facilitada per la Di-
recció de Serveis.

Barcelona, 30 de gener de 2017
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

Annex
En relació amb la Resolució parlamentària 407/XI que fa referència a la millora 

de la Sala Conjunta de Comandament de la Guàrdia Urbana i la Policia de la Ge-
neralitat - Mossos d’Esquadra a la ciutat de Barcelona (número de tramitació 290-
00379/II) i mitjançant la qual s’insta el Govern, conjuntament amb l’Ajuntament de 
Barcelona, a fer un estudi tècnic sobre l’estat de seguretat i higiene de la sala con-
junta de comandament i un estudi sobre les condicions tècniques i urbanístiques de 
l’equipament, així com a realitzar un estudi d’avaluació de les possibles causes de 
l’elevat nombre de casos de càncer detectats entre els treballadors i a cercar una ubi-
cació alternativa que garanteixi condicions de salubritat, seguretat i higiene per als 
agents que hi treballen, s’informa el següent: 

Les actuacions realitzades pel Departament d’Interior en relació a la Sala Con-
junta de Coordinació ubicada al carrer Lleida, 28, de Barcelona han estat de coor-
dinació i col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona. Amb aquest fi s’han mantin-
gut reunions periòdiques de seguiment. Tot i que l’Ajuntament de Barcelona, com 
empresa principal, és qui té la capacitat de gestionar les mesures derivades de les 
diferents avaluacions de riscos realitzades, existeix una informació i cooperació re-
cíproca entre ambdues administracions.

Quant a l’apartat a), en data 6 d’octubre de 2006 se signà el conveni de col·labo-
ració entre el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament 
de Barcelona per a la gestió del funcionament de la sala conjunta de comandament de 
la policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra i Guàrdia Urbana de Barcelona.

L’Ajuntament de Barcelona és l’encarregat de la gestió del funcionament de la Sala 
Conjunta i, en base a aquesta gestió, l’any 2006 es va fer l’avaluació de riscos inicial 
realitzat per SPA (Servei de Prevenció Aliè) «Universal Prevención y Salud», així com 
també un estudi de control de qualitat de l’aire interior realitzat per IMES, SA.

A partir d’aquesta data, cada any el Servei de Prevenció de l’Ajuntament de 
Barcelona porta a terme el corresponent seguiment de l’avaluació de riscos inicial, 
i de la planificació de l’activitat preventiva. El darrer informe realitzat és de juliol  
de 2016.

L’Ajuntament de Barcelona també té la gestió del contracte de neteja i el contrac-
te de manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions. Dins d’aquest contracte, 
l’empresa de manteniment té l’obligació de realitzar un estudi anual de les mesures 
de qualitat ambiental interior. En aquest sentit, l’estudi corresponent a l’any 2016 es 
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va realitzar al mes d’octubre per l’empresa Sik, SL, i les seves conclusions van ser 
les següents: 

– Les condicions microbiològiques ambientals són adequades: el 100% de les 
sales analitzades presentaven valors de creixement biològic inferiors als límits re-
comanats.

– Els valors de confort tèrmic són adequats: tots els valors estaven dins dels pa-
ràmetres marcats per la normativa.

– Els nivells de diòxid de carboni són correctes.
– Els nivells de monòxid de carboni són adequats.
– Els valors de partícules mesurats són correctes i es classifica l’edifici amb una 

ISO 8.
Com a complement a totes les activitats preventives, s’han realitzat diferents 

mesuraments dels camps electromagnètics. Així, des del Departament d’Interior, 
davant la inquietud generada per la possible exposició a radiacions electromagnèti-
ques, l’any 2012 es va encarregar al Centre de Telecomunicacions i Tecnologia de la 
Informació un estudi sobre mesures de nivells d’exposició a camps electromagnè-
tics, que va concloure que tots els valors mesurats complien els valors de referència 
indicats en el Reial Decret 1066/2001.

Més recentment, en data 19 de maig de 2016, es va dur a terme un estudi de 
camps electromagnètics i altres mesures complementàries, realitzat per LEAN 
FOCUS. Les conclusions de l’estudi van ser que: 

«els valors obtinguts durant la presa de mesures estan dins dels límits que marca 
la normativa, i per tant, no s’associen riscos per a la salut com a conseqüència als 
camps electromagnètics».

