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1.01.01. Lleis

Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017
200-00019/11
Correcció d’errades de publicació (BOPC 367) 9

1.01.10. Normes de règim interior

Modificació de la relació de llocs de treball del Parlament de Catalunya
221-00009/11
Acord pel qual es modifica el requisit de titulació i el cos d’un lloc de treball de la relació de 
llocs de treball de l’Oïdoria de Comptes i Tresoreria 15

1.10. Acords i resolucions

Resolució 557/XI del Parlament de Catalunya, sobre el reconeixement de la vida i 
l’obra de Joan Peiró en el setanta-cinquè aniversari de la seva mort
250-00650/11
Adopció 16

Resolució 558/XI del Parlament de Catalunya, sobre les cambres de comerç
250-00665/11
Adopció 16

Resolució 559/XI del Parlament de Catalunya, sobre la inclusió de la clàusula d’equi-
libri de gènere en les convocatòries d’ajuts de suport als grups de recerca
250-00670/11
Adopció 17

Resolució 560/XI del Parlament de Catalunya, sobre els estudiants universitaris amb 
malaltia inflamatòria intestinal
250-00689/11
Adopció 17

Resolució 561/XI del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe de fiscalització 
15/2016, sobre la Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell, corresponent als 
exercicis 2012, 2013 i 2014
256-00017/11
Adopció 18

Resolució 562/XI del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe de fiscalització 
17/2016, sobre el Campus Diagonal-Besòs, corresponent als exercicis 2008-2014
256-00018/11
Adopció 19

Resolució 563/XI del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe de fiscalització 
19/2016, sobre les eleccions al Parlament de Catalunya del 2015
256-00020/11
Adopció 20
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1.30. Altres tramitacions

1.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges sobre els drets de l’infant
360-00016/11
Debat de l’Informe en la Comissió 20

3. Tramitacions en curs

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la construcció d’un centre residencial d’atenció edu-
cativa a Terrassa
250-00946/11
Presentació: GP Cs 21

Proposta de resolució sobre l’adequació i posada en marxa del centre de dia i resi-
dència per a discapacitat greu o profunda La Pineda 2 a Terrassa
250-00947/11
Presentació: GP Cs 22

Proposta de resolució sobre el soterrament de la línia de Ferrocarrils de la Genera-
litat de Catalunya des de la rambla d’Ibèria fins al passeig de Can Feu, a Sabadell
250-00948/11
Presentació: GP Cs 23

Proposta de resolució sobre els treballadors de la Corporació Sanitària Parc Taulí
250-00949/11
Presentació: GP Cs 24

Proposta de resolució sobre l’eliminació de la violència a la universitat
250-00950/11
Presentació: GP Cs 25

Proposta de resolució sobre l’eliminació de les subjeccions mecàniques en l’àmbit 
assistencial
250-00951/11
Presentació: GP Cs 27

Proposta de resolució sobre la transparència de les direccions per objectius sani-
tàries
250-00952/11
Presentació: GP Cs 29

Proposta de resolució sobre la resposta a la violència contra els treballadors sanitaris
250-00953/11
Presentació: GP Cs 30

Proposta de resolució sobre la no creació de noves facultats de medicina a Catalunya
250-00954/11
Presentació: GP Cs 31

Proposta de resolució sobre les mesures destinades a la prevenció de maltracta-
ments, abusos i agressions a menors
250-00955/11
Presentació: GP Cs 32

Proposta de resolució sobre l’adaptació de l’estació i l’intercanviador de la plaça de 
Sants de Barcelona i sobre les actuacions a la línia 10 del metro
250-00956/11
Presentació: GP PPC 34

3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges sobre el balanç de la implementació de la Llei pels 
drets LGTBI i resum de les actuacions del Síndic
360-00024/11
Presentació: síndic de Greuges 34
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Informe de la Comissió d’Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per a 
la Regeneració Democràtica
260-00002/11
Coneixement i tramitació 36

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.14. Comissions específiques d’investigació

Composició de la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya
407-00002/11
Adscripció de diputats del GP JS 36

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 275/XI, sobre les denominacions d’origen 
protegides de l’oli d’oliva
290-00252/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  36

Control del compliment de la Resolució 338/XI, sobre la reconsideració de l’autorit-
zació de l’activitat extractiva de Malacara, a Estaràs
290-00313/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  41

Control del compliment de la Resolució 361/XI, relativa a l’Informe de fiscalització 
21/2015, sobre l’Institut Català de les Empreses Culturals, aportacions reintegrables 
i subvencions, corresponent als exercicis 2012 i 2013
290-00334/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  42

Control del compliment de la Resolució 370/XI, sobre la constitució d’un grup de 
treball sobre la gestió del sistema d’autopistes i dels peatges
290-00343/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  47

Control del compliment de la Resolució 379/XI, sobre l’empresa Desokupa
290-00352/11
Sol·licitud de pròrroga 48
Pròrroga del termini per a retre comptes 48

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 39/XI, sobre la política sanitària
390-00039/11
Informe relatiu al compliment de la Moció 48

Control del compliment de la Moció 73/XI, sobre la veritat, la justícia i el rescabala-
ment de les víctimes de les vulneracions de drets humans pels cossos de seguretat
390-00073/11
Informe relatiu al compliment de la Moció 53

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Xarxa d’Economia So-
lidària amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contracta-
ció pública
352-01300/11
Sol·licitud 56

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Plataforma per una 
Fiscalitat Justa amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de 
contractació pública
352-01301/11
Sol·licitud 57
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Proposta d’audiència en ponència de Maite Carol, ex-secretària municipal de l’Ajun-
tament de Santa Coloma de Gramenet, amb relació al Projecte de llei de mesures 
urgents en matèria de contractació pública
352-01302/11
Sol·licitud 57

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Comissions Obreres amb 
relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació pública
352-01303/11
Sol·licitud 57

Proposta d’audiència en comissió d’Oriol Illa, president de la Taula d’Entitats del Ter-
cer Sector Social de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de mesures urgents 
en matèria de contractació pública
352-01304/11
Sol·licitud 57

Proposta d’audiència en comissió de Joan Segarra, president de La Confederació, 
amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació pública
352-01305/11
Sol·licitud 57

Proposta d’audiència en comissió de Lluís Torrens, en representació de l’Ajunta-
ment de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria 
de contractació pública
352-01306/11
Sol·licitud 58

Proposta d’audiència en comissió de Ramon Vives, president de l’Associació Em-
presarial d’Economia Social, amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en 
matèria de contractació pública
352-01307/11
Sol·licitud 58

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Unió General de Tre-
balladors amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contrac-
tació pública
352-01308/11
Sol·licitud 58

Proposta d’audiència en ponència de Rosa Maria Cadenas, presidenta de l’Asso-
ciació Empresarial d’Economia Social, amb relació al Projecte de llei de mesures 
urgents en matèria de contractació pública
352-01309/11
Sol·licitud 58

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Catalana 
d’Executius, Directius i Empresaris amb relació al Projecte de llei de mesures ur-
gents en matèria de contractació pública
352-01310/11
Sol·licitud 58

Proposta d’audiència en ponència d’Antoni Cañete, secretari general de Pimec, amb 
relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació pública
352-01311/11
Sol·licitud 59

Proposta d’audiència en ponència d’Ignacio Soto, secretari general de la Federació 
de Municipis de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en 
matèria de contractació pública
352-01312/11
Sol·licitud 59

Proposta d’audiència en ponència de Petra Saiz Antón, presidenta del Col·legi de 
Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local de Barcelona, amb relació 
al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació pública
352-01313/11
Sol·licitud 59

Proposta d’audiència en ponència d’Agustí Cerrillo, catedràtic de dret administratiu 
de la Universitat Oberta de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de mesures 
urgents en matèria de contractació pública
352-01314/11
Sol·licitud 59
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Proposta d’audiència en ponència de Joaquín Tornos, catedràtic de dret administratiu 
de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de mesures urgents 
en matèria de contractació pública
352-01315/11
Sol·licitud 60

Proposta d’audiència en ponència de Venanci Garcia Patiño, coordinador de l’Agru-
pació d’Ambulàncies de Comissions Obreres, amb relació al Projecte de llei de me-
sures urgents en matèria de contractació pública
352-01316/11
Sol·licitud 60

Proposta d’audiència en ponència de Ramon Vilella Lacalle, responsable de trans-
port sanitari de la Unió General de Treballadors, amb relació al Projecte de llei de 
mesures urgents en matèria de contractació pública
352-01317/11
Sol·licitud 60

Proposta d’audiència en ponència de Francesc Castellana, expert en polítiques 
públiques d’ocupació i exdirector del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació pública
352-01318/11
Sol·licitud 60

Proposta d’audiència en comissió d’Albert Sánchez Graells, professor de dret i ex-
pert en contractació pública i prevenció del frau, amb relació al Projecte de llei de 
mesures urgents en matèria de contractació pública
352-01319/11
Sol·licitud 61

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Observatori de Con-
tractació Pública amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de 
contractació pública
352-01320/11
Sol·licitud 61

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Cambra de Conces-
sionaris i Empreses Vinculades al Sector Públic amb relació al Projecte de llei de 
mesures urgents en matèria de contractació pública
352-01321/11
Sol·licitud 61

Proposta d’audiència en comissió d’Anna Comellas, advocada i experta en con-
tractació pública, amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de 
contractació pública
352-01322/11
Sol·licitud 61

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Pimec amb relació al Pro-
jecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació pública
352-01323/11
Sol·licitud 62

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Catalana 
d’Executius, Directius i Empresaris amb relació al Projecte de llei de mesures ur-
gents en matèria de contractació pública
352-01324/11
Sol·licitud 62

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Confederació de Treba-
lladors Autònoms de Catalunya amb relació al Projecte de llei de mesures urgents 
en matèria de contractació pública
352-01325/11
Sol·licitud 62

Proposta d’audiència en comissió d’Ignacio Herrera Anchustegui, de la Universitat 
de Bergen (Noruega), amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria 
de contractació pública
352-01326/11
Sol·licitud 62
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Proposta d’audiència en comissió de Daniel Albalate del Sol, professor de la Uni-
versitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria 
de contractació pública
352-01327/11
Sol·licitud 62

Proposta d’audiència en comissió d’Elisenda Malaret Garcia, catedràtica de dret ad-
ministratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de mesures 
urgents en matèria de contractació pública
352-01328/11
Sol·licitud 63

Proposta d’audiència en comissió d’Oriol Illa Garcia, president de la Taula d’Entitats 
del Tercer Sector Social de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de mesures 
urgents en matèria de contractació pública
352-01329/11
Sol·licitud 63

Proposta d’audiència en comissió de Joan Sagarra Ferran, president de La Confe-
deració, amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contrac-
tació pública
352-01330/11
Sol·licitud 63

Proposta d’audiència en comissió de Josep Maria Castellà Andreu, professor de 
dret constitucional de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de 
mesures urgents en matèria de contractació pública
352-01334/11
Sol·licitud 63

Proposta d’audiència en comissió de Joaquín Tornos Mas, catedràtic de la Univer-
sitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria 
de contractació pública
352-01335/11
Sol·licitud 64

Proposta d’audiència en comissió de Victòria Alsina Burgués, professora associada 
de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de mesures urgents 
en matèria de contractació pública
352-01336/11
Sol·licitud 64

Proposta d’audiència en comissió de Carles de Mena Tomé, cap del Servei d’e-Con-
tractació i e-Factura i responsable de contractació del Consorci Administració Ober-
ta de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de 
contractació pública
352-01337/11
Sol·licitud 64

Proposta d’audiència en comissió de Manuel Díaz Espiñeira, director d’Anàlisi i In-
vestigació de l’Oficina Antifrau de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de me-
sures urgents en matèria de contractació pública
352-01338/11
Sol·licitud 64

Proposta d’audiència en comissió de Jaume Amat i Reyero, síndic major de la Sindi-
catura de Comptes de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de mesures urgents 
en matèria de contractació pública
352-01339/11
Sol·licitud 65

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació Agrària de Joves 
Agricultors davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè 
informi sobre els temes que preocupen l’Associació amb relació al sector agrícola, 
ramader i forestal
356-00534/11
Sol·licitud 65

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Economia davant la Comissió d’Econo-
mia i Hisenda perquè expliqui l’informe «Investor presentation»
356-00554/11
Sol·licitud 65
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Sol·licitud de compareixença de Joan Jaume i Oms, president i conseller delegat 
d’Infraestructures de Catalunya, davant la Comissió d’Economia i Hisenda perquè 
informi sobre els processos de licitacions d’obres i les actuacions que en deriven
356-00563/11
Sol·licitud 65

Sol·licitud de compareixença de Jesús M. Barrientos Pacho, president del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, davant la Comissió de la Sindicatura de Comp-
tes perquè informi sobre el compliment d’algunes recomanacions de la Moció 43/XI
356-00572/11
Sol·licitud 66

Sol·licitud de compareixença de José M. Romero de Tejada, fiscal en cap de Ca-
talunya, davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes perquè informi sobre el 
compliment d’algunes recomanacions de la Moció 43/XI
356-00574/11
Sol·licitud 66

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Economia davant la Comissió d’Economia 
i Hisenda perquè informi sobre els treballs relatius a l’anàlisi de la sostenibilitat del 
deute de la Generalitat, a l’impacte de la possible planificació i execució d’inversions 
en el deute i a l’anàlisi de l’evolució dels tipus d’interès del deute
356-00598/11
Sol·licitud 66

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Economia davant la Comissió d’Economia 
i Hisenda perquè informi sobre l’estat d’endeutament de la Generalitat en data del 
31 de març de 2017 i sobre la sol·licitud de finançament del Fons de liquiditat auto-
nòmic acordada en el Consell de Govern de la Generalitat del 28 de març de 2017
356-00604/11
Sol·licitud 66

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Xarxa Regional dels Grups 
d’Acció Local Leader de Catalunya davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació perquè informi sobre la tasca que es fa des dels grups d’acció 
local per al desenvolupament rural dels territoris
356-00607/11
Sol·licitud 67

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

Compareixença de Jordi Mateu, en representació del Centre de Recerca i Assesso-
rament d’Educació Viva, davant la Comissió d’Ensenyament per a informar sobre el 
model d’innovació educativa
357-00100/11
Substanciació 67

Compareixença d’Eduard Vallory, president del Centre UNESCO de Catalunya, davant 
la Comissió d’Ensenyament per a presentar el programa «Escola nova del segle XXI»
357-00126/11
Substanciació 67

Compareixença d’una representació de la Fundació Bofill davant la Comissió d’En-
senyament perquè presenti el programa «Escola nova del segle XXI»
357-00127/11
Substanciació 67

Compareixença de Marta Aymerich, vicerectora de recerca de la Universitat Ober-
ta de Catalunya, davant la Comissió d’Ensenyament perquè presenti el programa 
«Escola nova del segle XXI»
357-00128/11
Substanciació 68

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

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Memòries d’activitats de l’Oficina de l’Expresident Maragall, de l’Oficina de l’Expresi-
dent Montilla i de l’Oficina de l’Expresident Mas corresponents al 2016
334-00059/11, 334-00060/11 i 334-00061/11
Presentació: Consellera de la Presidència 68
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Informe sobre la situació dels avals concedits per la Generalitat en data del 31 de 
desembre de 2016
334-00063/11
Presentació: Conseller del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda 68

Estats de desenvolupament i d’execució del pressupost de la Generalitat en data 
del 31 de desembre de 2016 
334-00064/11
Presentació: Conseller del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda 69

Informe sobre l’evolució dels resultats no financers i de l’endeutament de la Gene-
ralitat en data del 31 de desembre de 2016
334-00065/11
Presentació: Conseller del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda 69

Memòria de l’Oficina Antifrau de Catalunya corresponent al 2016
334-00066/11
Presentació: Director, del Oficina Antifrau de Catalunya 70

4.90. Règim interior

4.90.05. Pressupost del Parlament

Compliment del pressupost de despeses del Parlament de Catalunya en data del 
31 de juliol de 2016
237-00002/11
Proposta al Ple 70

Compliment del pressupost de despeses del Parlament de Catalunya en data del 
31 de desembre de 2016
237-00003/11
Proposta al Ple 72

4.90.10. Càrrecs i personal

Concurs oposició de promoció interna per a proveir cinc places de l’escala general 
d’administrador o administradora del Cos d’Administradors Parlamentaris del Par-
lament de Catalunya
500-00011/11
Correcció d’errades de publicació (BOPC 345) 73

Concurs oposició lliure per a proveir dues places d’arxiver o arxivera del Parlament 
de Catalunya
501-00001/11
Llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos, amb la indicació dels aspirants exempts de fer 
la prova de coneixements de llengua catalana 73

Concurs oposició lliure per a proveir sis places de l’escala general d’administrador o 
administradora del Cos d’Administradors Parlamentaris del Parlament de Catalunya
501-00002/11
Correcció d’errades de publicació (BOPC 358) 75
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.01. Lleis i altres normes

1.01.01. Lleis

Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017
200-00019/11

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 367)

En el BOPC 367, a la pàgina 12,
On hi diu:

Entitats Import (euros)

Servei Català de la Salut (CatSalut) 8.568.114.525,48

Patronat de la Muntanya de Montserrat 4.120.358,87

Institut Català de les Dones (ICD) 8.011.945,46

Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC) 11.513.430,40

Consell Català de l’Esport 47.464.200,31

Centre d’Estudis d’Opinió 1.453.000,00

Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) 7.176.025,02

Autoritat Catalana de la Competència 1.465.246,94

Escola d’Administració Pública de Catalunya 10.353.884,78

Servei Català de Trànsit 101.436.491,90

Institut de Seguretat Pública de Catalunya 12.539.587,72

Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (Idece) 1.628.206,53

Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran 1.063.127,35

Institució de les Lletres Catalanes 1.325.146,97

Biblioteca de Catalunya 7.256.630,00

Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 3.882.282,86

Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció 16.519.162,95

Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) 386.117.677,91

Agència Catalana del Consum 9.947.719,33

Institut Català de la Vinya i el Vi (Incavi) 2.423.560,68

Total (sense consolidar) 9.203.812.211,46

Hi ha de dir:

Entitats Import (euros)

Servei Català de la Salut (CatSalut) 8.568.114.525,48

Patronat de la Muntanya de Montserrat 4.120.358,87

Institut Català de les Dones (ICD) 8.011.945,46

Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC) 11.513.430,40

Consell Català de l’Esport 47.464.200,31

Centre d’Estudis d’Opinió 1.453.000,00

Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) 7.176.025,02

Autoritat Catalana de la Competència 1.465.246,94

Escola d’Administració Pública de Catalunya 10.353.884,78

Servei Català de Trànsit 101.411.591,90

Institut de Seguretat Pública de Catalunya 12.539.587,72

Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (Idece) 1.628.206,53

Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran 1.063.127,35

Institució de les Lletres Catalanes 1.325.146,97

Biblioteca de Catalunya 7.256.630,00
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Entitats Import (euros)

Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 3.882.282,86

Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció 16.519.162,95

Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) 386.117.677,91

Agència Catalana del Consum 9.947.719,33

Institut Català de la Vinya i el Vi (Incavi) 2.423.560,68

Total (sense consolidar) 9.203.787.311,46

A la pàgina 65,
On hi diu: 
«Disposició addicional 66. Centres residencials i centres de dia
»1. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir 

els recursos per a la concertació de més places de la residència Guasch de Capella-
des (Anoia) i altres residències i centres de dia de la comarca de l’Anoia.