En la mateixa línia, en data 18 d’octubre de 2016, la Jefatura Provincial de la 
Inspecció de Telecomunicacions de Barcelona del Ministeri d’Indústria, Energia i 
Turisme realitzà un informe de mesuraments de camps electromagnètics. La Jefa-
tura Provincial va concloure que els valors obtinguts permetien assegurar que es 
compleixen les condicions establertes al Reial Decret 1066/2001, de 28 de setembre, 
pel qual s’aprova el Reglament que estableix les condicions de protecció del domini 
públic, restriccions a les emissions radioelèctriques i mesures de protecció sanitària 
front a emissions radioelèctriques.

Pel que fa a l’estudi d’avaluació de les possibles causes de casos de càncer que 
s’han detectat entre els treballadors d’aquesta sala conjunta de comandament, cal 
tenir en compte les conclusions dels estudis realitzats per l’Agència de Salut Pública 
de Barcelona, el primer es realitza en data 15 de gener de 2013 i el segon en data 29 
de juny de 2016, en els quals es concreta que: 

«amb la informació disponible no es pot concloure quina és la causa o causes 
de l’elevat nombre de casos observat entre els bombers al CGE. No obstant, donat 
que els 5 casos de càncer detectats són tots de diferent tipus, es considera molt poc 
probable que la causa estigui en el propi centre».

No ha aparegut cap més cas entre bombers a la Sala Conjunta de Comandament, 
però sí ha aparegut un cas a una dona que treballa en un altre col·lectiu de la matei-
xa Sala.

Amb la informació disponible no es pot concloure quina és la causa o causes 
de l’elevat nombre de casos observats entre els bombers a la Sala Conjunta de Co-
mandament. No obstant, tal com conclou l’estudi esmentat anteriorment, atès que 
els casos de càncer detectats són tots de diferents tipus, es considera molt poc pro-
bable que la causa estigui en el propi centre. Factors que podrien haver influït són 
que al menys 3 d’aquests pacients tenien altres factors de risc per a càncer, un biaix 
de selecció de les persones destinades a la Sala Conjunta de Comandament i l’atzar.
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Finalment, i també pel que fa a l’apartat b), assenyalar que s’ha donat trasllat del 
contingut d’aquesta resolució a l’Ajuntament de Barcelona.

Barcelona, 20 de gener de 2017
Raquel Sistaré i Lanas, directora de Serveis

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 27/XI, sobre la qualitat  
de l’ocupació
390-00027/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 49231 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 07.02.2017

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 als punts d) i e) la Moció 27/XI, sobre la qua-
litat de l’ocupació (tram. 390-00027/11), 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, 30 de gener de 2017
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Annex
Les actuacions del Sistema d’Inspecció de Treball al 2016 en els àmbits esmen-

tats han tingut els següents resultats: 

 Totals Comerç Indústria Hoteleria (*)

Ordres de servei finalitzades 24.666 9.986 5.722 8.958

Infraccions  5.119 1.546 1.037 2.536

Requeriments  9.587 3.156 4.459 1.972

Altes Seguretat Social  3.355 1.086 451 1.818

Proposta de recàrrec  372 82 256 34

Contractes transformats en indefinits  3.268 810 619 1.839 

(*) Només hi ha campanya d’estiu en l’àmbit d’hoteleria, els resultats dels quals també estan 

inclosos en aquest quadre.

Respecte a la campanya estacional (estiu) d’hoteleria, indicar que forma part de 
l’activitat planificada de la Inspecció de Treball de Catalunya, concretament dels 
subinspectors laborals de l’escala d’ocupació i seguretat social, ja que es troba orien-
tada fonamentalment a la detecció de situacions de treball no declarat en el sector de 
la restauració i dels establiments de begudes. La Inspecció de Treball de Catalunya 
ha destinat la totalitat de la plantilla activa de subinspectors laborals a donar com-
pliment a aquesta campanya.

El període de temps en que es desenvolupen les visites als centres de treball com-
prèn del 15 de juny al 30 de setembre i concentra una part important de visites en 
horari nocturn i/o festiu (cap de setmana), que enguany representen més del 50% del 
total de les efectuades.
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A data 31/12/2016 s’havien generat 598 ordres de servei d’aquesta campanya de 
les 532 ja s’han finalitzat, i 66 resten pendents de finalització 66, encara en fase d’in-
vestigació. Els objectius fixats per a 2016 d’aquesta campanya en el Pla de Treball 
de la Inspecció de Treball de Catalunya era de 530 ordres de servei, el que ens situa 
amb un nivell de compliment dels objectius del 113%.

En un altre ordre de coses en els propers dies el Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies publicarà, a través de la seva pàgina web l’Informe sobre l’Anàlisi 
dels Accidents de Treball a Catalunya, 2005-2015.

De les 532 ordres de servei ja finalitzades en deriven 529 visites a centres de 
treball, de les quals 297 s’han fet en horari nocturn i/o festiu (56’1%). Aquestes 532 
ordres de servei han donat lloc a:

– 120 infraccions, de les quals 1 és en matèria de relacions laborals; 12 d’ocupa-
ció i estrangers; 98 de seguretat social i 9 d’obstrucció a la tasca inspectora.

– 69 requeriments d’esmena en diverses matèries.
– 104 altes a la seguretat social com a conseqüència de l’actuació inspectora.
– 136 contractes temporals han estat transformats en indefinits com a conseqüèn-

cia de l’actuació inspectora.
Per altra banda, l’anàlisi de la sèrie temporal dels accidents de treball a Catalu-

nya entre l’any 2005 i l’any 2015 per poder establir la situació real de la sinistralitat 
laboral s’ha finalitzat a data de 31 de desembre de 2016 i actualment està en procés 
d’edició.

D’altra banda, a la vista dels resultats obtinguts, és necessari la identificació qua-
litativa dels processos en el mercat de treball i la situació a les empreses que expli-
quin aquesta evolució i el procés actual, pel que cal l’anàlisi per part de sociòlegs i 
experts en el mercat de treball. Així mateix, al llarg del primer semestre del 2017 es 
portarà a terme una anàlisi per identificar altres causes, determinants de la situació 
actual, que expliquin aquesta sinistralitat.

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

4.70.10. Altres comunicacions

Document de bases per a constituir un pacte nacional per a la 
transició energètica
335-00011/11

PRESENTACIÓ: GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 49497 / Coneixement: Mesa del Parlament, 07.02.2017

A la Mesa del Parlament
Em plau de trametre-us el certificat de l’acord adoptat en la sessió del Govern 

de la Generalitat del dia 31 de gener de 2017, pel qual s’aprova la Proposta d’acord 
del Govern pel qual s’aproven les bases per constituir un Pacte nacional per a la 
transició energètica, resultant del procés de participació amb la Taula d’entitats i 
altres agents socials i acadèmics, i es modifica la composició i l’estructura del Co-
mitè Coordinador del Pacte nacional per a la transició energètica, així com el text 
de referència.

Barcelona, 1 de febrer de 2017
El secretari del Govern, Joan Vidal de Ciurana
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A la Mesa del Parlament
Joan Vidal de Ciurana, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,

Certifico:
Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 31 de gener de 2017, s’ha 

pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:
«A proposta del conseller d’Empresa i Coneixement, s’aprova la Proposta d’acord 

del Govern pel qual s’aproven les bases per constituir un Pacte nacional per a la 
transició energètica, resultant del procés de participació amb la Taula d’entitats i al-
tres agents socials i acadèmics, i es modifica la composició i l’estructura del Comitè 
Coordinador del Pacte nacional per a la transició energètica.»

I perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona, el 31 de gener de 2017.

Acord
del Govern pel qual s’aproven les bases per constituir un Pacte nacional per a la 

transició energètica, resultant del procés de participació amb la Taula d’entitats i al-
tres agents socials i acadèmics, i es modifica la composició i l’estructura del Comitè 
Coordinador del Pacte nacional per a la transició energètica.

El Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió de 5 de desembre de 2013, va 
aprovar la Moció 63/X, mitjançant la qual s’insta el Govern a establir les bases per 
constituir un Pacte nacional per a la sobirania energètica on participin tots els agents 
implicats, i a promoure un canvi del marc regulador amb l’objectiu de garantir el con-
trol democràtic de l’energia i fer que l’accés sigui tipificat com un dret fonamental.

El Parlament de Catalunya també va aprovar la Moció 53/X, de 24 d’octubre de 
2013, i la Moció 90/X i la Moció 91/X, de 14 de març de 2014, que incideixen en la 
necessitat de revisar i reformular la política energètica de Catalunya.

Per tal de complir les mocions esmentades, el 15 d’abril de 2014 el Govern va 
aprovar l’Acord sobre l’impuls del Pacte nacional per a la sobirania energètica i va en-
comanar al Departament d’Empresa i Ocupació l’impuls de la seva elaboració.