»2. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries del 2017, ha de preveure 
la construcció de la residència i centre de dia per a la gent gran al municipi de Gra-
nollers (Vallès Oriental).

»3. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries del 2017, ha de preveure 
la construcció de la residència i centre de dia per a gent gran al municipi de Santa 
Eulàlia de Ronçana per a donar servei a la Mancomunitat de la Vall del Tenes (Va-
llès Oriental).

»4. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries del 2017, ha de preveure 
la construcció de la residència i centre de dia per a la gent gran al municipi de Mon-
tornès del Vallès (Vallès Oriental).

»5. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, amb una par-
tida de fins a 4.000.000 d’euros, ha de construir una residència centre de dia per a 
gent gran a Montornès del Vallès (Vallès Oriental).

»6. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de preveure 
la redacció del projecte de la residència assistida per a persones grans dependents a 
Ripollet (Vallès Occidental).

»7. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garan-
tir els recursos destinats al projecte de residència i centre de dia de Sant Quirze del 
Vallès (Vallès Occidental).

»8. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir 
l’inici de la construcció i la posada en funcionament de la residència assistida i cen-
tre de dia de Sabadell Parc Central (Vallès Occidental).

»9. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’habilitar 
la partida necessària per a dur a terme la construcció i posada en marxa de la resi-
dència per a gent gran Parc Central de Sabadell (Vallès Occidental).17. El Govern, 
dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’habilitar una partida per a 
construir la residència del sector sud de Sabadell (Vallès Occidental).

»10. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garan-
tir el projecte per a la residència de gent gran dels barris de Xarau i La Farigola, a 
Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental).

»11. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garan-
tir els recursos necessaris per a la dotació de places de residència per a gent gran i 
centre de dia al municipi de Montcada i Reixac (Vallès Occidental).

»12. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garan-
tir els recursos destinats al projecte de construcció de residència i centre de dia a 
Sant Pere Nord, de Terrassa (Vallès Occidental).

»13. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garan-
tir els recursos destinats al projecte de construcció de residència i del barri de Ca 
n’Anglada, de Terrassa (Vallès Occidental).
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»14. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’habilitar 
la partida necessària per a dur a terme la construcció i posada en marxa de la resi-
dència per a gent gran Sant Pere Nord, a Terrassa (Vallès Occidental).

»15. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’habilitar 
la partida necessària per a dur a terme la construcció i posada en marxa de la resi-
dència i centre de dia de Ripollet (Vallès Occidental).

»16. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de preveu-
re els recursos per a la segona residència i centre de dia públic a Sant Cugat (Vallès 
Occidental).

»17. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir 
els recursos suficients per a fer possible la concertació de places del centre de dia de 
l’Hospitalet de l’Infant i Vandellòs (Baix Camp).

»18. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garan-
tir els recursos necessaris per a construir una residència per a gent gran a Montgat 
(Maresme).

»19. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, amb una par-
tida de fins a 1.500.000 euros, ha de construir l’edifici de la residència geriàtrica al 
Poble Nou de Figueres (Alt Empordà).

»20. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garan-
tir el finançament necessari per al bon funcionament del centre de dia per a gent 
gran Lo Centro, de la Fatarella (Terra Alta).

»21. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir 
el finançament necessari per al bon funcionament del centre de dia per a gent gran 
de la Torre de l’Espanyol (Ribera d’Ebre).

»22. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garan-
tir la posada en funcionament del centre de dia per a gent gran de Ginestar (Ribera 
d’Ebre).

»23. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, amb una par-
tida de fins a 2.000.000 d’euros, ha de construir una nova residencia per a gent gran 
i nou centre de dia a Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès).

»24. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’incloure 
les partides d’inversió destinades a la construcció de les següents residències i cen-
tres de dia per tal de donar cobertura a les més de 7.700 persones que estan en llista 
d’espera a la ciutat de Barcelona (Barcelonès): Empordà a Sant Martí, Illa Skoda a 
l’Eixample, Benavent al barri de les Corts, Casernes de Sant Andreu al barri de Sant 
Andreu, Can Farrero a La Marina del Port i Pere Virgili al barri de Vallcarca. El 
Govern hi ha d’incloure també la partida d’inversió destinada a la residència de per-
sones amb discapacitat a Les Casernes de Sant Andreu i Aiguablava a Nou Barris.

»25. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’habili-
tar les partides per a construir a Barcelona (Barcelonès) els centres de dia de gent 
gran següents: Illa Skoda, Pere Virgili, Gran Empordà, Casernes de Sant Andreu, 
Benavent i Can Ferrero.

»26. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, amb una 
partida de fins a 10.000.000 d’euros, ha de construir una residència de gent gran i 
centre de dia al barri de Sant Ramon-Maternitat, al districte de les Corts, de Barce-
lona (Barcelonès).

»27. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’habilitar 
una partida per a construir el nou equipament públic per a persones amb discapaci-
tat psíquica profunda Aiguablava, a Barcelona (Barcelonès).

»28. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’habilitar 
una partida per a construir el nou equipament públic per a persones amb gran disca-
pacitat física Casernes de Sant Andreu, a Barcelona (Barcelonès).
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»29. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’incor-
porar una partida pressupostària per a construir una residència de gent gran al barri 
de Sant Josep, a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).

»30. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garan-
tir els recursos necessaris per a construir la residència de persones amb pluridisca-
pacitats a Ca n’Oliveres, a Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat).

»31. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garan-
tir els recursos necessaris per a la construcció de places de llars residencials i de 
centres residencials per a persones amb discapacitat intel·lectual per a satisfer la de-
manda de Gavà (Baix Llobregat).

»32. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’habili-
tar la partida necessària per a construir la residència per a gent gran i les partides 
necessàries per a les places dels residents a Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat).

»33. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir 
els recursos necessaris per a la construcció d’una nova llar d’avis, amb una capaci-
tat mínima de cent places internes i trenta places de dia públiques, a Molins de Rei 
(Baix Llobregat).

»34. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’habilitar 
una partida de fins a 5.000.000 d’euros, ha de construir una nova llar d’avis a Molins 
de Rei (Baix Llobregat), en compliment del compromís adquirit el 2010.

»35. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’habilitar 
la partida necessària per a construir un nou centre públic que pugui acollir grans 
dependències a Sant Joan Despí (Baix Llobregat) i augmentar les places públiques 
del centre que ja existeix.

»36. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’habilitar 
la partida necessària per a construir un casal d’avis, centre de dia i habitatge per a la 
gent gran, segons el conveni amb la Generalitat del 2010, al carrer Ferran Muñoz, a 
Begues (Baix Llobregat).

»37. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, amb una 
partida de fins a 1.000.000 d’euros, ha de construir un equipament per a gent gran 
–centre de dia i residència– al centre de la vila a Vilafranca del Penedès (Alt Pene-
dès).»

Hi ha de dir: 
«Disposició addicional 66. Centres residencials i centres de dia
»1. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir 

els recursos per a la concertació de més places de la residència Guasch de Capella-
des (Anoia) i altres residències i centres de dia de la comarca de l’Anoia.

»2. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries del 2017, ha de preveure 
la construcció de la residència i centre de dia per a la gent gran al municipi de Gra-
nollers (Vallès Oriental).

»3. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries del 2017, ha de preveure 
la construcció de la residència i centre de dia per a gent gran al municipi de Santa 
Eulàlia de Ronçana per a donar servei a la Mancomunitat de la Vall del Tenes (Va-
llès Oriental).

»4. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries del 2017, ha de preveure 
la construcció de la residència i centre de dia per a la gent gran al municipi de Mon-
tornès del Vallès (Vallès Oriental).

»5. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, amb una par-
tida de fins a 4.000.000 d’euros, ha de construir una residència centre de dia per a 
gent gran a Montornès del Vallès (Vallès Oriental).

»6. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de preveure 
la redacció del projecte de la residència assistida per a persones grans dependents a 
Ripollet (Vallès Occidental).
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»7. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garan-
tir els recursos destinats al projecte de residència i centre de dia de Sant Quirze del 
Vallès (Vallès Occidental).

»8. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir 
l’inici de la construcció i la posada en funcionament de la residència assistida i cen-
tre de dia de Sabadell Parc Central (Vallès Occidental).

»9. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’habilitar 
la partida necessària per a dur a terme la construcció i posada en marxa de la resi-
dència per a gent gran Parc Central de Sabadell (Vallès Occidental).

»10. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’habili-
tar una partida per a construir la residència del sector sud de Sabadell (Vallès Oc-
cidental).

»11. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garan-
tir el projecte per a la residència de gent gran dels barris de Xarau i La Farigola, a 
Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental).

»12. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garan-
tir els recursos necessaris per a la dotació de places de residència per a gent gran i 
centre de dia al municipi de Montcada i Reixac (Vallès Occidental).

»13. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garan-
tir els recursos destinats al projecte de construcció de residència i centre de dia a 
Sant Pere Nord, de Terrassa (Vallès Occidental).

»14. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garan-
tir els recursos destinats al projecte de construcció de residència i del barri de Ca 
n’Anglada, de Terrassa (Vallès Occidental).

»15. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’habilitar 
la partida necessària per a dur a terme la construcció i posada en marxa de la resi-
dència per a gent gran Sant Pere Nord, a Terrassa (Vallès Occidental).

»16. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’habili-
tar la partida necessària per a dur a terme la construcció i posada en marxa de la 
residència i centre de dia de Ripollet (Vallès Occidental).

»17. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de preveu-
re els recursos per a la segona residència i centre de dia públic a Sant Cugat (Vallès 
Occidental).

»18. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garan-
tir els recursos suficients per a fer possible la concertació de places del centre de dia 
de l’Hospitalet de l’Infant i Vandellòs (Baix Camp).

»19. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garan-
tir els recursos necessaris per a construir una residència per a gent gran a Montgat 
(Maresme).

»20. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, amb una par-
tida de fins a 1.500.000 euros, ha de construir l’edifici de la residència geriàtrica al 
Poble Nou de Figueres (Alt Empordà).

»21. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garan-
tir el finançament necessari per al bon funcionament del centre de dia per a gent 
gran Lo Centro, de la Fatarella (Terra Alta).

»22. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garan-
tir el finançament necessari per al bon funcionament del centre de dia per a gent 
gran de la Torre de l’Espanyol (Ribera d’Ebre).

»23. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garan-
tir la posada en funcionament del centre de dia per a gent gran de Ginestar (Ribera 
d’Ebre).

»24. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, amb una par-
tida de fins a 2.000.000 d’euros, ha de construir una nova residencia per a gent gran 
i nou centre de dia a Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès).
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»25. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’incloure 
les partides d’inversió destinades a la construcció de les següents residències i cen-
tres de dia per tal de donar cobertura a les més de 7.700 persones que estan en llista 
d’espera a la ciutat de Barcelona (Barcelonès): Empordà a Sant Martí, Illa Skoda 
a l’Eixample, Benavent al barri de les Corts, Casernes de Sant Andreu al barri de 
Sant Andreu, Can Farrero a La Marina del Port i Pere Virgili al barri de Vallcar-
ca. El Govern hi ha d’incloure també la partida d’inversió destinada a la residència 
de persones amb discapacitat a Les Casernes de Sant Andreu i Aiguablava a Nou 
Barris.

»26. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’habili-
tar les partides per a construir a Barcelona (Barcelonès) els centres de dia de gent 
gran següents: Illa Skoda, Pere Virgili, Gran Empordà, Casernes de Sant Andreu, 
Benavent i Can Ferrero.

»27. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, amb una 
partida de fins a 10.000.000 d’euros, ha de construir una residència de gent gran i 
centre de dia al barri de Sant Ramon-Maternitat, al districte de les Corts, de Bar-
celona (Barcelonès).

»28. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’habili-
tar una partida per a construir el nou equipament públic per a persones amb disca-
pacitat psíquica profunda Aiguablava, a Barcelona (Barcelonès).

»29. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’habili-
tar una partida per a construir el nou equipament públic per a persones amb gran 
discapacitat física Casernes de Sant Andreu, a Barcelona (Barcelonès).

»30. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’incorpo-
rar una partida pressupostària per a construir una residència de gent gran al barri 
de Sant Josep, a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).

»31. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garan-
tir els recursos necessaris per a construir la residència de persones amb pluridisca-
pacitats a Ca n’Oliveres, a Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat).

»32. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garan-
tir els recursos necessaris per a la construcció de places de llars residencials i de 
centres residencials per a persones amb discapacitat intel·lectual per a satisfer la 
demanda de Gavà (Baix Llobregat).

»33. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’habili-
tar la partida necessària per a construir la residència per a gent gran i les partides 
necessàries per a les places dels residents a Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat).

»34. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de ga-
rantir els recursos necessaris per a la construcció d’una nova llar d’avis, amb una 
capacitat mínima de cent places internes i trenta places de dia públiques, a Molins 
de Rei (Baix Llobregat).

»35. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’habili-
tar una partida de fins a 5.000.000 d’euros, ha de construir una nova llar d’avis a 
Molins de Rei (Baix Llobregat), en compliment del compromís adquirit el 2010.

»36. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’habi-
litar la partida necessària per a construir un nou centre públic que pugui acollir 
grans dependències a Sant Joan Despí (Baix Llobregat) i augmentar les places pú-
bliques del centre que ja existeix.

»37. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’habi-
litar la partida necessària per a construir un casal d’avis, centre de dia i habitatge 
per a la gent gran, segons el conveni amb la Generalitat del 2010, al carrer Ferran 
Muñoz, a Begues (Baix Llobregat).
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»38. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, amb una parti-
da de fins a 1.000.000 d’euros, ha de construir un equipament per a gent gran –centre 
de dia i residència– al centre de la vila a Vilafranca del Penedès (Alt Penedès).»

1.01.10. Normes de règim interior

Modificació de la relació de llocs de treball del Parlament de 
Catalunya
221-00009/11

ACORD PEL QUAL ES MODIFICA EL REQUISIT DE TITULACIÓ I EL COS D’UN 

LLOC DE TREBALL DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L’OÏDORIA DE 

COMPTES I TRESORERIA

Coneixement: Mesa del Parlament, 04.04.2017

La Mesa Ampliada, en la sessió del 31 de gener de 2017, va aprovar una modi-
ficació de la relació de llocs de treball del Parlament, i s’ha observat que, a la vista 
de la petició d’aquella modificació feta per l’Oïdora de Comptes, hi ha una errada 
pel que fa al requisit de titulació i el cos de la plaça de responsable de fiscalització. 
És per això que, d’acord amb l’article 16.5 dels Estatuts del règim i el govern inte-
riors del Parlament de Catalunya, que estableix que «la Mesa del Parlament elabora 
i aprova la creació o modificació de les unitats administratives de nivell inferior», es 
proposa la modificació següent en la relació de llocs de treball: 

Modificació del requisit de titulació i el cos d’un lloc de treball  
de l’Oïdoria de Comptes i Tresoreria

Nom del lloc: responsable de fiscalització
a) Titulació 
On hi diu: 
«(*)»

Hi ha de dir: 
«Llicenciatura en ciències econòmiques o llicenciatura en dret, o el grau corres-

ponent a aquestes llicenciatures»

b) Cos o escala
On hi diu: 
«Tècnics superiors d’Administració parlamentària»

Hi ha de dir: 
«(*)»

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2017
Xavier Muro i Bas, secretari general
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1.10. Acords i resolucions

Resolució 557/XI del Parlament de Catalunya, sobre el reconeixement 
de la vida i l’obra de Joan Peiró en el setanta-cinquè aniversari de la 
seva mort
250-00650/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Empresa i Coneixement, sessió 20, 30.03.2017, DSPC-C 372

La Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió tinguda el dia 30 de març 
de 2017, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el reconeixement de la 
vida i l’obra de Joan Peiró en el setanta-cinquè aniversari de la seva mort (tram. 250-
00650/11), presentada pel Grup Parlamentari Socialista.

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Fer els actes necessaris de reconeixement de la vida i l’obra de Joan Peiró en 

el setanta-cinquè aniversari de la seva mort.
b) Donar suport als actes de reconeixement a Joan Peiró que organitzaran a Ma-

taró (Maresme) la plataforma ciutadana i l’Ajuntament de la ciutat.

Palau del Parlament, 30 de març de 2017
El secretari de la Comissió, Jordi Terrades i Santacreu; la presidenta de la Co-

missió, Hortènsia Grau Juan

Resolució 558/XI del Parlament de Catalunya, sobre les cambres de 
comerç
250-00665/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Empresa i Coneixement, sessió 20, 30.03.2017, DSPC-C 372

La Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió tinguda el dia 30 de març 
de 2017, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre les cambres de comerç 
(tram. 250-00665/11), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 45667).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Mantenir, en l’avantprojecte de llei de cambres de comerç de Catalunya ac-

tualment en redacció, el nivell de representativitat i autonomia de les cambres de 
comerç actuals.

b) Assegurar en aquest avantprojecte de llei un sistema de finançament suficient 
per a les cambres de comerç.

Palau del Parlament, 30 de març de 2017
El secretari de la Comissió, Jordi Terrades i Santacreu; la presidenta de la Co-

missió, Hortènsia Grau Juan
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Resolució 559/XI del Parlament de Catalunya, sobre la inclusió de la 
clàusula d’equilibri de gènere en les convocatòries d’ajuts de suport 
als grups de recerca
250-00670/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Empresa i Coneixement, sessió 20, 30.03.2017, DSPC-C 372

La Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió tinguda el dia 30 de març 
de 2017, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la inclusió de la clàusu-
la d’equilibri de gènere en les convocatòries d’ajuts de suport als grups de recerca 
(tram. 250-00670/11), presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, 
i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 46584).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a recuperar en les convocatòries 

d’ajuts per a donar suport a les activitats dels grups de recerca el paràgraf següent: 
«Es tindrà en compte l’equilibri de gènere en el si del grup de recerca i la presència 
d’un investigador júnior que actuï com a coordinador en formació, que tingui dele-
gades algunes atribucions de l’investigador coordinador del grup de recerca», tota 
vegada que, amb aquesta precisió, s’aconsegueix que les dones tinguin més visibili-
tat i pes dins d’un grup de recerca i s’aconsegueix donar tasques de responsabilitat 
i visibilitat als joves del grup.