L’Acord del Govern de 15 d’abril de 2014 va crear un Comitè Coordinador, presi-
dit per la persona titular de la Secretaria d’Empresa i Competitivitat. Aquest Comitè 
Coordinador tenia com a finalitat pilotar tant la redacció de les bases del Pacte na-
cional, com els contactes amb els agents econòmics i socials, les entitats acadèmi-
ques i professionals, les organitzacions de la societat civil i els grups polítics per tal 
de generar un consens ampli. La Secretaria Tècnica per desenvolupar el procés de 
concertació i la redacció del document de bases es va encarregar, per part del secre-
tari d’Empresa i Competitivitat, a l’Institut Català d’Energia.

El Comitè Coordinador del Pacte nacional per a la sobirania energètica va apro-
var, en la sessió del dia 27 de maig de 2015, el document de bases per constituir un 
Pacte nacional per a la transició energètica, el qual es va elevar al Govern mitjançant 
una comunicació el dia 7 de juliol de 2015. En aquella mateixa sessió, el Comitè Co-
ordinador va aprovar una proposta de procés de concertació del Pacte nacional per 
a la transició energètica basada en la constitució d’una Mesa de negociació del Pacte 
nacional per a la transició energètica formada pel mateix Comitè Coordinador, la 
Taula d’entitats i la Taula de partits polítics.

En el marc d’aquesta Mesa de negociació es va dur a terme el procés de debat i 
diàleg amb els principals agents i entitats econòmics i socials relacionats amb l’àm-
bit energètic (Taula d’entitats).

El dia 23 de juliol de 2015 el document de bases aprovat pel Comitè Coordina-
dor es va presentar a la Taula d’entitats i, posteriorment, es va sotmetre a informació 
pública entre el 24 de juliol i el 18 de setembre de 2015. Així mateix, es va demanar 
l’opinió particular sobre el document de bases als consells assessors de què disposa 
el Govern per a qüestions relacionades amb la transició nacional, la reactivació eco-
nòmica, la pobresa energètica i el desenvolupament sostenible.
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La necessitat d’impulsar l’elaboració del Pacte nacional la comparteix el Govern 
actual que, al punt 2.3.7 del Pla de Govern de la XI Legislatura, fixa el seu propòsit 
de desenvolupar un Pacte nacional per a la transició energètica entre les institucions 
i els agents econòmics i socials i els grups parlamentaris.

El Govern actual creu que és necessari cercar un consens més elevat per tal de 
tirar endavant un acord ampli que permeti avançar de forma decidida cap a la neces-
sària transició energètica per a un desenvolupament sostenible de Catalunya, és per 
això que l’Institut Català d’Energia ha organitzat un seguit de sessions de treball i 
jornades tècniques específiques alhora que ha impulsat l’organització de debats per 
part de la societat civil al voltant de la transició energètica.

Dins de les accions que s’han portat a terme s’ha demanat el parer al món aca-
dèmic i al Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible respecte dels punts 
de desacord del procés de participació realitzat a la legislatura anterior; s’han man-
tingut trobades amb administracions locals que també han iniciat un procés de tran-
sició energètica, com l’Ajuntament de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelo-
na; s’ha promogut l’organització per part de la societat civil de sessions tècniques 
amb sectors de l’edificació i de la mobilitat elèctrica, amb els municipis generadors 
d’energia, amb el Col·legi d’Economistes de Catalunya i amb associacions d’energies 
renovables, entre altres.

Així mateix, amb l’objectiu d’identificar i treballar els aspectes de possible des-
acord amb altres forces polítiques, l’Institut Català d’Energia ha realitzat una ronda 
de contactes amb representants polítics de tots els grups parlamentaris amb repre-
sentació al Parlament de Catalunya. El passat 25 d’octubre de 2016 va finalitzar la 
darrera.

Per tot això exposat i per tal de donar impuls polític al Pacte nacional per a la 
transició energètica i fer que aquest Pacte esdevingui un projecte conjunt del país 
cap a un canvi de model energètic, es considera necessari aprovar el nou document 
de bases per part del Govern i iniciar el procés de concertació amb el conjunt de 
partits polítics amb representació al Parlament de Catalunya.