Palau del Parlament, 30 de març de 2017
El secretari de la Comissió, Jordi Terrades i Santacreu; la presidenta de la Co-

missió, Hortènsia Grau Juan

Resolució 560/XI del Parlament de Catalunya, sobre els estudiants 
universitaris amb malaltia inflamatòria intestinal
250-00689/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Empresa i Coneixement, sessió 20, 30.03.2017, DSPC-C 372

La Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió tinguda el dia 30 de març de 
2017, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre els estudiants universitaris 
amb malaltia inflamatòria intestinal (tram. 250-00689/11), presentada pel Grup Par-
lamentari de Junts pel Sí.

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Estudiar en el marc del Consell Interuniversitari de Catalunya una resposta 

homogènia de les universitats catalanes a la situació derivada de l’hospitalització 
d’estudiants malalts de malaltia inflamatòria intestinal (MII) pel fet d’haver patit un 
brot greu de la malaltia.

b) Establir els mecanismes perquè, amb la certificació prèvia pertinent de l’au-
toritat sanitària, els estudiants amb brot greu de malaltia inflamatòria intestinal tin-
guin garantit un calendari adequat de proves acadèmiques.
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c) Assegurar que els canvis de dates de proves i exàmens per als estudiants uni-
versitaris amb malaltia inflamatòria intestinal no tinguin efectes econòmics que per-
judiquin l’estudiant.

Palau del Parlament, 30 de març de 2017
El secretari de la Comissió, Jordi Terrades i Santacreu; la presidenta de la Co-

missió, Hortènsia Grau Juan

Resolució 561/XI del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe 
de fiscalització 15/2016, sobre la Corporació Sanitària Parc Taulí de 
Sabadell, corresponent als exercicis 2012, 2013 i 2014
256-00017/11

ADOPCIÓ

Comissió de la Sindicatura de Comptes, sessió 8, 30.03.2017, DSPC-C 370

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió tinguda els dies 2 i 30 
de març de 2017, ha debatut les propostes de resolució presentades pels grups parla-
mentaris subsegüents a la presentació de l’Informe de fiscalització 15/2016, sobre la 
Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell, corresponent als exercicis 2012, 2013 
i 2014 (tram. 256-00017/11).

Finalment, d’acord amb l’article 183 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 15/2016, sobre la 

Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell, corresponent als exercicis 2012, 2013 
i 2014.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Seguir les recomanacions de la Sindicatura de Comptes recollides a l’Informe 

de fiscalització 15/2016.
b) Elaborar, per mitjà del Departament de Salut, una circular que defineixi, clari-

fiqui i exigeixi el compliment escrupolós de la normativa i dels procediments de 
contractació pública als hospitals públics i als hospitals amb concert econòmic als 
quals s’hagi d’aplicar el text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat 
pel Reial decret legislatiu 3/2017, del 14 de novembre, fent un èmfasi especial en les 
irregularitats més freqüents detectades per la Sindicatura de Comptes en els proce-
diments de contractació dels centres sanitaris, i cercar un sistema de seguiment con-
tinuat dels procediments de contractació d’aquests centres per a detectar i resoldre 
desajustos de manera immediata.

c) Concretar i aprovar en la mesura del possible, per mitjà del Servei Català de la 
Salut, les clàusules addicionals dels contractes de serveis sanitaris amb els centres 
sanitaris abans que s’acabi el primer trimestre de l’any, sempre que el pressupost de 
la Generalitat s’hagi aprovat abans d’iniciar l’exercici.

d) Analitzar i, si escau, redefinir, per mitjà del Departament de Salut, les rela-
cions i possibles interferències entre els centres sanitaris públics i privats, per tal 
d’evitar incompatibilitats, clarificar competències i enfortir el caràcter públic de la 
sanitat catalana.

3. La Comissió de la Sindicatura de Comptes insta el Govern a: 
a) Resoldre, mitjançant la seva participació en els òrgans de govern de la Corpo-

ració Parc Taulí de Sabadell, l’encàrrec a Trafisaba, SL, per a la prestació del servei 
d’assistència sanitària a pacients per accidents de trànsit, ateses les irregularitats po-
sades de manifest en la conclusió IV.7 de l’Informe de fiscalització 15/2016.

b) Revisar, mitjançant la seva participació en els òrgans de govern de la Corpo-
ració Parc Taulí de Sabadell, els complements retributius destinats a afrontar l’acti-
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vitat desenvolupada com a centre de referència del Sistema Nacional de Salut per a 
garantir que en cap cas no es retribueix indegudament cap treballador.

c) Aturar, mitjançant la seva participació en els òrgans de govern de la Corpora-
ció Parc Taulí de Sabadell, la cessió il·legal de treballadors per part del Consorci en 
favor de l’Hospital General de Catalunya, d’acord amb la conclusió V.10 de l’Infor-
me de fiscalització 15/2016.

Palau del Parlament, 30 de març de 2017
La secretària de la Comissió, Carmina Castellví i Vallverdú; el president de la 

Comissió, Oriol Amat i Salas

Resolució 562/XI del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe de 
fiscalització 17/2016, sobre el Campus Diagonal-Besòs, corresponent 
als exercicis 2008-2014
256-00018/11

ADOPCIÓ

Comissió de la Sindicatura de Comptes, sessió 8, 30.03.2017, DSPC-C 370

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió tinguda els dies 2 i 30 
de març de 2017, ha debatut les propostes de resolució presentades pels grups par-
lamentaris subsegüents a la presentació de l’Informe de fiscalització 17/2016, so-
bre el Campus Diagonal-Besòs, corresponent als exercicis 2008-2014 (tram. 256-
00018/11).

Finalment, d’acord amb l’article 183 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 17/2016, sobre el 

Campus Diagonal-Besòs, corresponent als exercicis 2008-2014.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Seguir les recomanacions de la Sindicatura de Comptes que recull l’Informe 

de fiscalització 17/2016, sobre el Campus Diagonal-Besòs, corresponent als exerci-
cis 2008-2014.

b) No permetre que Infraestrctures.cat incorpori clàusules abusives relatives al 
finançament, com les que s’han constatat en aquest informe.

c) Promoure i impulsar vies de gestió de les infraestructures que siguin transpa-
rents i eficients i que evitin conglomerat d’ens públics mitjançant múltiples consorcis 
i fundacions que en dificulten la coordinació i el bon govern.

Palau del Parlament, 30 de març de 2017
La secretària de la Comissió, Carmina Castellví i Vallverdú; el president de la 

Comissió, Oriol Amat i Salas
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Resolució 563/XI del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe de 
fiscalització 19/2016, sobre les eleccions al Parlament de Catalunya 
del 2015
256-00020/11

ADOPCIÓ

Comissió de la Sindicatura de Comptes, sessió 8, 30.03.2017, DSPC-C 370

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió tinguda els dies 2 i 30 
de març de 2017, ha debatut les propostes de resolució presentades pels grups par-
lamentaris subsegüents a la presentació de l’Informe de fiscalització 19/2016, sobre 
les eleccions al Parlament de Catalunya del 2015 (tram. 256-00020/11).

Finalment, d’acord amb l’article 183 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 19/2016, sobre les 

eleccions al Parlament de Catalunya del 2015.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les recomanacions de la 

Sindicatura de Comptes que recull l’Informe de fiscalització 19/2016, sobre les elec-
cions al Parlament de Catalunya del 2015.

Palau del Parlament, 30 de març de 2017
La secretària de la Comissió, Carmina Castellví i Vallverdú; el president de la 

Comissió, Oriol Amat i Salas

1.30. Altres tramitacions

1.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges sobre els drets de l’infant
360-00016/11

DEBAT DE L’INFORME EN LA COMISSIÓ

La Comissió de la Infància ha debatut l’Informe en la sessió 11, tinguda el 04.04.2017, 
DSPC-C 375.
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3. Tramitacions en curs

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la construcció d’un centre residencial 
d’atenció educativa a Terrassa
250-00946/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 55088 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Laura Vílchez Sánchez, 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 construcció 
d’un CRAE (Centre Residencial d’Atenció Educativa) a Terrassa, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies, amb el text següent: 

Exposició de motius
Els Centres residencials d’atenció educativa són residències on viuen els menors 

sota mesura de tutela o guarda mentre no són acollits per una família o hi ha una 
declaració de canvi de circumstàncies en els termes que preveu la Llei 14/2010.

Els municipis, amb col·laboració de la Generalitat, han de promoure, mitjançant 
els plans d’actuació local previstos per la Llei de serveis socials, els serveis residen-
cials i d’acolliment en consideració a la situació i les necessitats dels infants i els 
adolescents del seu territori. En les revisions o modificacions del planejament ur-
banístic municipal es poden tenir en compte les previsions contingudes en aquests 
plans.

Els ens locals han de facilitar l’emplaçament dels recursos preventius i dels ser-
veis residencials i d’acollida, mitjançant l’oferiment de sòl o d’habitatges d’ús públic, 
o altres mitjans, d’acord amb el planejament urbanístic i la normativa vigent.

L’Administració de la Generalitat ha d’impulsar la signatura de convenis amb 
els ens locals i les organitzacions d’iniciativa social. Els convenis han de promou-
re plans, recursos o serveis preventius i comunitaris innovadors per als nens i els 
adolescents; serveis residencials i d’acolliment en consideració a la situació i les 
necessitats dels infants i els adolescents del seu territori, i programes d’informació, 
atenció, acompanyament i assessorament psicològic i jurídic en cas de maltracta-
ment infantil.

Entenem que és obligació de l’administració competent garantir la cobertura pú-
blica al municipi de Terrassa, ateses a les seves especials característiques i densitat 
de població, ja que no ofereixen la cobertura necessària en equipaments d’atenció 
especialitzada existents en l’actualitat, tenint en compte la cobertura mitjana de Ca-
talunya.

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 garantir els re-

cursos necessaris per complir amb l’acord de la redacció del Projecte, Planificació i 
construcció d’un CRAE (Centre Residencial d’atenció educativa) a Terrassa

Palau del Parlament, 27 de març de 2017 
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Laura Vílchez Sánchez, diputada, GP Cs 
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Proposta de resolució sobre l’adequació i posada en marxa  
del centre de dia i residència per a discapacitat greu o profunda  
La Pineda 2 a Terrassa
250-00947/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 55089 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Noemí de la Calle Sifré, 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 l’adequació i po-
sada en marxa el centre de dia i una residencia La Pineda 2, per a discapacitat seve-
ra o profunda a Terrassa, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Afers 
Socials i Famílies, amb el text següent: 

Exposició de motius
Degut a la manca de residències de persones amb discapacitat severa, actualment 

només es compta amb una, la Pineda, amb una capacitat de 62 places residencials i 
18 d’atenció diürna, creiem necessari ampliar la capacitat, en acord amb les entitats 
locals de Terrassa com dels diferents grups municipals del municipi.

L’any 2006 es va signar un conveni entre l’ajuntament de Terrassa i la Generali-
tat, per la construcció d’una nova residència i centre de dia per persones amb disca-
pacitat severa. Tres anys més tard l’ajuntament va cedir un terreny de 10.000 metres 
quadrats a la Generalitat.

Al setembre de 2014, davant la no construcció d’aquest equipament, tots els 
grups polítics presents a l’ajuntament, van aprovar la proposta de la taula local de 
capacitats diverses, impulsada i liderada per la coordinadora capaç, reclamant la 
construcció d’una residència i centre de dia a la ciutat.

Actualment, tot i l’històric abans exposat i la voluntat política expressada per la 
ciutat de Terrassa i les seves forces polítiques al complert, la Generalitat no ha ini-
ciat cap dels tràmits necessaris per realitzar el projecte que continua parat des de 
2006, tot i els diversos canvis de govern.

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

Proposta de resolució
Instar al govern de la Generalitat a garantir durant el 2017 els recursos destinats 

al projecte de construcció de la nova residència i centre de dia per a persones amb 
discapacitat severa o profunda, La Pineda 2, a Terrassa, donant compliment al con-
veni signat al 2006 entre l’ajuntament de Terrassa i la Generalitat per la construc-
ció d’una nova residència i centre de dia per persones amb discapacitat intel·lectual 
severa.

Palau del Parlament, 27 de març de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Noemí de la Calle Sifré, diputada, GP Cs 
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Proposta de resolució sobre el soterrament de la línia de Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya des de la rambla d’Ibèria fins al 
passeig de Can Feu, a Sabadell
250-00948/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 55162 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Laura Vílchez Sánchez, diputada, Joan Gar-

cia González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de 
resolució sobre el soterrament de la línia FGC des de Rambla Ibèria fins el Passeig 
Can Feu a Sabadell, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
L’any 2012, sota el govern del PSC, l’ajuntament de Sabadell acordà amb la Ge-

neralitat de Catalunya el finançament del soterrament dels Ferrocarrils de la Gene-
ralitat, entre els barris de Gràcia i Can Feu de Sabadell mitjançant plusvàlues urba-
nístiques.

Des de Ciutadans som ferms defensors del soterrament, i en conseqüència re-
butgem aquest sistema de finançament, principalment per tractar-se d’un sistema 
inviable avui dia.

Basat en aquest posicionament, el passat mes d’octubre del 2015 tots els grups 
municipals del ple de Sabadell, a excepció del PSC, vam signar la proposta perquè 
es deixés sense efecte aquest conveni de finançament. Malgrat l’abstenció del PSC, 
la proposta va prosperar i el ple municipal de Sabadell va fer un pas més endavant a 
favor del gran projecte de ciutat que suposa el soterrament.

Per altra banda, com a una mostra més del compromís de Ciutadans amb el so-
terrament, el grup parlamentari va subscriure una proposta conjunta a la comissió 
de Territori i Sostenibilitat del passat mes d’octubre de 2016, en què el Parlament de 
Catalunya es va comprometre a dur a terme el soterrament.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a 
1. Garantir els recursos pressupostaris suficients per a acabar les obres de per-

llongament dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a Sabadell (Vallès Oc-
cidental).

2. Dotar els recursos pressupostaris necessaris per a soterrar la línia de Ferro-
carrils de la Generalitat de Catalunya al barri de Can Feu, a Sabadell (Vallès Oc-
cidental). 

3. Habilitar els recursos pressupostaris necessaris per a la finalització del soter-
rament dels FGC Gràcia - Can Feu de Sabadell (Vallès Occidental).

Palau del Parlament, 28 de març de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Laura Vílchez Sánchez, Joan García Gon-

zález, diputats, GP Cs
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Proposta de resolució sobre els treballadors de la Corporació 
Sanitària Parc Taulí
250-00949/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 55163 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Laura Vílchez Sánchez, diputada, Joan Gar-

cía González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta 
de resolució sobre els treballadors de la Corporació Sanitària Parc Taulí, per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
Els treballadors de la Corporació Sanitària Parc Taulí porten anys amb sous con-

gelats i amb una disminució important de sou. La més important és producte del 
decret 8/2010 del Govern Zapatero que va aplicar una reducció d’un 5% dels sous 
als funcionaris des del juny del 2010. A Catalunya, aquest decret no era d’aplicació 
a les EPIC (Empreses Públiques i Consorcis) com és el cas de la Corporació Sani-
tària Parc Taulí. Per això el tripartit del govern Montilla va aprovar el decret 3/2010 
de 29 de Maig, que en el seu article 2.1 diu: 

«1. El importe de los créditos de los presupuestos de la Generalidad de Cataluña 
para 2010 correspondientes a la financiación de los conciertos sanitarios del Servi-
cio Catalán de la Salud y todos los precios y tarifas actualmente vigentes, experi-
mentarán una reducción equivalente al 3,21% anual, que será de aplicación en la 
parte proporcional que corresponda a partir del 1 de junio de 2010.»

Això no nomes va tenir incidència en els sous dels empleats amb un 5% menys, 
si no que la reducció del preu de les tarifes contractades va provocar una important 
disminució d’ingressos al Taulí per a la seva atenció sanitària.

El decret del govern socialista de Montilla va ser lesiu per als treballadors i tre-
balladores del Taulí, que va perjudicar l’atenció sanitària. Aquests decrets continuen 
vigents a dia d’avui.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a 
1. Dotar l’aportació necessària pressupostària perquè el Consorci Sanitari Parc 

Taulí pugui satisfer el deute de retribucions que té pendents amb els treballadors des 
de l’any 2012.

2. Presentar un informe a la Comissió de Salut sobre les inversions necessàries 
en infraestructures i tecnologia per a respondre al dèficit estructural que pateix el 
Consorci Sanitari Parc Taulí. 

3. Dotar la dotació pressupostària necessària per a respondre a l’increment d’ac-
tivitat del Consorci Sanitari Parc Taulí, derivada de l’exclusió de la Clínica del Va-
llès del SISCAT.

Palau del Parlament, 28 de març de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Laura Vílchez Sánchez, Joan García Gon-

zález, diputats, GP Cs
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Proposta de resolució sobre l’eliminació de la violència a la 
universitat
250-00950/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 55186 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

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 Re-
glament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per a l’eliminació de la 
violència a la Universitat, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Em-
presa i Coneixement, amb el text següent: 

Exposició de motius
La Universitat és un lloc obert a la docència, on s’integra la innovació, el pensa-

ment crític, el progrés i la recerca. És per això que la comunitat universitària ha de 
ser exemplar en la defensa dels seus valors. El respecte als valors individuals és una 
màxima integrada en l’esperit universitari on el tracte respectuós de les persones i 
el respecte com a valor general ha d’inspirar tots els comportaments dels seus mem-
bres. En la nostra societat ha d’estar presents el respecte per la diversitat en totes les 
seves possibles manifestacions, i cal posar en valor sempre la dignitat humana i els 
drets humans universals. La Universitat ha de ser exemplar en el compromís i el res-
pecte en l’aplicació de polítiques de gènere, en la promoció i acceptació de la plura-
litat cultural des del compromís primordial amb la societat i la cultura. Així mateix 
la participació de tota la comunitat en la dinàmica de la universitat, amb els canals 
adequats per a la lliure expressió de propostes i les accions necessàries per mantenir 
i millorar la nostra activitat, amb el foment del diàleg i el rendiment de comptes a la 
comunitat universitària i a la societat han de potenciar-se.

La comunitat universitària té el compromís de difondre en la societat el con-
junt de valors associats tradicionalment a l’activitat universitària, com la llibertat, la 
igualtat, el diàleg i el sentit crític.

I és per això que aquesta proposta de resolució pretén reflexionar al voltant d’al-
guns fets que es repeteixen en el temps, com per exemple els del passat 14 de març 
de 2017 on un grup d’estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), 
integrants de l’associació Societat Civil Catalana (SCC) que havien instal·lat una 
carpa informativa sobre les activitats de la seva associació a la Plaça Cívica de l’es-
mentada Universitat, van ser insultats, coaccionats i agredits per un grup d’estudi-
ants radicalitzats que volien impedir l’activitat dels joves de SCC.

Aquest incident, en què els violents radicalitzats van sostreure per la força i cre-
mat una bandera nacional, no pot considerar-se un fet aïllat a la UAB. De fet, al 
llarg de 2016 se n’han produït d’altres en què el modus operandi dels violents ha 
estat similar i que, pel que sembla, no han estat condemnats amb contundència per 
la comunitat universitària ni pel rectorat de l’Autònoma. Aquest fet, la inhibició sis-
temàtica del rectorat de la Universitat davant de la vulneració de drets fonamentals 
d’una part dels estudiants, va més enllà de les ocasions en què les agressions es pro-
dueixen quan els joves de SCC estan desenvolupant una activitat pròpia. El Recto-
rat impedeix, de forma reiterada, la participació d’aquesta associació en activitats 
universitàries que, incomprensiblement, resten vetades a una part de la comunitat 
universitària per motius incomprensibles en una democràcia i en una Universitat que 
figura entre les millor valorades d’Espanya.

En el cas de les agressions patides pels joves de SCC el proppassat 14 de març, 
s’han produït diversos fets connexos que motiven la presentació d’aquesta proposta. 
D’una banda, la incapacitat manifesta dels serveis de seguretat propis de la UAB 
per controlar i impedir l’acció violenta del grup de radicalitzats que van cometre 
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les agressions verbals i físiques, van robar la bandera nacional i la van cremar amb 
absoluta impunitat; d’una altre, la inacció de les forces de la Policia de la Generali-
tat - Mossos d’Esquadra, que no van intervenir en cap moment malgrat la denuncia 
reiterada, per via telefònica, dels joves agredits. Aquesta inacció policial s’emparava 
en la manca d’autorització per part de la Rectora de la UAB, que no autoritzava la 
intervenció policial en l’espai públic del campus.

Pel que fa a la incapacitat del servei d’ordre de la pròpia UAB per controlar l’ac-
ció violenta de grups radicalitzats, entra dins de la normalitat donat que els membres 
d’aquests serveis no estan equipats ni entrenats per fer front a situacions de violència 
com la que van patir les joves de SCC el dimarts 14 de març de 2017.

Altre qüestió és la inacció dels Mossos d’Esquadra, emparant-se en la manca 
d’autorització per part de la Rectora de la UAB. Sembla plausible que la Rectora de 
la Universitat Autònoma de Barcelona no va autoritzar, en cap moment, la interven-
ció de les forces d’ordre públic que estaven presents al campus. En aquest sentit, cal 
tenir present que, en l’àmbit de la proclamada i reconeguda autonomia universitària, 
els propis estatuts de la UAB contemplen que «correspon als òrgans de govern de 
la Universitat vetllar pel manteniment i defensa de l’autonomia i també pel compli-
ment de les lleis» (art. 2) i que «per a desenvolupar les seves activitats, la Universitat 
Autònoma de Barcelona s’inspira en els principis de llibertat, democràcia, justícia, 
igualtat i solidaritat» (art. 3. Principis d’actuació). Tanmateix, no hi ha cap precepte 
estatutari que faci preceptiva l’autorització del Rector o Rectora per a que les forces 
d’ordre públic puguin intervenir en els espais públics del campus, especialment si és 
en cas de delicte flagrant i de risc greu per a la integritat i els drets fonamentals de 
membres de la comunitat universitària.

I precisament és aquest el cas. Un grup de joves estudiants, aplegats en el sí 
d’una associació legalment constituïda, estava desenvolupant una tasca informati-
va en un espai públic del campus de la UAB, com és la Plaça Cívica, quan un grup 
nombrós de violents radicalitzats, membres també de la comunitat universitària, va 
agredir-los verbal i físicament, violant drets fonamentals i atemptant contra símbols 
de la Nació i contra el nostre ordenament democràtic. Aquesta conducta reprovable, 
que no va poder ser evitada pels membres del servei de seguretat propi de la UAB, 
va trobar un espai d’impunitat en la inacció de les forces d’ordre públic desplegades 
al campus, que no van intervenir amb l’excusa de que necessitaven una autorització 
prèvia per part de la Rectora de la UAB.

Aquesta actitud passiva dels membres de la Policia de la Generalitat - Mossos 
d’Esquadra que estaven presents aquell dimarts 14 de març de 2017 al campus de la 
UAB, va permetre que un grup nombrós i incontrolat de violents radicalitzats ideo-
lògicament agredís impunement a un grup reduït de joves estudiants que desenvo-
lupaven una tasca informativa amb una actitud absolutament pacífica i en l’exercici 
del seu dret d’expressió i de la seva llibertat política i ideològica. Uns drets que no 
van tenir en cap moment la tutela efectiva ni de la Rectora, que no va prestar la més 
mínima atenció als greus incidents que els violents havien provocat, ni de les forces 
de seguretat desplegades aquell dia al campus. Una situació que s’està repetint de 
forma continuada a la Universitat Autònoma de Barcelona, com ho demostren els 
fets similars ocorreguts al llarg de 2016, i que es contraria al nostre ordenament de-
mocràtic, a les lleis vigents i als propis estatuts de la Universitat.

Una situació que permet que grups d’estudiants incontrolats i violents atemptin 
greument contra drets fonamentals d’altres estudiants de la mateixa comunitat uni-
versitària, amb una impunitat aparentment absoluta, sense que els òrgans de govern 
de la UAB vetllin pel compliment del deures estatutaris de tots els estudiants, reco-
llits a l’article 150, que recull no només els deures inherents al compliment de les 
lleis, lleis sinó també «respectar la resta de membres de la comunitat universitària, 
particularment la seva integritat física i moral i l’exercici dels seus drets».
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Així mateix, altres situacions d’alteració de l’ordre públic, d’ocupació d’espais 
universitaris per la força, d’amenaces i agressions contra el personal universitari, 
estan succeint darrerament.

Davant d’aquesta vulneració de drets i de les normes estatutàries, i de la passi-
vitat de les forces d’ordre públic davant d’aquesta vulneració sistemàtica de drets 
fonamentals,

El Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya condemna l’actitud violenta del grup d’estudiants 

incontrolat que el dia 14 de març de 2017 va impedir, amb agressions físiques i ver-
bals i amb la crema d’una bandera nacional, la activitat informativa que un grup 
reduït d’estudiants pertanyents a l’associació Societat Civil Catalana estaven des-
envolupant a la Plaça Cívica del Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona.

2. El Parlament de Catalunya insta la Direcció General de la Policia del Depar-
tament d’Interior de la Generalitat de Catalunya a que revisi els protocols d’actuació 
de les forces d’ordre públic en els espais públics de les universitats catalanes, per tal 
d’evitar l’aparent impunitat de fets com els ocorreguts a la UAB el proppassat di-
marts 14 de març de 2017 i que actuïn en cas que s’estiguin produint incidents greus 
que poden afectar a drets fonamentals i a la integritat física de qualsevol persona 
que estigui fent ús legítim de l’espai pública universitari, sense esperar una autorit-
zació prèvia del Rector de la Universitat, que no és exigible legalment ni estatutà-
riament.

3. El Parlament de Catalunya insta la Secretaria d’Universitats, a l’Associació 
Catalana d’Universitats Públiques, així com als Rectors i als membres de la Comu-
nitat Universitària, que contribueixin a revisar els protocols d’actuació de les forces 
d’ordre públic en els espais públics de les universitats catalanes, per tal d’evitar els 
actes violents dintre dels recintes universitaris, les amenaces als docents, als alum-
nes o al PAS, o qualsevol acte que pretengui impedir la llibertat d’expressió, la lli-
bertat de càtedra, i que estableixin circuits d’actuació ràpida en cas que s’estiguin 
produint incidents greus que poden afectar a drets fonamentals i a la integritat física 
de qualsevol persona que estigui fent ús legítim de l’espai públic universitari.

4. El Parlament de Catalunya insta la Comunitat Universitària de Catalunya a 
que refermi el seu compromís amb la llibertat, l’ordenament democràtic, la justícia, 
la igualtat i la solidaritat, i a garantir que tots els membres de la comunitat universi-
tària puguin exercir els seus drets conforme a aquests principis democràtics.

Palau del Parlament, 28 de març de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jorge Soler González, diputat, GP Cs 

Proposta de resolució sobre l’eliminació de les subjeccions 
mecàniques en l’àmbit assistencial
250-00951/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 55189 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

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 per a l’eliminació de 
les subjeccions mecàniques en l’àmbit assistencial, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 
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Exposició de motius
La subjecció mecànica o química de pacients amb malaltia d’Alzheimer, Demèn-

cia senil o un altre tipus de demències o malalties neurodegeneratives, és una mesu-
ra excepcional que limita la llibertat de moviments dels pacients i que solament deu 
ser presa en situacions excepcionals de risc per a la integritat, o bé dels pacients o 
bé de tercers. No obstant això, és desgraciadament freqüent trobar-nos amb percen-
tatges molt elevats de pacients sotmesos a subjecció mecànica o química en com-
paració d’estàndards d’altres nacions. És freqüent l’ús d’aquestes subjeccions com a 
alternativa en casos d’insuficiència de personal, la qual cosa és completament con-
trari a la legalitat i a la lex artis. L’ús d’aquestes subjeccions és, a més de contrari a 
la dignitat de les persones, potencialment lesiu. Està demostrat que produeix atròfia 
muscular, ulceres per decúbit, ferides, disminueix la mobilitat, i incrementa la dete-
rioració física i mental dels pacients sotmesos a aquestes tècniques.

Per tot això i des de fa anys existeixen al nostre país associacions i fundacions 
dedicades a promoure les residències i centres geriàtrics lliures de subjeccions. Ba-
sats en la seva experiència podem afirmar que és possible minimitzar l’ús d’aquestes 
subjeccions i incrementar la seguretat i el benestar dels pacients sense menyscapte 
algun de la seva seguretat. A més, experiències d’altres països com Japó (on estan 
prohibides) o EUA on es troben fortament limitades indiquen també que és possible 
regular i limitar el seu ús sense alterar sensiblement el normal funcionament i ren-
diment dels centres que alberguen a aquests pacients.

Existeix a més un conflicte legal de drets que precisa, en la nostra opinió una 
millor regulació i una regulació nacional ja que afecta a drets fonamentals tals com 
el dret a la llibertat física, a la integritat física i moral i a no sofrir tractes inhumans 
o degradants, a la llibertat, i els principis de dignitat humana i lliure desenvolupa-
ment de la persona.

El 13 d’octubre el Parlament de Catalunya aprovava una resolució per: 
a) Impulsar un estudi amb l’acord dels professionals del sector per a l’elaboració 

d’un protocol obligatori i comú per a tots els centres sanitaris de Catalunya –públics, 
privats i concertats– en què es regulin i s’estableixin la justificació, les normes, els 
materials homologats, el procediment i l’avaluació posterior que cal seguir en els 
casos de contenció mecànica o immobilització de pacients o interns, als centres ge-
riàtrics, sociosanitaris, centres residencials d’acció educativa (CRAE) i centres sani-
taris, i a tots els centres que acullin persones amb discapacitat intel·lectual.

b) Recordar que la contenció física és sempre un tractament mèdic que ha d’indi-
car un metge, que es fa de manera excepcional, en situacions clíniques molt justifi-
cades, que es documenten a la història clínica i que està protocol·litzat pels col·legis 
professionals, i que, com tot acte mèdic, està subjecte a la bona praxi, a l’ètica mè-
dica i a la legislació vigent.

c) Disposar que l’Administració de la Generalitat faci, respectant en tot moment 
les prescripcions facultatives, un control estricte de les prescripcions i que siguin 
sancionats els centres on no es realitzin sota indicació i supervisió mèdica i els cen-
tres on no s’utilitzin contencions homologades, i erradicar així els casos de mala 
praxi i l’alarmisme social.

Per continuar el treball realitzar en aquest sentit, i per aquests motius, el Grup 
Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a
1. Realitzar els canvis normatius precisos, després d’acord en el Consell Inter-

territorial de Salut, perquè es procedeixi a sol·licitar a tots els centres i residències 
geriàtrics o centres d’assistència a persones amb malalties mentals o neurodegenera-
tives, a portar un registre que inclogui almenys els següents conceptes: Nombre total 
de pacients, estat mental dels pacients, nombre de pacients amb subjecció mecànica, 
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causa que motiva la necessitat de la mateixa, medicació que reben els pacients i data 
i motiu d’instauració, caigudes sofertes pels pacients, nombre de fractures, ferides i 
úlceres per decúbit i necessitat d’alimentació forçada.

2. Realitzar els canvis normatius precisos, després d’acord en el Consell Inter-
territorial de Salut, perquè es procedeixi a fer obligatori la revisió periòdica de la 
necessitat o no de subjecció mecànica per part d’un facultatiu del Sistema Nacional 
de Salut aliè al centre i sense relació alguna amb personal o propietaris que pogués 
suposar conflicte d’interessos. Aquest facultatiu pertanyerà idealment al centre de 
salut de l’àrea on aquest localitzada la residència o centre d’assistència del que es 
tracti.

3. Establir un programa d’instauració progressiva d’eliminació de les subjeccions 
mecàniques mitjançant l’adopció d’incentius per a aquelles residències o centres que 
s’inclinin per un sistema lliure de subjeccions. Aquests incentius inclouran la prio-
rització d’aquestes residències en els concerts així com, si fos el cas, millores en les 
condicions econòmiques dels mateixos.

4. Promoure mitjançant canvis en la normativa d’edificació les reformes arqui-
tectòniques i de mobiliari necessàries per disminuir la necessitat de subjeccions.

5. Tractar en el si del Consell Interterritorial l’establiment d’un horitzó temporal 
per eliminar dels concerts a entitats que no s’hagin adherit a un programa d’elimi-
nació de subjeccions.

Palau del Parlament, 28 de març de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jorge Soler González, diputat, GP Cs 

Proposta de resolució sobre la transparència de les direccions per 
objectius sanitàries
250-00952/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 55370 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

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 Re-
glament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per a donar major trans-
parència a les DPO sanitàries, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de 
Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
El complement de productivitat variable, més conegut a l’àmbit sanitari com a 

DPO (direccions per objectius), és un document que signa anualment el treballador 
amb la seva empresa, amb qui pacta uns objectius a assolir durant l’any, i que si rea-
litza, percep uns diners. Es tracta d’un instrument de gestió per incentivació i moti-
vació que pretén la millora continua de l’organització.

Com és de compliment anual s’avalua al finalitzar l’any i, com és lògic, s’hauria 
de tornar a signar al gener. Però això no succeeix així. Molt sovint a l’estiu molts 
treballadors no han signat encara les seves DPO.

A més a més, hi ha entitats que denuncien el gran component de subjectivitat que 
hi ha en el seu contingut, i també que pot haver casos on hi ha conflicte d’interessos 
que poden afectar als directius, i com no, als pacients. Per evitar-ho cal donar mà-
xima transparència a tot el procés, tant pel què fa al seu contingut, al moment de la 
seva signatura, i al compliment del mateix.
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Aquest document té una part de compliment individual, i una altra que és grupal. 
Per aquest motiu és molt important que es pugui garantir que la seva realització és 
realment anual i que el document és ben conegut per tot l’equip.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a
1. Garantir el cobrament del 100% de la retribució variable pactada de les 

DPO als treballadors.
2. Garantir que els objectius dels treballadors seran signats al gener per tal de 

que siguin realment uns objectius anuals.
3. Publicar amb total transparència els objectius pactats dels treballadors i de tots 

els directius, donant a conèixer el dia de la seva signatura i un cop avaluats, publicar 
el seu compliment punt per punt.

4. Unificar els criteris per a l’aplicació de les DPO a tota Catalunya, creant un 
grup de treball professional que actualitzi el reglament 1/2008 del procediment de 
fixació i avaluació d’objectius per a la percepció del complement de productivitat 
variable.

Palau del Parlament, 29 de març de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jorge Soler González, diputat, GP Cs 

Proposta de resolució sobre la resposta a la violència contra els 
treballadors sanitaris
250-00953/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 55371 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

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 per a respondre a la 
violència contra els treballadors sanitaris, per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
La violència contra els treballadors sanitaris és un tema crònic i molt preocu-

pant. A Catalunya es van notificar més de 100 casos d’agressions en centres sanitaris 
durant l’any 2016, i és de les comunitats autònomes amb un major nombre d’atacs 
contra el personal mèdic, segons les darreres dades recollides per la Organización 
Médica Colegial (OMC). Aquesta xifra suposa un increment del 148% respecte a 
l’any anterior, quan es van registrar 44 agressions a metges de la sanitat catalana i 
moltes altres a infermeria, auxiliars, etc. Les causes son multifactorials, però cal fer 
accions concretes per evitar-les, començant per la prevenció, mesures dissuasives, 
i penals.

Des de 2015 el Codi Penal estableix que les agressions als metges que es troben 
en l’exercici de les seves funcions es consideren atemptats contra l’autoritat pública 
i es penen entre un i quatre anys de presó. Això deixa fora a treballadors d’altres 
col·lectius i d’altres àmbits. Així mateix, deixa fora altres formes d’agressions, òb-
viament les més freqüents, com són les amenaces verbals, les faltes de respecte, etc.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Condemnar tots els casos de violència contra els treballadors.
2. Actualitzar el protocol de prevenció i actuació de situacions de violència al 

sistema sanitari català.
3. Atorgar als directors d’equip d’atenció primària (EAP) i als caps de servei 

d’hospital la facultat d’excloure, de forma immediata i en un període transitori o de-
finitiu, l’agressor com a pacient assignat al treballador agredit, si aquest ho sol·licita.

4. Fer totes les accions possibles per protegir de forma efectiva els treballadors 
sanitaris enfront a persones violentes.