Per tal de garantir la participació de totes les polítiques sectorials que poden 
accelerar o endarrerir el camí necessari de la transició a un model energètic nou 
i més sostenible, es fa necessari modificar la composició del Comitè Coordinador 
del Pacte nacional per la transició energètica. En aquest sentit, s’identifiquen com a 
representants estratègics els agents competents en habitatge, ordenació del territori, 
ensenyament, govern i administracions locals i benestar social, que a dia d’avui no 
en tenen representació. També es fa necessari crear la Vicepresidència del Comitè 
Coordinador i la Secretaria Tècnica, que s’encarregui del procés de governança i 
de desenvolupar i coordinar el Pla de treball 2017-2025 Energia neta per a tots els 
catalans, sota les directives del full de ruta de la transició energètica de la Unió Eu-
ropea en l’horitzó de 2030 Clean Energy for all Europeans (Energia neta per a tots 
els europeus).

La Moció 57/XI, de 28 de juliol de 2016, insta el Govern a presentar les bases 
del Pacte nacional per a la transició energètica on s’impulsi, entre altres aspectes, 
l’emmagatzematge d’energia elèctrica, l’autoconsum elèctric i la mobilitat elèctrica 
en el context d’un model de generació elèctrica distribuïda i renovable, que apoderi 
el ciutadà com a element essencial en aquesta transició i alhora es reconegui el seu 
dret fonamental d’accés a l’energia.

Vist tot el que s’ha exposat, a proposta del conseller d’Empresa i Coneixement, 
el Govern

Acorda:
1. Aprovar les bases per constituir un Pacte nacional per a la transició energèti-

ca, resultant del procés de participació amb la Taula d’entitats i altres agents socials 
i acadèmics, com a document final consensuat en el marc del procés d’elaboració 
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iniciat arran de l’Acord del Govern de 15 d’abril de 2014, sobre l’impuls del Pacte 
nacional per a la sobirania energètica, i que consta com a annex d’aquest Acord.

2. Trametre el document indicat al punt 1 al Parlament de Catalunya, amb la fi-
nalitat què se sotmeti a debat entre els partits polítics amb representació parlamen-
tària.

3. Modificar la composició i l’estructura del Comitè Coordinador del Pacte na-
cional per a la transició energètica, creat per l’Acord del Govern de 15 d’abril de 
2014, sobre l’impuls del Pacte nacional per a la sobirania energètica, que estarà in-
tegrat per:

a) Per part dels departaments de la Generalitat de Catalunya, amb un represen-
tant per cadascuna de les matèries següents:

– Energia.
– Indústria.
– Habitatge.
– Transport i mobilitat.
– Economia.
– Medi ambient.
– Ensenyament.
– Ordenació del territori.
– Gestió forestal.
– Govern i administracions locals.
– Benestar social.
– Salut.
b) Un representant del Departament de la Presidència, com a titular de la compe-

tència en coordinació interdepartamental.
c) Un representant de l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC).
3. Els membres del Comitè Coordinador els designarà el/la conseller/a respon-

sable de cada àmbit sectorial, i han de tenir un rang mínim de director/a general. 
En el cas de l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya, el representat serà el seu 
director/a.

4. La Presidència del Comitè Coordinador correspon al conseller/a competent en 
matèria d’energia.

5. Es crea la Vicepresidència del Comitè Coordinador, que l’exercirà la persona 
titular de la Secretaria Sectorial que tingui atribuïdes les competències en matèria 
d’energia i, en el seu defecte, el secretari general del departament que correspongui.

6. Es crea la Secretaria Tècnica, que correspon a l’Institut Català d’Energia, sota 
les directrius de la persona que n’ocupa la direcció, i té les funcions de facilitar la 
tasca tècnica del Comitè Coordinador i donar suport a la seva actuació en el desen-
volupament del programa de treball.

Barcelona, 31 de gener de 2017
Joan Vidal de Ciurana, secretari del Govern

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre la 
representació dels estereotips de gènere en la publicitat de joguines 
durant la campanya de Nadal 2016-2017
337-00023/11

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DEL CONSELL DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

Reg. 49328 / Coneixement i tramesa a la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals: Mesa del Parlament, 07.02.2017

A la presidenta del Parlament
Molt Honorable Presidenta,
Em plau de fer-vos a mans l’Informe La representació dels estereotips de gènere 

en la publicitat de joguines durant la campanya de Nadal 2016-2017, i l’acord pel 
qual s’aprova, perquè en tingueu coneixement i als efectes oportuns.

Cordialment,

Barcelona, 30 de gener de 2017
Roger Loppacher i Crehuet, president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

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