Palau del Parlament, 29 de març de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jorge Soler González, diputat, GP Cs 

Proposta de resolució sobre la no creació de noves facultats de 
medicina a Catalunya
250-00954/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 55627 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

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 per a no crear noves 
facultats de medicina a Catalunya, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
d’Empresa i Coneixement, amb el text següent: 

Exposició de motius
Catalunya té en aquests moments set facultats de medicina, sis públiques i una 

privada. Hi ha una vuitena facultat que té prevista la seva obertura el proper curs a 
Vic (Universitat Vic-UCC), de caràcter privat, i amb una oferta de 90 noves places. 
En un moment com l’actual, en la qual la saturació de metges és notable, i en la que 
alguns d’ells emigren a l’estranger per poder treballar, i en el qual no hi ha una de-
manda laboral reglada que aconsegueixi ocupar-los, no es comprèn que el Govern 
segueixi apostant per un creixement formatiu que pot poder en risc la viabilitat de 
la resta de Facultats, a més de permetre una clara desigualtat.

Per tenir una bona docència en medicina és necessari que les seves facultats tin-
guin un pla per a la realització de les seves pràctiques assistencials, que permetin 
una bona docència i que garanteixin tots els drets dels pacients. Per a això les facul-
tats de medicina privades no poden entrar en competència amb les públiques, espe-
cialment si això a més suposa un desequilibri en els recursos públics disponibles per 
al desenvolupament de les pràctiques clíniques.

Hipertrofiar els estudis universitaris de medicina no garanteix l’equitat en la do-
cència i posa en risc la futura professió. No solament no són necessaris més metges, 
sinó que més estudiants competint per les seves pràctiques posa en risc la seva cor-
recta formació.

Espanya té més facultats de medicina per milió d’habitants que Regne Unit, 
França o Itàlia, i en els últims anys s’ha passat de 28 Facultats de Medicina a 41, 
amb el que de 4.250 estudiants de primer curs s’ha passat a més de 7.000 per any, 
un gran creixement que segueix una semblant proporció a Catalunya. Tots aquests 
alumnes quan finalitzin el seu Grau de Medicina no podran treballar a Espanya, ni 
a la resta d’Europa, solament amb la seva carrera universitària de sis anys. Necessi-
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ten especialitzar-se, i per a això han d’aconseguir una plaça de metge intern resident 
(MIR), opositant, per després continuar formant-se durant uns altres quatre o cinc 
anys, però no hi haurà places per a tots. Formar tants metges a tan alt preu, perquè 
finalment emigrin, no és una correcta planificació.

Segons resposta escrita del Govern sobre les facultats de medicina a Catalunya: 
«Aquest curs 2016-2017 han començant l’estudi de Medicina 1.105 estudiants segons 
els darreres dades de preinscripció. La matrícula del 2015-2016 (darrera disponible) 
és de 6.430 estudiants a tots els estudis de medicina de Catalunya. El curs 2015-2016 
és van titular 946 estudiants de medicina. Actualment a Catalunya hi ha només una 
facultat privada que ofereixi l’estudi de medicina, la Facultat de Medicina i Ciènci-
es de la Salut de la Universitat Internacional de Catalunya. Les previsions que duu 
a terme el Govern, per mitjà del Departament de Salut, corresponen als necessitats 
de metges especialistes en el sistema sanitari, que és revisin anualment en fer l’ofe-
reix de plaus de formació especialitzada (MIR –metges interns residents). Aquesta 
oferta és calcula, entre d’altres paràmetres, atenent a l’índex de reposició de metges 
especialistes a 15 anys vista».

I és cert que en uns anys la piràmide poblacional dels treballadors sanitaris obli-
garà a tenir un recanvi generacional preparat, però això no pot establir-se sense una 
planificació acurada, no intuïtiva. Si calen més metges hem de saber quants, perquè 
ja son moltes les veus, algunes d’elles que ja han comparegut en la Comissió de Sa-
lut aquesta legislatura, les que ens alerten que cal fer un canvi de model sanitari que 
modificarà la necessitat de metges a Catalunya.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Paralitzar l’obertura de noves facultats de medicina a Catalunya.
2. Equilibrar l’oferta docent de medicina sobre la base d’estudis de necessitat 

professional, tenint en compte les places de formació via MIR, i les necessitats fu-
tures de renovació de la piràmide laboral.

3. Tenir en compte a l’hora de planificar els graus universitaris catalans la mobi-
litat entre les diferents províncies espanyoles.

Palau del Parlament, 31 de març de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jorge Soler González, diputat, GP Cs 

Proposta de resolució sobre les mesures destinades a la prevenció 
de maltractaments, abusos i agressions a menors
250-00955/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 55633 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, María Francisca Valle Fuentes, 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 
medidas destinadas a la prevención de maltratos y abusos-agresiones de menores, 
para que sea sustanciada ante la Comissió de Justícia, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Uno de los temas preocupantes de nuestra sociedad, que va en aumento, es el de 

los menores que sufren maltrato y abusos sexuales. Las cifras son alarmantes; en 
2015 hubo 206 denuncias por agresión sexual a menores en Cataluña, 5 denuncias 
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por acoso sexual a menores y 377 denuncias por abusos sexuales. En 2016, desde el 
1 de enero al 30 de septiembre, se contabilizaron en Catalunya 193 denuncias pre-
sentadas por agresión sexual a menores, 8 denuncias por acoso sexual a menores, y 
450 denuncias presentadas por abusos sexuales.

¿Qué demuestran estos datos? Que no hay suficiente detección del fenómeno. En 
consecuencia, este problema se debe afrontar de una manera tajante y abordar desde 
todos los ámbitos con el objetivo de erradicarlo definitivamente. La Ley 14/2010, de 
los derechos y oportunidades de la infancia y la adolescencia, expone la necesidad 
de una actuación transversal que pueda ir más allá del Departament que tiene atri-
buidas las competencias en materia de infancia, entendiendo que se debe implicar 
a los diversos departamentos para garantizar la aplicación del Protocolo marco de 
2006 de actuaciones en casos de abusos sexuales y otros maltratos.

Para poder actuar acertadamente en situaciones de negligencia y de maltrato 
infantil se requiere preparación en conocimientos y habilidades con respecto a las 
necesidades y los derechos de los niños y adolescentes, así como con respecto a los 
indicadores de riesgo infantil.

La orden BSF/331/2013, de 18 de diciembre, despliega el mandato del art. 79 de 
la ley 14/10 de 27 de mayo que atribuye al Departament competente en materia de 
infancia y adolescencia, en colaboración con otros departamentos de la Generalitat, 
las universidades, los colegios profesionales y otras entidades dedicadas a los niños 
y adolescentes, la elaboración de listas de indicadores y de factores de riesgo, así 
como de listas de indicadores y factores de protección y de resiliencia.

Es necesario, por tanto, asegurar, con la colaboración de los colegios profesiona-
les respectivos, la difusión y el conocimiento de los protocolos de maltrato y abuso 
infantil entre los profesionales que ejercen en el ámbito privado como en este caso 
serían los abogados.

Los profesionales que ejercen como abogados, tanto en su modalidad privada 
como los de turno de oficio y especialmente en el turno de menores, deben tener 
una preparación y conocimiento que les permita apreciar los indicios de un posible 
maltrato o abuso infantil, y en especial conocimiento de los protocolos de maltra-
to y abuso infantil, así como tener una profunda información sobre los derechos de 
los niños e indicadores de maltrato para poder reconocer los signos de una posible 
situación de abuso.

Tanto la citada Ley 14/2010 como el propio Síndic de Greuges, en sus informes, 
nos indican la necesidad de una mayor implicación y participación de todas las ad-
ministraciones con competencias en materia de infancia a fin de adoptar medidas 
para proteger a niños y adolescentes del abuso sexual y una mayor colaboración en-
tre todas ellas.

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. Promover la realización de estudios de investigación para conocer la realidad 

del maltrato infantil y específicamente del abuso sexual a menores.
2. Establecer un plan para asegurar la difusión de los protocolos de maltratos de 

menores y protocolos de abusos sexuales a menores a través de los colegios de abo-
gados de Catalunya a todos los profesionales colegiados en los mismos, tanto del 
ámbito privado como del turno de oficio.

3. Elaborar y presentar en sede parlamentaria un plan de formación específica 
inicial y continuada para los profesionales abogados adscritos al turno de oficio re-
lacionado con menores y menores no acompañados.

Palacio del Parlamento, 29 de marzo de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; María Francisca Valle Fuentes, diputada, GP Cs 
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Proposta de resolució sobre l’adaptació de l’estació i l’intercanviador 
de la plaça de Sants de Barcelona i sobre les actuacions a la línia 10 
del metro
250-00956/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 55672 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu, Alberto Villagrasa Gil, diputat del 

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen 
els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolu-
ció d’adaptació de l’estació i intercanviador de la Plaça de Sants de Barcelona i sobre 
les actuacions de la Línia 10, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de 
Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
La parada de Metro de Plaça de Sants, tant de la L-5 (sortida a la plaça de Sants) 

com la de la L-1 (sortida al carrer de Sants) i l’intercanviador entre les dues línies 
continua sense ser adaptada per a persones amb mobilitat reduïda.

A més a més, encara no hi ha un calendari clar d’execució del ramal de la L-10 
de metro ni de la posada en marxa de les dues estacions previstes pel 2017.

Per això seria bo informar, en la propera taula de mobilitat del Barri de la Mari-
na, així com a la comissió de seguiment del consell d’aquest barri, tant per part de la 
Generalitat, de l’estat de les obres i del calendari d’execució del ramal de la Línia 10.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Iniciar les actuacions necessàries per adaptar els accessos i l’intercanviador de 

l’estació del Metro de la plaça de Sants de Barcelona (Barcelonès).
2. Informar a la taula de seguiment del Consell de Barri de la Marina de Bar-

celona (Barcelonès) de l’estat de les obres, calendari i posada en marxa de les dues 
estacions del ramal de la Línia 10 del Metro previstes pel 2017.

Palau del Parlament, 23 de març de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu; Alberto Villagrasa Gil, diputat, GP PPC 

3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges sobre el balanç de la implementació 
de la Llei pels drets LGTBI i resum de les actuacions del Síndic
360-00024/11

PRESENTACIÓ: SÍNDIC DE GREUGES

Es pren nota de l’Informe del Síndic de Greuges sobre el balanç de la implementació 
de la Llei pels drets LGTBI i resum de les actuacions del Síndic (reg. 55345).
Acord: Mesa del Parlament, 04.04.2017.
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A la presidenta del Parlament
Benvolguda presidenta,
Em plau lliurar-te l’Informe sobre el balanç de la implementació de la Llei pels 

drets LGTBI i resum de les actuacions del Síndic, gairebé dos anys i mig després 
que el Parlament de Catalunya aprovés la Llei 11/2014, de 10 d’octubre, per garantir 
els drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per 
eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia (LGTBI)

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

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

Cordialment,

Barcelona, 29 de març de 2017 
Rafael Ribó, síndic

http://www.parlament.cat/document/publicacions/206772.pdf
http://www.parlament.cat/document/publicacions/206772.pdf
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Informe de la Comissió d’Estudi de les Mesures de Lluita contra la 
Corrupció per a la Regeneració Democràtica
260-00002/11

CONEIXEMENT I TRAMITACIÓ

Mesa del Parlament, 04.04.2017

D’acord amb l’article 65.3 del Reglament, la Mesa ha acordat que l’informe i les con-
clusions de la comissió es tramitin en el Ple.

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.14. Comissions específiques d’investigació

Composició de la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya
407-00002/11

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP JS

Reg. 55729 / Coneixement: Mesa del Parlament, 04.04.2017

A la Mesa del Parlament
Jordi Turull i Negre, president del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Marta Ro-

vira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el que 
estableix l’article 66 del Reglament del Parlament, comunica que els diputats Lluís 
Guinó i Subirós (portaveu) i Roger Torrent i Ramió han estat designats membres de 
la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya.

Alhora, proposem a la diputada Alba Vergés i Bosch per tal de que n’ostenti la 
presidència tal com es va acordar en Junta de Portaveus.

Palau del Parlament, 31 de març de 2017
Jordi Turull i Negre, president; Marta Rovira i Vergés, portaveu, GP JS 

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

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

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 55475 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 04.04.2017

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

ment de Catalunya, i a fi de complir la Resolució 275/XI, sobre les denominacions 
d’origen protegides de l’oli d’oliva (tram. 290-00252/11), us informo del següent:
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Pel que fa al punt a, l’Agència Catalana del Consum (ACC) està duent a terme els 
controls pertinents en compliment de les previsions del Reial decret 895/2013, i més 
concretament per garantir que els envasos d’oli posats a disposició del consumidor 
en el sector de l’hostaleria, la restauració i el servei d’àpats (càtering) estiguin degu-
dament etiquetats i amb un sistema que n’impedeixi la reutilització un cop esgotat 
el contingut. L’any 2016 es van fer 148 controls.

Pel que fa al punt b, es continua treballant sobre temes que són de tota la cadena 
agroalimentària (producció, distribució i restauració) a través del Grup de Treball 
de Promoció de l’Oli constituït amb el sector, la Direcció General de Turisme i la 
Subdirecció General de Promoció de la Salut. Fins a l’actualitat, s’han mantingut 
reunions en què s’ha treballat sobre l’etiquetatge, l’envasat i els controls per fer-ho 
de manera coordinada, amb l’objectiu que aquestes campanyes divulgatives s’iniciïn 
durant el primer semestre de 2017.

Pel que fa al punt c, juntament amb les 5 DOP de l’oli, el Departament d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i altres departaments de la Generalitat (Salut 
i Empresa i Coneixement) impulsen un pla per poder trobar la millor estratègia de 
promoció dels olis amb DOP. Actualment, aquest pla ja està molt avançat (és un pla 
a 3 anys vista). Per tant, durant l’any 2017 ja podrem disposar d’una estratègia per 
millorar la promoció dels olis verge extra amb DOP.

També s’ha fet una campanya de nadal de gran impacte per fer arribar al consu-
midor els segells de qualitat i de venda de proximitat dels productes agroalimentaris 
de Catalunya, a través de premsa, ràdio i televisió en horaris de màxima audiència.

És previst de continuar fent campanyes de promoció de productes catalans du-
rant l’any 2017.

Pel que fa al punt d, el Departament d’Empresa i Coneixement ha editat un lli-
bret didàctic titulat La Laura i en Joan treuen tot el suc de la recerca, que és un 
conte destinat als infants on s’explica el procés d’elaboració de l’oli d’oliva i els 
beneficis per a la salut. Amb aquestes accions educatives, s’arriba a molts infants i 
centres escolars.

Igualment, el pla de contractació pública, aprovat pel Govern el passat 2015, 
també fomentarà la dieta mediterrània i el consum d’aliments frescos i de proximi-
tat en els centres escolars.

Pel que fa al punt e, enviem l’informe en document annex elaborat pel Departa-
ment d’Empresa i Coneixement.

Barcelona, 29 de març de 2017
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Annex

Actuacions inspectores de l’Agencia Catalana del Consum pel 
compliment del Reial Decret 895/2013

Aspectes generals
La vigilància de mercat a través del control programat es tradueix en campanyes 

d’inspecció a un doble nivell.
– Per una banda, s’inspeccionen els establiments que posen a disposició de la 

clientela oli d’oliva per al consum al mateix establiment (bars, restaurants, hotels, ser-
veis de càtering, etc.) als afectes de comprovar les condicions d’envasat i etiquetatge.

– Per una altra banda, es porten a terme campanyes de presa de mostres d’aquests 
olis a fi de comprovar els requisits de composició, etiquetatge i informació, amb 
l’objectiu d’evitar fraus en qualitat o incompliments de la normativa d’etiquetatge, 
presentació i publicitat.

El Reial decret 895/2013, de 15 de novembre, pel qual es modifica el Reial de-
cret 1431/2003, de 21 de novembre, pel qual s’estableixen determinades mesures de 
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comercialització en el sector dels olis d’oliva i de l’oli d’orujo d’oliva, estableix les 
condicions de posada a disposició de les persones consumidores de l’oli per utilitzar 
als àpats de la clientela als establiments de restauració, hostaleria i càtering:

– L’oli s’ha de posar a disposició de les persones consumidores en un envàs eti-
quetat d’acord amb allò establert a la normativa vigent.

– L’oli dels envasos d’un sol ús (monodosi) s’ha de posar a disposició de les per-
sones consumidores en un envàs amb un sistema d’obertura que perdi la seva inte-
gritat després de la primera utilització.

– Els envasos que per capacitat es puguin posar a disposició de les persones con-
sumidores més d’una vegada han de disposar d’un sistema de protecció que impe-
deix la seva reutilització.

Control als establiments
Els controls dels requisits aplicables a les relacions de consum als establiments 

es porten a terme, si escau, en dues visites. Si en la primera visita es detecten incom-
pliments normatius, la Inspecció porta a terme un requeriment d’adequació normati-
va i atorga un termini de 15 dies per esmenar les irregularitats (per exemple, si l’oli 
d’oliva es serveix a la taula en setrilleres o bé sense respectar les condicions d’enva-
sat i/o etiquetat). Un cop transcorregut el termini, si els incompliments persisteixen 
la Inspecció proposa la incoació d’un expedient sancionador contra el titular de l’es-
tabliment. Si en la segona visita els incompliments han estat esmenats, es proposa 
l’arxivament de les diligencies inspectores.

Control als productors d’oli d’oliva
Els controls dels requisits d’etiquetatge, presentació i publicitat es porten a terme 

a la raó social que consta com a responsable a l’etiqueta de l’envàs de l’oli d’oliva 
(per exemple, en cas de mancances i irregularitats formals en l’etiqueta del produc-
te), amb independència de la ubicació geogràfica d’aquest productor o envasador.

Any 2014: controls en establiments de restauració oberts al públic

Comercialització de l’oli 2014: primera visita Sí compleix No compleix No aplica Total

L’oli es posa a disposició de les persones consumidores en un 

envàs etiquetat d’acord amb allò establert a la normativa vigent 83 (49%) 41 (24%) 46 (27%) 170 (100%)

L’oli es posa a disposició de les persones consumidores en un 

envàs amb un sistema d’obertura que perdi la seva integritat 

després de la primera utilització (envasos monodosi) 86 (51%) 9 (5%) 75 (44%) 170 (100%)

Els envasos que per capacitat es puguin posar a disposició de 

les persones consumidores més d’una vegada disposen d’un 

sistema de protecció que impedeix la seva reutilització (envases 

de més d’un sol ús) 95 (56%) 21 (12%) 54 (32%) 170 (100%)

Comercialització de l’oli 2014: segona visita Sí compleix No compleix No aplica Total

L’oli es posa a disposició de les persones consumidores en un 

envàs etiquetat d’acord amb allò establert a la normativa vigent 50 (54%)  10 (11%) 33 (35%) 93 (100%)

L’oli es posa a disposició de les persones consumidores en un 

envàs amb un sistema d’obertura que perdi la seva integritat 

després de la primera utilització (envasos monodosi) 32 (35%)  0 (0%) 61 (65%) 93 (100%)

Els envasos que per capacitat es puguin posar a disposició de 

les persones consumidores més d’una vegada disposen d’un 

sistema de protecció que impedeix la seva reutilització envasos 

de més d’un sol ús) 52 (57%) 2 (2%) 39 (41%) 93 (100%)
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– Valoració de les dades quantitatives:
• L’any 2014 es van fer 170 controls en primera visita i 93 controls en segona vi-

sita.
• En segona visita es va constatar que 10 establiments continuaven servint l’oli en 

setrilleres, incompliment imputable a l’establiment de restauració i que va motivar 
la proposta d’incoació d’expedient sancionador.

• En segona visita es van constatar també 2 incompliments dels requisits d’enva-
sat, imputables a l’establiment i que van motivar la proposta d’incoació d’expedient 
sancionador.

Any 2014: controls als productors d’oli d’oliva envasat posat a disposició de les per-
sones consumidores als establiments de restauració, hostaleria i càtering

L’any 2014 es van fer 15 requeriments d’adequació normativa per incompliments 
de les normes d’etiquetatge, presentació i publicitat a productors d’oli d’oliva (raó 
social o firma comercial que consta a l’etiqueta de l’envàs). Aquests requeriments 
als productors d’oli es fan després de la primera visita d’inspecció a l’establiment 
de restauració.

Aquests controls van donar lloc a la proposta d’incoació de 3 expedients san-
cionadors i 12 arxivaments per esmena de les irregularitats inicialment detectades.

Any 2015: controls en establiments de restauració oberts al públic

Comercialització de l’oli 2015: primera visita Sí compleix No compleix No aplica Total

L’oli es posa a disposició de les persones consumidores en un 

envàs etiquetat d’acord amb allò establert a la normativa vigent 105 (59%) 37 (21%) 36 (20%) 178 (100%)

L’oli es posa a disposició de les persones consumidores en un 

envàs amb un sistema d’obertura que perdi la seva integritat 

després de la primera utilització (envasos monodosi) 99 (55%) 12 (7%) 67 (38%) 178 (100%)

Els envasos que per capacitat es puguin posar a disposició 

de les persones consumidores més d’una vegada disposen 

d’un sistema de protecció que impedeix la seva reutilització 

(envasos de més d’un sol ús) 119 (67%) 20 (11%) 39 (22%) 178 (100%)

Comercialització de l’oli 2015: segona visita Sí compleix No compleix No aplica Total

L’oli es posa a disposició de les persones consumidores en un 

envàs etiquetat d’acord amb allò establert a la normativa vigent 70 (67%)  9 (8%) 27 (25%) 106 (100%)

L’oli es posa a disposició de les persones consumidores en un 

envàs amb un sistema d’obertura que perdi la seva integritat 

després de la primera utilització (envasos monodosi) 57 (54%)  0 (0%) 49 (46%) 106 (100%)

Els envasos que per capacitat es puguin posar a disposició de 

les persones consumidores més d’una vegada disposen d’un 

sistema de protecció que impedeix la seva reutilització envasos 

de més d’un sol ús) 73 (69%) 4 (4%) 29 (27%) 106 (100%)

– Valoració de les dades quantitatives:
– L’any 2015 es van fer 178 controls en primera visita i 106 controls en segona 

visita.
– En segona visita es va constatar que 9 establiments continuaven servint l’oli en 

setrilleres, incompliment imputable a l’establiment de restauració i que va motivar 
la proposta d’incoació d’expedient sancionador.
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– En segona visita es van constatar també 4 incompliments deis requisits d’enva-
sat, imputables a l’establiment i que van motivar la proposta d’incoació d’expedient 
sancionador.

Any 2015: controls als productors d’oli d’oliva envasat posat a disposició de les per-
sones consumidores als establiments de restauració, hostaleria i càtering

L’any 2015 es van fer 10 requeriments d’adequació normativa per incompliments 
de les normes d’etiquetatge, presentació i publicitat a productors d’oli d’oliva (raó 
social o firma comercial que consta a !’etiqueta de l’envàs). Aquests requeriments 
als productors d’oli es fan després de la primera visita d’inspecció a l’establiment 
de restauració.

Aquests controls van donar lloc a 10 arxivaments per esmena de les irregularitats 
inicialment detectades i no van derivar en la incoació de cap expedient sancionador.

Any 2016 controls en establiments de restauració oberts al públic

Comercialització de l’oli 2016: primera visita Sí compleix No compleix No aplica Total

L’oli es posa a disposició de les persones consumidores en un 

envàs etiquetat d’acord amb allò establert a la normativa vigent 81 (55%) 21 (14%) 46 (31%) 148 (100%)

L’oli es posa a disposició de les persones consumidores en un 

envàs amb un sistema d’obertura que perdi la seva integritat 

després de la primera utilització (envasos monodosi) 77 (52%) 13 (9%) 58 (39%) 148 (100%)

Els envasos que per capacitat es puguin posar a disposició de 

les persones consumidores més d’una vegada disposen d’un 

sistema de protecció que impedeix la seva reutilització (envases 

de més d’un sol ús) 83 (57%) 17 (11%) 48 (32%) 148 (100%)

Comercialització de l’oli 2016: segona visita Sí compleix No compleix No aplica Total

L’oli es posa a disposició de les persones consumidores en un 

envàs etiquetat d’acord amb allò establert a la normativa vigent 47 (67%)  3 (4%) 20 (29%) 70 (100%)

L’oli es posa a disposició de les persones consumidores en un 

envàs amb un sistema d’obertura que perdi la seva integritat 

després de la primera utilització (envasos monodosi) 44 (63%)  2 (3%) 24 (34%) 70 (100%)

Els envasos que per capacitat es puguin posar a disposició de 

les persones consumidores més d’una vegada disposen d’un 

sistema de protecció que impedeix la seva reutilització envasos 

de més d’un sol ús) 47 (67%) 2 (3%) 21 (30%) 70 (100%)

– Valoració de les dades quantitatives:
• L’any 2016 es van fer 148 controls en primera visita i 70* controls en segona 

visita.
– En segona visita i pel que fa a l’ítem 6.1, amb respecte a l’etiquetat, s’ha propo-

sat la incoació de 3 expedients sancionadors.
– En segona visita ien relació a l’ítem 6.3, pel que fa al sistema de protecció que 

impedeix la reutilització, s’ha proposat la incoació de 2 expedients sancionadors
– En segona visita i pel que fa a l’ítem 6.2, referent al sistema d’obertura, s’ha 

proposat la incoació de 2 expedients sancionadors.

*Cal remarcar que, a la data d’elaboració del present informe, no s’han executat totalment les segones visites 
d’establiments que presenten incompliments en primera volta, per la qual cosa la xifra de 70 controls es veurà 
incrementada per les visites que es portin a terme durant les primeres setmanes de l’any 2017.
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Any 2016: controls als productors d’oli d’oliva envasat posat a disposició de les 
persones consumidores als establiments de restauració, hostaleria i càtering dins del 
període esmentat

L’any 2016 es van fer 3 requeriments d’adequació normativa per incompliments 
de les normes d’etiquetatge, presentació i publicitat a productors d’oli d’oliva (raó 
social o firma comercial que consta a !’etiqueta de l’envàs). Aquests requeriments 
als productors d’oli s’han fet després de la primera visita d’inspecció a l’establiment 
de restauració.

Aquests controls han donat lloc a 3 arxivaments per esmena de les irregularitats 
inicialment detectades i, per tant, no han derivat en la incoació de cap expedient 
sancionador.

Explicació de les dades quantitatives:
– El no aplica en el primer apartat significa que l’establiment de restauració no 

posa oli d’oliva a la taula disposició de la clientela.
– El no aplica en el segon apartat significa que l’establiment només disposa d’oli 

envasat per a més d’un sol ús.
– El no aplica en el tercer apartat significa que l’establiment només disposa d’oli 

en envasos de monodisi.
– A la segona visita d’inspecció es tornen a comprovar tots els ítems controlables 

a l’activitat comercial en qüestió, la qual cosa comporta que les xifres obtingudes en 
aquesta segona comprovació no s’hagin de correspondre numèricament als incom-
pliments detectats en primera visita.

Barcelona, 18 de gener de 2017
Montserrat Ribera Puig, directora de l’Agencia Catalana del Consum

Control del compliment de la Resolució 338/XI, sobre la 
reconsideració de l’autorització de l’activitat extractiva de Malacara, 
a Estaràs
290-00313/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 55125 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 04.04.2017

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 338/XI, sobre la 
reconsideració de l’autorització de l’activitat extractiva de Malacara, a Estaràs (tram. 
290-00313/11), us informo del següent:

L’autorització ambiental, que es va tramitar pel procediment previst a la Llei 
3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental, va 
ser atorgada en execució d’una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalu-
nya. Tal com es recull en aquesta sentència, l’atorgament de l’autorització ambiental 
sol·licitada, subjecta a les mesures correctores que resultin necessàries, s’havia de 
dictar en el termini d’un mes des de la fermesa de la Sentència, i s’advertia que, en 
cas de no atorgar-se en aquest termini, la pròpia sentencia servirà de títol per l’exer-
cici de l’activitat.

La revisió anticipada de l’autorització ambiental es troba prevista en l’article 62 
de la Llei 20/2009, sempre i quan es produeixi algun dels supòsits previstos en els 
apartats 1 o 4. Aquesta revisió només es aplicable a les activitats dels annexos I.1, 
I.2 i II de la Llei 20/2009.

Fascicle segon
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Les activitats extractives es troben incloses a l’annex I.3 de la Llei 20/2009. Són 
activitats sotmeses al règim de declaració d’impacte ambiental amb una autorització 
substantiva i ja no es troben sotmeses al règim d’autorització ambiental, sinó a una 
autorització d’explotació del recurs miner.

Per aquests motius no procedeix en aquests moments, i per aquest procediment, 
una revisió de l’autorització ambiental ni realitzar un tràmit d’audiència de la ma-
teixa. Tal com es recull a la publicació de la resolució, atès que aquesta es dicta en 
execució de sentència, les eventuals reclamacions contra ella s’han de plantejar, en 
tot cas, com a incident d’execució de sentència davant el Tribunal Superior de Justí-
cia de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 109 de la Llei 29/1998, de 13 
de juliol, Reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, i atès que per incompliment de la legislació minera l’autorització 
d’aprofitament Malacara ha incorregut en causa de caducitat, la Direcció General 
d’Energia, Mines i Seguretat Industrial ha iniciat la caducitat de l’expedient, en data 
6 de març de 2017.

Barcelona, 8 de març de 2017
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 361/XI, relativa a l’Informe 
de fiscalització 21/2015, sobre l’Institut Català de les Empreses 
Culturals, aportacions reintegrables i subvencions, corresponent als 
exercicis 2012 i 2013
290-00334/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 55447 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 04.04.2017

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 361/XI, relativa 
a l’Informe de fiscalització 21/2015, sobre l’Institut Català de les Empreses Cultu-
rals, aportacions reintegrables i subvencions, corresponent als exercicis 2012 i 2013 
(tram. 290-00334/11), us informo del següent:

a) Seguir les recomanacions de la Sindicatura de Comptes que recull l’Informe de 
fiscalització 21/2015, sobre l’Institut Català de les Empreses Culturals, aportacions 
reintegrables i subvencions, corresponent als exercicis 2012 i 2013.

Arran de les recomanacions realitzades per la Sindicatura de Comptes en l’apar-
tat 4.2 del seu informe, des de l’Institut Català de les Empreses Culturals (d’ara en-
davant ICEC) s’han iniciat un conjunt d’actuacions per tal de millorar la gestió ad-
ministrativa que s’està duent a terme a l’entorn de la tramitació de les aportacions 
reintegrables i subvencions.

Aquestes actuacions contemplen:
En relació amb la recomanació 1a: Els representants dels sectors de la creació 

i de les empreses culturals designats en els òrgans de govern de l’ICEC no haurien 
de tenir la condició d’administradors de societats o entitats beneficiàries de subven-
cions de l’ICEC, per evitar que aquestes persones incorrin en causa d’abstenció en 
l’exercici de determinades competències d’aquests òrgans, especialment la que cor-
respon al Consell d’Administració d’aprovar les bases reguladores de les subven-
cions de l’ICEC.
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La intervenció de persones representants dels diferents sectors en el Consell 
d’Administració de l’ICEC es produeix per mandat legal. Així, la Llei 20/2000, de 
29 de desembre, de creació de l’Institut Català de les Indústries Culturals, estableix 
al seu article 6 el següent:

«Article 6. El Consell d’Administració
»El Consell d’Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals és 

integrat per tretze membres, segons la composició que es determini per reglament.
»a) És presidit pel secretari o secretària general de Cultura.
»b) Hi ha d’haver vuit vocalies en representació dels departaments de l’Admi-

nistració de la Generalitat, una vocalia en representació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals i tres vocalies en representació dels diversos sectors de la 
creació i de les empreses culturals.

[...]»
La participació dels sectors esmentats en el Consell d’Administració es conside-

ra altament enriquidora per l’especificitat de les línies d’ajut que l’Institut dissenya 
i perquè contribueix a garantir la utilitat i adequació d’aquests ajuts a la realitat i 
particularitats dels sectors als quals van adreçats. Per altra banda, el pes que aquests 
representats tenen dintre del Consell d’Administració (3 vocalies) no resulta deci-
sori a l’hora d’aprovar els acords del Consell, el qual està integrat per un total de 13 
membres. Es nomenen representants de les associacions o entitats representatives 
del sector, no de les empreses beneficiàries dels ajuts i sens perjudici que, si hi ha 
un conflicte d’interessos en una qüestió concreta, el representant corresponent s’hagi 
d’abstenir en la votació, de conformitat amb l’article 28 de la Llei 30/1992.

Aquesta participació dels sectors afectats es reflecteix així mateix en el Consell 
General de l’Institut, que està integrat per un màxim de 25 membres, entre els quals 
hi ha d’haver vocalies en representació d’organitzacions representatives dels diver-
sos sectors de la creació i de les empreses culturals, que no pot ser inferior a dues 
cinquenes parts dels membres del Consell (article 5 de la Llei 20/2000, de 29 de de-
sembre, de creació de l’Institut Català de les Indústries Culturals).

En relació amb la recomanació 2a: L’ICEC ha d’elaborar un pla estratègic de 
subvencions.

Cada any, amb l’aprovació del Projecte de Pressupost corresponent, el Consell 
d’Administració de l’ICEC eleva al Consell General i aquest aprova el Pla d’Actu-
ació per a l’any corresponent. Aquest Pla d’Actuacions inclou els objectius depar-
tamentals i estratègics, els objectius operatius de l’ICEC i les principals actuacions 
previstes per l’any, així com d’altres temes de recursos humans. De conformitat amb 
això, l’ICEC ha elaborat un pla estratègic de subvencions per a l’any 2017.

En relació amb la recomanació 3a: Les bases generals i/o les bases de les con-
vocatòries haurien de preveure el procediment per a l’assignació de quantitats en 
el cas que la suma de les sol·licituds aprovades fos superior a l’import de la convo-
catòria.

Els ajuts que actualment gestiona l’ICEC són en la seva majoria de concurrèn-
cia competitiva i s’ajusten al que estableix l’article 22.1 de la LGS, de manera que 
la concessió dels ajuts es fa mitjançant la comparació de les sol·licituds presentades, 
a fi d’establir una prelació entre aquestes d’acord amb els criteris de valoració esta-
blerts a les bases reguladores, i els ajuts s’atorguen d’acord amb l’ordre de prelació 
resultant de la valoració de les sol·licituds, fins a exhaurir la dotació establerta en la 
resolució de convocatòria.

En relació amb aquelles línies que es tramiten en règim de concurrència no com-
petitiva i d’acord amb el que estableix l’article 22.1 LGS, l’ICEC aplica el prorrateig 
entre les persones beneficiàries dels ajuts de la dotació establerta en la convocatòria.

Aquest prorrateig és factible quan tots els ajuts presentats a una mateixa con-
vocatòria es resolen de manera simultània i l’òrgan competent coneix la valoració 
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obtinguda per tots els sol·licitants als efectes de repartir la dotació entre aquells que 
resultin beneficiaris.

No obstant això, la simultaneïtat esmentada no es dona en la línia d’ajuts a pro-
jectes culturals, en règim de concurrència no competitiva, en les modalitats d’apor-
tacions reintegrables i subvencions, en què les sol·licituds es valoren i resolen de ma-
nera individual i a mesura que es van presentant a la convocatòria, ja que el moment 
de presentació de la sol·licitud va lligat al moment del llançament del projecte. Per 
tant, en el moment de resoldre cada sol·licitud no és possible conèixer quina serà la 
valoració global de totes les sol·licituds que es presentaran a la convocatòria a l’efec-
te de repartir la dotació econòmica entre totes elles. D’acord amb l’article 55 del 
reglament de la LGS (Reial decret 887/2006, de 21 de juliol), les bases reguladores 
poden exceptuar la prelació de sol·licituds que reuneixin els requisits establerts (és a 
dir, que poden establir que es tramitin en règim de concurrència no competitiva) en 
el cas que el crèdit consignat en la convocatòria sigui suficient per atendre totes les 
sol·licituds un cop finalitzat el termini de presentació.

En relació amb la recomanació 4a: Les comissions assessores de l’ICEC cons-
tituïdes per a la concessió dels ajuts han de deixar constància en els expedients de 
les motivacions que justifiquen les puntuacions atorgades i s’han d’ajustar als crite-
ris i procediments establerts en les bases. Així mateix, la distribució dels ajuts entre 
els beneficiaris ha de quedar acreditada i adequar-se al que estableixin les bases. 
Qualsevol procediment emprat per descartar projectes (rondes de valoracions, pun-
tuacions mínimes) ha d’estar previst en les bases.

L’ICEC està treballant per millorar les actes derivades de les comissions de va-
loració, a fi que hi consti un major grau de motivació de les valoració atorgades en 
relació amb els criteris establerts en les bases; i que aquestes puguin ser objecte de 
consulta per part de les persones interessades.

En relació amb la recomanació 5a: Els expedients dels ajuts han d’estar com-
plets i incloure tota la documentació justificativa prevista en les bases.

L’ICEC ha adoptat noves mesures organitzatives per a intensificar les taques de 
seguiment i control dels expedients de justificació dels ajuts, mitjançant la creació 
de la figura de la persona responsable de l’equip de gestors d’ajuts.

En relació amb la recomanació 6a: Els informes de l’auditor i/o de l’interventor 
que acompanyen la justificació d’algunes de les subvencions atorgades s’haurien 
de pronunciar de forma clara sobre el compliment de tots els aspectes previstos en 
l’Ordre EHA 1434/2007, del 17 de maig, pel qual s’aprova la norma d’actuació dels 
auditors de comptes en la realització dels treballs de revisió dels comptes justifica-
tius de subvencions.

La intensificació de la labor de seguiment i control dels expedients de justificació 
a què fa referència la resposta anterior, pretén millorar, entre d’altres coses, la revisió 
dels informes d’auditor que es presenten en els expedients, així com la verificació 
que compleixen tots els aspectes que estableix l’Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, 
sobre les formes de justificació de subvencions i ha de detallar els procediments de 
revisió i el seu abast.

En relació amb la recomanació 7a: L’ICEC hauria d’estudiar la naturalesa de 
les subvencions excloses de concurrència que atorga i incloure-les en les convocatò-
ries de concurrència existents, si escau; incloure-les en el pressupost de l’ICEC com 
a subvencions nominatives; o obrir noves línies de subvencions per donar cobertura 
a totes aquelles situacions en què sigui possible promoure la concurrència. Només 
s’haurien de concedir subvencions innominades o genèriques en aquells casos que 
quedés acreditada la impossibilitat de promoure la concurrència pública per les es-
pecificitats del subvencionat o de les activitats a desenvolupar.

L’ICEC duu a terme un exercici constant per intentar reduir el nombre d’ajuts 
directes, orientant-los, sempre que sigui possible, a línies de concurrència pública, 
tal i com s’ha estat realitzat en els darrers exercicis i que ha permès passar dels 61 
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expedients tramitats d’exclosa concurrència en l’exercici 2010 als 44 tramitats en 
l’exercici 2015.

No obstant això, cada any l’ICEC rep sol·licituds d’ajut per a esdeveniments o 
activitats singulars i estratègics de diferents sectors, que dificulten enormement la 
possibilitat de dissenyar unes bases reguladores comunes que els acullin sota línies 
de concurrència competitiva.

En relació amb la possibilitat que les subvencions directes s’incloguin en el pres-
supost de l’ICEC com a nominatives, aquesta mesura ja s’està aplicant en relació 
amb les entitats a subvencionar els òrgans de Govern i Administració de les quals 
compten amb la participació de l’ICEC, seguint el criteri indicat pel Departament 
de Cultura.

En relació amb la recomanació 8a: L’ICEC hauria de revisar i modificar les 
bases dels ajuts en la doble modalitat d’aportacions reintegrables i subvencions per 
adaptar-les a la legislació vigent o, eventualment, promoure les modificacions nor-
matives necessàries per dotar de cobertura legal el retorn de les subvencions en cas 
que el projecte generés ingressos suficients.

L’ICEC té previst donar compliment a la recomanació anterior mitjançant la tra-
mitació, via llei de mesures del pressupost 2017, d’una modificació a la Llei de crea-
ció de l’ICEC en relació amb les línies d’ajuts en la doble modalitat d’aportacions 
reintegrables i subvencions, per tal que es contempli de forma clara que les aporta-
cions reintegrables han de ser reintegrades en la seva totalitat, i que les subvencions 
s’han de reintegrar totalment o parcial en funció dels rendiments d’explotació.

En relació amb la recomanació 9a: Seria convenient que l’ICEC adaptés el 
contingut dels convenis i/o propostes de resolució dels ajuts en la doble modalitat 
d’aportació reintegrable i subvenció per tal que els criteris de retorn s’adeqüessin al 
termini en què els projectes poden generar la major part dels seus ingressos. A més, 
en el seguiment periòdic d’aquests projectes seria aconsellable establir una relació 
entre la previsió inicial i el retorn efectiu, fer un control de la situació financera del 
beneficiari per avaluar la capacitat de retornar l’aportació reintegrable en el cas 
que el projecte no generi els ingressos previstos o establir la possibilitat d’augmentar 
la garantia. En molts casos, la supervivència de l’empresa va lligada al projecte, el 
que fa que si el projecte no obté els recursos previstos, l’empresa probablement no 
pugui fer front als retorns.

En relació amb l’adequació dels criteris de retorn als terminis en què els pro-
jectes poden generar la major part dels seus ingressos, caldria destacar aquí el fet 
que ja hi ha calendaris de retorn màxim diferents en funció de la tipologia de línia 
d’ARs. La línia d’ARs per a la realització de festivals de música de gran format, per 
exemple, ja preveu que els retorns es realitzin poc després de la finalització dels es-
mentats festivals, de manera que en la majoria dels casos, els expedients es tanquen 
el mateix any de la seva concessió. Això mateix succeeix en la línia d’ARs per a 
distribució i explotació d’espectacles, ja que el termini de retorn de les propostes de 
resolució s’adequa als terminis de les explotacions concretes del projecte. En l’altre 
extrem trobem la línia d’ARs per al desenvolupament de paquets de projectes audio-
visuals, que disposen d’un termini de retorn major, en la mesura que els projectes 
audiovisuals en fase de desenvolupament esdevenen una realitat i entren a la fase de 
producció o rodatge sovint anys més tard.

A més, el fet que cada línia d’ARs es resolgui a mida ja permet adaptar els crite-
ris de retorn a la temporalitat o al cicle d’explotació comercial del projecte objecte 
de l’ajut.

D’altra banda, el fet que alguns terminis de retorn siguin de fins a 36 mesos (com 
pot ser el cas de les ARs per a projectes i plans editorials) respon al fet que la co-
mercialització del producte editorial, un cop superada una primera corba de vendes, 
es manté de manera residual durant el temps, passant el producte editorial a formar 
part dels fons de catàleg del punt de venda o llibreter.
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Pel que fa al seguiment dels projectes i les empreses beneficiàries d’una AR, pas-
sem a detallar les accions que es duen a terme per tal de minimitzar l’efecte observat 
per la Sindicatura:

Les resolucions d’ARs contemplen l’obligatorietat per part del beneficiari de 
l’ajut de presentar un primer informe justificatiu (auditoria del compte de despesa). 
Amb aquesta primera certificació de costos, l’ICEC ja disposa d’una valuosa infor-
mació per tal d’avaluar si el projecte s’ha dut a terme de manera satisfactòria i duent 
a terme la inversió prevista i necessària. En cas d’observar-se algun incompliment, 
l’ICEC inicia l’expedient d’incoació de l’ajut.

Addicionalment, durant tot el període d’explotació del projecte, l’empresa ha de 
presentar a l’ICEC informes semestrals de vendes. Amb aquests informes l’ICEC 
ja pot valorar si existeix diferència substancial entre la previsió inicial i el retorn 
efectivament realitzat. De la mateixa manera, si es palesa incompliment per part de 
l’empresa en la liquidació posterior (acostuma a ser 30 dies després d’haver envi-
at l’informe de vendes semestral a l’ICEC), l’ICEC inicia l’expedient d’incoació de 
l’ajut.

En qualsevol cas, cal recordar que l’ICEC, abans de concedir cap AR a cap em-
presa, ja fa una valoració dels seus estats financers com a part de la valoració de 
l’ajut (valoració que consta en tots els expedients).

Tant o més important que el comentat amb anterioritat, existeix l’obligatorietat 
de presentar un aval que garanteix part o la totalitat de la part reintegrable. El me-
canisme, doncs, pel qual l’ICEC, busca una assegurança pel que fa al retorn, ja està 
implementat amb la presentació de l’aval per part de l’empresa.

És justament aquest paràmetre (el percentatge d’aval que s’aplica a l’empresa) el 
que millor reflecteix la capacitat de retorn de l’empresa, ja que aquest aval és de na-
turalesa variable, i s’incrementa o es disminueix en funció de les ARs anteriors de 
la mateixa empresa ja liquidades amb l’ICEC i del grau de solvència de l’empresa.

Afegir que anualment es fa una anàlisi i imputació de provisions fruit de la in-
solvència prevista dels beneficiaris d’ARs.

b) Incorporar totes les recomanacions de l’Informe de fiscalització 21/2015 de la 
Sindicatura de Comptes en les properes convocatòries de subvencions i en tots els 
atorgaments corresponents.

Es fa remissió a les respostes realitzades en l’apartat a anterior, respecte de la 
manera com l’ICEC ha incorporat les recomanacions de la Sindicatura de Comptes. 
A més, es vol deixar constància que l’ICEC ha anat introduint modificacions en les 
seves bases generals i específiques a fi de millorar-hi els aspectes relacionats amb la 
justificació del ajuts, els criteris de valoració dels projectes i la compatibilitat o no 
amb els ajuts europeus.

c) Donar compliment a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, ac-
cés a la informació pública i bon govern, i garantir la facilitat d’accés a la informació 
sobre els membres dels òrgans de govern i els alts càrrecs de l’Institut Català de les 
Empreses Culturals i llur remuneració al web de l’Institut.

L’ICEC compleix amb les disposicions de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, fent pública tota aquella 
informació que estableix aquesta normativa, i donant accés, a les persones que ho 
sol·liciten, a la informació restant, dintre dels límits i amb les garanties que estableix 
la legislació esmentada. En aquest sentit, l’ICEC disposa d’un protocol per tramitar 
les sol·licituds d’accés a informació pública que rep, i ha tramitat fins al moment di-
versos expedients derivats d’aquest tipus de sol·licituds.

d) Emetre un informe exhaustiu sobre les subvencions atorgades per l’Institut 
de les Empreses Culturals, directament o per mitjà de les societats mercantils de les 
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quals són partícips els membres dels diferents òrgans de govern, amb indicació dels 
sentit de vot dels components i llur presència a les votacions.

Amb anterioritat a l’emissió de l’informe de la Sindicatura, la motivació de les 
valoracions dels criteris establerts en les bases i el sentit del vot de cada membre de 
la comissió de valoració no es recollia en les actes de les sessions d’aquestes comis-
sions, les quals es limitaven a expressar el detall de les puntuacions atorgades en re-
lació amb cada criteri, així com les decisions proposades sobre el repartiment de la 
dotació, dintre dels marges establerts per cada línia. Per aquest motiu no és possible 
emetre un informe que reflecteixi el sentit del vot dels membres de les comissions 
celebrades fins al moment.

Arran de la recomanació realitzada per la Sindicatura, la Direcció de l’ICEC 
ha emès una instrucció a totes les Àrees de l’Institut que gestionen ajuts, en què les 
insta a que vetllin perquè en els processos de valoració es compleixi rigorosament 
el deure d’abstenció d’aquelles persones que hi tinguin interessos en joc, així com 
perquè en les actes derivades d’aquestes sessions en reculli el sentit de les votacions 
de cadascun dels seus membres i la motivació necessària.

e) Flexibilitzar els criteris de les bases dels concursos per a crear i facilitar el 
creixement d’espais crítics, d’avantguarda i interculturals, tenint en compte la natu-
ralesa de l’objecte de contractació, per a facilitar l’accés als ajuts també a projectes 
que no segueixen el corrent dominant, amb l’objectiu d’evitar que la igualtat d’opor-
tunitats en projectes culturals sigui més efectiva.

L’ICEC analitza periòdicament les seves línies d’ajut arran de les demandes que 
rep dels sectors culturals (a través dels contactes que manté amb els representants 
del sectors i per mitjà de les queixes i suggeriments que les persones usuàries de les 
línies d’ajuts expressen sovint en els seu escrits o recursos), i intenta donar acollida 
a les noves realitats que van sorgint dintre del seu àmbit competencial.

Fruit de l’anàlisi i adaptació anteriors, enguany l’ICEC ha modificat la seva línia 
d’ajuts per a la creació de públics per a la cultura i algunes línies de l’Àrea de Músi-
ca per incorporar mesures que fomentin aspectes relacionats amb la inclusió social, 
que fins al moment no estaven suficientment atesos.

Barcelona, 28 de març de 2017
Santi Vila i Vicente, conseller de Cultura

Control del compliment de la Resolució 370/XI, sobre la constitució 
d’un grup de treball sobre la gestió del sistema d’autopistes i dels 
peatges
290-00343/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 55126 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 04.04.2017

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 370/XI, sobre la 
constitució d’un grup de treball sobre la gestió del sistema d’autopistes i dels peatges 
(tram. 290-00343/11), us informo del següent:

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha impulsat reunions amb diferents 
agents per explicar la situació dels sistema de peatges actual, lliurant un document 
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que està a disposició a la seva pàgina web i que ha de servir de prèvia a la confecció 
d’una proposta de nou model i la constitució del grup de treball.

Barcelona, 13 de març de 2017
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 379/XI, sobre l’empresa 
Desokupa
290-00352/11

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 55278 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

A la Mesa del Parlament
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya, a l’em-

para del que disposa l’article 94 del Reglament del Parlament,
Sol·licito:
L’ampliació del termini per a la presentació de l’informe de compliment de la 

Resolució XI (número de tramitació 290-00352/11) sobre l’empresa Desokupa, el 
control de compliment de la qual correspon a la Comissió d’Interior.

Barcelona, 27 de març de 2017
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: conseller del Departament d’Interior (reg. 55278).
Pròrroga: d’acord amb els articles 103 i 159.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 10.05.2017 al 30.05.2017) del termini que dispo-
sa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
31.05.2017, a les 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.04.2017.

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 39/XI, sobre la política sanitària
390-00039/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 55152 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 04.04.2017

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

talunya, i per tal de donar compliment a la Moció 39/XI, sobre la política sanitària 
(tram. 390-00039/11), us informo del següent:

Des de els anys vuitanta, el Departament de Salut ha fet actuacions de promoció 
de la salut bucodental, entre les que s’han inclòs enquestes de prevalença de proble-
mes de salut bucodental en població infantil i actuacions de prevenció i promoció 
de la salut bucodental.

Dintre d’elles, el programa de glopeigs a les escoles es va fer fins el curs 2012-
2013. En els seus inicis aquest programa va tenir molt seguiment, però les dificultats 
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logístiques, així com el fet que en els darrers anys moltes escoles no el volien im-
plantar i que la majoria de les comunitats autònomes no ho apliquessin van fer que 
es decidís canviar d’estratègia i potenciar la raspallada dental, com activitat clau en 
la prevenció de la càries. Per això, l’any 2013 va ser substituït pel Programa Dents 
fortes i sanes, que ofereix als infants de 1r de primària de tot Catalunya, un estoig 
amb raspall de dents infantil i pasta de dents fluorada. A Canal Salut les escoles po-
den veure un vídeo educatiu que mostra la tècnica de raspallada dental.

Del 2013 al 2014 s’han beneficiat d’aquest programa 40.000 infants cada any 
amb un cost aproximat de 40.000 € anuals.

Pel curs 2015-2016 es va decidir incrementar el pressupost a 60.000 € per poder 
augmentar a 60.000 el nombre de estoigs a distribuir i poder augmentar el nombre 
d’infants beneficiats.

A més, per tal de prevenir la càries dental en poblacions de risc, es realitza el 
Programa de Prevenció de la Càries Dental en Centres de persones amb discapaci-
tats. Aquest programa que dona cobertura a 8.500 usuaris, consisteix en distribuir 
pasta dental d’alta concentració de fluor (2.500 ppm) a centres i tallers de persones 
amb discapacitats. Aquest programa té un cost de 16.000€.

També la pàgina web Canal salut, en el seu apartat vida saludable, hàbits higi-
ènics, té diferents informacions sobre salut bucodental incloent-hi dues videocàp-
sules.

L’enquesta de salut de Catalunya inclou una pregunta sobre el grau de seguiment 
de la raspallada dental en els infants entre 5 i 14 anys. Les dades 2015 mostren que 
un 92,4% d’ells es raspallen les dents almenys una vegada al dia (91,2% dels nois 
i 93,6% de les noies). En relació amb el percentatge dels que se’ls raspallen dues o 
més vegades al dia és de 54,5% (50,8% dels nois i 58,5% de les noies).

Per altra banda, també des de Salut Pública en el marc de la convocatòria de sub-
vencions a entitats per al foment de la salut s’atorguen subvencions a dues entitats 
(Odontologia Solidaria i Odonto-Cus) per fer atenció bucodental a persones vulne-
rables. Aquestes entitats atenen al voltant de 1.400 persones/anualment.

Quant a la implantació d’un programa d’atenció dental infantil (PADI), d’apli-
cació progressiva per grups d’edat, que augmenti la cartera de serveis odontològics 
públics per als usuaris en edat infantil, des del Servei Català de la Salut (CatSalut) 
s’està en fase d’estudi de la possible implantació d’aquest programa.

Cal tenir en compte que, com en la resta d’elements de la cartera de serveis, la 
cobertura de serveis d’odontologia a Catalunya està determinada fonamentalment 
pel que es deriva de la cartera de serveis establerta per l’Estat espanyol (Reial de-
cret 1030/2006, de 15 de setembre, pel qual s’estableix la cartera de serveis comuns 
del Sistema Nacional de Salut i el procediment per a la seva actualització, i que va 
ser actualitzada recentment per l’Ordre SSI/1356/2015, de 2 de juliol, per la qual es 
modifiquen els annexos II, III i VI del Reial decret 1030/2006, de 15 de setembre, 
pel qual s’estableix la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut i el 
procediment per a la seva actualització, i es regulen els estudis de monitoratge de 
tècniques, tecnologies i procediments). A Catalunya, aquestes prestacions són les 
comunes del Sistema Nacional de Salut.

La cartera de serveis comuns d’atenció odontològica estableix la cobertura de 
les mesures preventives i assistencials per a la població infantil: aplicació de fluor 
tòpic, obturacions, segellats de fissures i altres. El Protocol d’activitats preventives 
i de promoció de la salut a l’edat pediàtrica concreta aquestes cobertures, recollint 
les actuacions que es deriven del programa de salut bucodental (l’objectiu principal 
del qual és la prevenció de les malalties bucodentals en els infants d’alt risc) i del 
programa Dents Fortes i Sanes (que funciona en el camp escolar des de l’any 1982), 
i estipula un cribratge orientat a la detecció precoç dels principals problemes de sa-
lut bucodental: càries dental, malalties gingivals i maloclusions. Així mateix, també 
formen part de la cartera de serveis totes les intervencions de cirurgia maxil·lofacial.
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Així doncs, des del Departament de Salut es potencia la política preventiva pel 
que fa a la salut bucodental. Les accions preventives es realitzen en base al progra-
ma establert pel Departament de Salut i a més es reforcen a cada equip d’atenció 
primària, familiar i comunitària (EAP), requerint-se una planificació en funció de 
les característiques demogràfiques i poblacionals de l’Àrea Bàsica de Salut.

De la mateixa manera, en el marc de la possible ampliació dels serveis d’odon-
tologia a l’edat pediàtrica a la sanitat pública, s’està en fase d’estudi i planificació 
dels criteris i condicions per a desplegar aquesta mesura, fent especial focus a les si-
tuacions de persones amb major vulnerabilitat, situació de pobresa i amb situacions 
odontològiques complexes, que garanteixi l’equitat territorial i la igualtat d’oportu-
nitats. En aquest sentit, cal tenir en compte que ja en l’actualitat els professionals 
dels EAP utilitzen protocols clínics consensuats i adaptats a les necessitats de la po-
blació de referència. A més a més, el CatSalut disposa d’una unitat d’atenció odon-
tològica especialitzada per casos especials com els discapacitats a l’Hospital de Sant 
Rafael (centre de referència tant de nens com d’adults), addicionalment de l’Hospital 
de Sant Joan de Déu d’Esplugues de Llobregat (per a casos pediàtrics).

La prestació de l’atenció bucodental es realitza sense barreres d’accés. Com en 
d’altres patologies o tractaments, els professionals dels diferents centres i territoris 
treballen en xarxa, derivant-se els casos que requereixen d’atenció d’alta especia-
lització a l’hospital o centre de referència. En aquest sentit, l’atenció especialitzada 
es concentra per tal que sigui realitzada en el dispositiu sanitari expert i més ade-
quat, assegurant l’excel·lència en els resultats d’un tractament amb poca casuística. 
D’aquesta manera, els diferents professionals treballen en xarxa i de manera coor-
dinada, i alhora es fa un ús eficient dels recursos, garantint la qualitat i la sosteni-
bilitat del model.

La prevenció del càncer oral és un objectiu essencial en el marc de Pla director 
d’oncologia. Les accions fonamentals que s’estan treballant són:

– Incloure la detecció precoç del càncer oral entre les activitats de cribratge 
oportunista de l’atenció odontològica. La proporció de ciutadans que visita anual-
ment l’odontòleg és elevada, segons l’enquesta de salut el 36,5%. I aquestes ocasions 
són un moment ideal per a realitzar aquesta revisió.

– Els professionals de l’atenció primària porten a terme activitats de detecció 
oportunista en la seva tasca diària i treballen la prevenció mitjançant el consell an-
titabàquic i el consell contra el consum excessiu d’alcohol.

Per tal de sistematitzar aquest cribratge del càncer oral es proposarà constituir 
una taula d’anàlisi de les activitats preventives de càncer oral amb els col·legis pro-
fessionals i societats científiques i salut pública per a valorar les mesures que poden 
ajudar a reforçar les accions abans esmentades.

Pel que fa a la convocatòria de més places d’odontòlegs per als centres d’aten-
ció primària, així com crear places d’higienistes dentals als serveis públics, des del 
CatSalut es realitza la provisió de serveis sanitaris segons estableix la legislació vi-
gent a Catalunya, en concret el Decret 118/2014, de 5 d’agost, sobre la contractació i 
prestació dels serveis sanitaris amb càrrec al Servei Català de la Salut, i es garanteix 
que es fa efectiva la cartera de serveis a través dels centres, serveis i establiments 
sanitaris integrats al SISCAT mitjançant convenis i contractes amb aquests centres. 
Són les entitats contractades que, seguint el principi d’autonomia de gestió, cerquen 
i contracten el personal que consideren idoni per a prestar els serveis objectes de 
l’encàrrec de gestió.

L’elaboració i la supervisió de l’aplicació dels protocols odontològics recau en 
l’àmbit de l’atenció sanitària assistencial.

En l’Annex II sobre la Cartera de Serveis comuns d’atenció primària del Reial 
Decret 1030/2006, de 15 de setembre, l’article 9 especifica que l’atenció a la salut 
bucodental compren les activitats assistencials, diagnòstiques i terapèutiques, així 
com les de promoció de la salut, educació sanitària i preventives adreçades a l’aten-
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ció en la salut bucodental. La indicació d’aquesta prestació la fan els odontòlegs i 
especialistes en estomatologia.

L’ordre de 8 d’octubre de 1985 (DOGC 601) sobre fixació de criteris per a la de-
terminació de les plantilles orgàniques dels Equips d’Atenció Primària, en l’article 
quart estipula que correspondrà un odontòleg-estomatòleg d’atenció primària per 
cada 11.000 persones protegides pel sistema de la Seguretat Social. En conseqüèn-
cia, el seu àmbit d’actuació podrà abastar diverses àrees bàsiques de salut, si bé el 
titular quedarà adscrit a un sol equip d’atenció primària. A partir d’aquestes premis-
ses, es garanteix la correcta distribució territorial.

En el marc de la línia estratègica 4 (Atenció Sanitària accessible, resolutiva i inte-
gral) del Pla de Salut de Catalunya 2016-2020, el projecte 4.1. sobre models d’atenció 
de diferents patologies i reordenació de serveis, fixa la necessitat de desplegar mo-
dels d’atenció, mitjançant una actualització i sistematització de les dades orientades 
a la planificació territorial en salut per poder adequar millor la cartera de serveis a 
les necessitats de salut de la població. Al llarg de la vigència d’aquest Pla de salut 
s’impulsarà i es reordenarà el model de serveis odontològics amb l’objectiu de donar 
una resposta resolutiva i coordinada des del diferents nivells assistencials del nostre 
sistema sanitari.

Complementàriament, el document Recomanacions per a la millora de l’atenció 
primària de salut a Catalunya (setembre 2016) de bases per al futur Pla d’actuació 
en Atenció Primària i Salut Comunitària, elaborat per un conjunt de professionals 
dels sistema nacional de salut de Catalunya per encàrrec del Departament de Sa-
lut, recull entre les seves recomanacions que per fer realitat el caràcter integral de 
l’atenció primària, hom considera necessari ampliar la cartera de serveis en àrees 
com: psicologia, rehabilitació, odontologia (ampliar la cartera), treball social (pro-
fessionals suficients en tots els equips), podologia, mediació cultural, traducció i in-
terpretació. Actualment, el Departament de Salut, està iniciant la realització del Pla 
Estratègic d’Atenció Primària i Salut Comunitària per Catalunya que haurà de tenir 
en compte aquestes recomanacions.

La Comissió Permanent del Consell de les Persones Consumidores, integrada 
per les associacions de consumidors més representatives, en la reunió celebrada el 
10 d’octubre de 2016, a proposta de la directora de l’Agència Catalana del Consum 
(ACC), va acordar promoure un codi de bones pràctiques en la comercialització 
de la prestació de serveis odontològics. En aquest sentit es constituirà un grup de 
treball amb la participació de les associacions de consumidors, el Col·legi Oficial 
d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya i l’Associació d’Higienistes i Auxiliars 
Dentals de Catalunya.

L’ACC ha programat i iniciat el 2016 una campanya d’inspecció i control del 
mercat relativa a la contractació de crèdits al consum en determinats sectors d’ac-
tivitat econòmica, entre els quals s’hi inclouen les clíniques odontològiques que 
presten serveis susceptibles de finançament. L’objectiu de la campanya d’inspecció 
és doble. Per una banda, controlar el compliment dels requisits de l’activitat comer-
cial dels centres odontològics pel que fa a la normativa de protecció de les persones 
consumidores i, en particular, en allò relatiu a l’oferiment de crèdits al consum per 
finançar els seus tractaments. I, per l’altra, controlar les entitats financeres de crèdit 
que atorguen els crèdits al consum vinculats a la prestació dels serveis odontològics.

L’ACC duu a terme actuacions d’inspecció en establiments odontològics que fan 
ofertes, promocions i publicitat dels seus serveis amb preus i avantatges molt atrac-
tius per als clients. L’objectiu de les inspeccions és detectar l’existència de pràctiques 
comercials deslleials enganyoses basades en l’aplicació de descomptes o determi-
nats ajuts econòmics als imports inicialment pressupostats molt per sota dels preus 
habituals en el mercat.

En el cas que les actuacions inspectores esmentades en els apartats anteriors 
determinin l’existència de presumptes infraccions de la normativa de protecció de 
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les persones consumidores en l’àmbit de Catalunya, l’ACC adoptarà d’ofici mesures 
sancionadores per corregir les males pràctiques del mercat, entre les quals hi ha les 
pràctiques comercials deslleials. Alhora, en el cas que l’ACC detecti casos de pre-
sumpta mala praxi mèdica o bé de manca de les autoritzacions sanitàries precepti-
ves donarà trasllat de les actuacions inspectores a l’òrgan administratiu específica-
ment competent per raó de la matèria.

El Departament de Salut conjuntament amb Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Esto-
matòlegs de Catalunya ha iniciat un programa d’inspeccions preventives a clíniques 
dentals. Fins el mes d’agost de 2016, s’han efectuat 268 inspeccions preventives a 
clíniques dentals a tota Catalunya, escollides per mostreig aleatori. En anteriors le-
gislatures aquest programa era inexistent.

Des del Departament de Salut es tracten totes les reclamacions presentades per 
particulars, Col·legis Professionals, Agència Catalana de Consum, etc. En el cas que 
les clíniques dentals resultin responsables d’alguna infracció són penalitzades amb 
la sanció que correspongui. Potenciant la bústia d’entrada d’atenció al ciutadà i pro-
movent la seva utilització als ciutadans i entitats, tant publiques com privades, amb 
la posterior intervenció de la Inspecció, s’ha creat una via àgil que permet detectar, 
sancionar i si s’escau clausurar, evitant casos de mala praxi sanitària. Durant aquest 
any 2016 s’han efectuat 72 inspeccions motivades per denuncies sobre manca d’au-
torització. D’aquestes inspeccions han resultat, fins avui, 27 expedients sanciona-
dors.

D’altra banda, el Departament de Salut està revisant webs, mitjans publicitaris, 
audiovisuals i premsa, la qual cosa ha permès detectar, inicialment, més de 300 
centres dentals sense la preceptiva autorització per a funcionar. Se’ls ha instat a re-
gularitzar la seva situació i a cessar immediatament tota activitat sanitària no au-
toritzada. En tots els casos s’han iniciat els corresponents expedients sancionadors.

El Departament de Salut ja ha elaborat un projecte de decret que regula els re-
quisits per a obtenir l’autorització de tot tipus de centre o servei sanitari a Catalunya, 
que inclou l’obligatorietat per a tots els centres, no només les clíniques dentals, de 
tenir un responsable assistencial amb titulació suficient, en presència física durant 
l’horari de funcionament del centre o servei, i que haurà de delegar nominalment 
mitjançant document escrit en una persona d’anàloga titulació, que el substituirà du-
rant la seva absència.

El responsable assistencial té encomanada la funció d’assegurar el compliment 
dels requisits de qualitat i seguretat de pacients del centre o servei exigits en aquest 
decret. Per tant, és responsable de la correcta coordinació de tota l’activitat sanitària 
assistencial qualsevol que sigui la titularitat dels mitjans que s’utilitzin.

També és responsable de vetllar per l’estricte compliment de tota la normativa 
que regula el desenvolupament de l’activitat als centres i serveis sanitaris i de les 
normes ètiques i deontològiques de la professió de tot el personal sanitari que hi 
treballi.

La Inspecció de Treball depenent del Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies vetlla en tot moment per a fer possible la prestació d’un servei de qualitat 
i una millora contínua de l’actuació inspectora, a fi de poder atendre amb major efi-
ciència les demandes tant de les empreses com de les persones treballadores.

Per a fer-ho possible es té la previsió d’augmentar els seus efectius per front a 
totes les possibles irregularitats, i reforçar la vigilància dins la nostra societat del 
compliment de les normes de l’ordre social i de les responsabilitats corresponents en 
cas d’infracció o incompliment dels drets laborals al nostre país.

Per part de la Inspecció de Treball de Catalunya i en relació amb el Pla Anual de 
la Inspecció de Treball 2016, s’han tingut en compte els objectius estratègics de Go-
vern i els compromisos d’actuació derivats de la normativa general, les resolucions 
parlamentàries i les decisions adoptades en els àmbits internacionals. Així mateix, 
en el sí de la comissió d’Inspecció del Consell de Relacions Laborals es va sol·lici-
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tar el parer dels agents socials i les seves propostes d’actuació inspectora. Entre les 
grans línies d’actuació inspectora en Seguretat i Salut Laboral hi ha el control de les 
condicions materials de treball i el control de la gestió de la prevenció que realitzen 
les nostres empreses, així com, la millora de la qualitat en l’actuació realitzada pels 
serveis de prevenció propis, mancomunats i aliens que operen a Catalunya, a més de 
investigació d’accidents de treball i malalties professionals i l’actuació en empreses 
d’alta accidentabilitat.

Per a l’autorització de qualsevol tipus de centre sanitari és requisit indispensa-
ble acreditar el compliment de la Llei 16/2010, del 3 de juny, de modificació de la 
Llei 21/2000, del 29 de desembre, sobre els drets d’informació concernent la salut i 
l’autonomia del pacient, i la documentació clínica, que en el seu redactat estableix 
l’obligació que té qualsevol centre sanitari sobre la guarda i custòdia de la història 
clínica dels pacients, així com de permetre l’accés a ella en qualsevol moment del 
procés assistencial, i de la mateixa manera en cas de cessament de l’activitat.

Quant a la realització d’un estudi detallat sobre l’oferta i la demanda, i sobre 
l’impuls d’un pla desenvolupament professional, cal indicar que el Departament de 
Salut està treballant en la identificació de les necessitats de la població, així com 
el Pla de Govern de la present legislatura contempla l’establiment i la implantació 
d’un Pla de Desenvolupament Professional. Es tracta d’un Pla en el qual s’hi està 
treballant actualment.

Barcelona, 10 de gener de 2017
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

Control del compliment de la Moció 73/XI, sobre la veritat, la justícia 
i el rescabalament de les víctimes de les vulneracions de drets 
humans pels cossos de seguretat
390-00073/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 55277 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 04.04.2017

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 a la Moció 73/XI, sobre la veritat, la justícia i 
el rescabalament de les víctimes de les vulneracions de drets humans pels cossos de 
seguretat (número de tramitació 390-00073/11), us informo del següent:

Pel que fa a l’apartat 1, la Direcció General de la Policia informa anualment de 
les dades relatives a les morts de persones sota custòdia policial als organismes 
competents de prevenció de la tortura i a les autoritats, organismes o institucions 
competents legalment per requerir aquesta informació.

Quant a l’apartat 2, la Direcció General de la Policia, d’ofici i sense necessitat de 
denúncia prèvia, investiga qualsevol indici de vulneració del règim disciplinari o la 
possible comissió d’un delicte per part d’un membre del cos de Mossos d’Esquadra. 
L’ordenament jurídic regula amb claredat la manera en què s’ha de procedir en cas 
de produir-se un atemptat o una vulneració als drets i llibertats de la ciutadania per 
part de funcionaris de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra (PG-ME) o 
d’altres cossos de policia. De la mateixa manera, l’ordenament jurídic confereix la 
competència per la investigació d’aquestes conductes en cas de produir-se.

En relació amb l’apartat 3, les dades de les morts de persones en custòdia policial 
es publicaran en el portal de dades obertes de la Policia de la Generalitat - Mossos 
d’Esquadra, un portal implantat amb l’objectiu estratègic de reforçar els mecanis-
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mes de transparència com a part del compromís de millora i adaptació constant del 
cos als canvis socials. Per la seva banda, la Direcció General d’Administració de 
Seguretat comunicarà el contingut d’aquesta Moció a les policies locals per tal que 
facilitin les dades per a la seva publicació.

Pel que fa a l’apartat 4, la sentència 262/2016 de l’Audiència Provincial de Bar-
celona, de data 27 de maig de 2016, va absoldre les dues persones a les quals s’havia 
atribuït la responsabilitat penal dels fets que van tenir lloc el dia 14 de novembre 
de 2012. No obstant això, la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra ha posat 
en coneixement de la Fiscalia Provincial de Barcelona noves línies d’investigació i 
les hipòtesis de treball que es segueixen en relació amb les lesions que va patir la 
senyora Ester Quintana.

Quant a l’apartat 5.a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) ofereix 
formació als cossos de policia de Catalunya en els diferents àmbits d’actuació en què 
aquests poden actuar i d’acord amb les competències que la legislació els ha enco-
manat. La formació en drets humans, deontologia i tots els continguts per garantir 
la integritat física de les persones detingudes ha esdevingut i esdevé una part molt 
important en els continguts formatius de les activitats que s’hi fan. Per aquest motiu, 
ja des de la formació bàsica es capacita l’aspirant per dur a terme les tasques pròpies 
de policia tenint en compte tota la normativa, legislació i directrius que fan referèn-
cia a la deontologia en general i als drets humans de forma més específica. No no-
més es tracta d’una formació teòrica sinó que també els alumnes, de forma pràctica, 
es formen en els procediments i les actituds més adequats per atendre els ciutadans 
tenint en compte tots els coneixements que se’ls transmeten.

Així, en la formació bàsica, es proporciona formació als cossos de seguretat dins 
el Curs de formació bàsica per a policies, el Curs d’agent interí i el Curs de vigilant 
municipal. En aquests dos últims, els alumnes reben una formació bàsica sobre els 
principis (congruència, oportunitat i proporcionalitat) i límits d’actuació en aplicar 
les tècniques d’autoprotecció bàsiques, en l’ús dels elements de defensa, en l’emma-
nillament, etc. En el Curs de formació bàsica per a policies s’inclouen, concreta-
ment, un total de cinc unitats formatives on es tracten i s’avaluen aspectes relacio-
nats directament amb la garantia de la integritat física de les persones detingudes: 
Drets humans i deontologia professional, Dret penal i processal, Defensa personal, 
Pràctiques interdisciplinàries i Integració i desenvolupament de les competències 
clau.

Posteriorment a aquesta formació bàsica, l’ISPC ofereix als cossos de policia de 
Catalunya continuar formant els seus efectius al llarg de la carrera professional a 
través de la formació continuada i la formació per a la promoció, on també es refor-
cen els aspectes relacionats amb la garantia de la integritat física de les persones de-
tingudes. En la formació continuada destaquen cinc activitats formatives rellevants: 
Curs sobre funcions policials en l’àmbit penitenciari, Curs de tècniques de control i 
arrest, Curs d’actualització de seguretat ciutadana, Curs sobre situacions de privació 
de llibertat i Curs de formador/a tècnic policial. En la formació per a la promoció a 
l’escala intermèdia destaca el seu tractament en el marc de l’assignatura Dret penal 
i processal penal.

La importància de la garantia de la integritat física de les persones detingudes 
per part dels cossos policials fa que sigui un aspecte clau i transversal en la forma-
ció policial. Per aquest motiu, l’ISPC, dins les seves competències, inclou la revisió i 
actualització del seu tractament, distribució i impartició dins els diferents segments 
que conformen el seu catàleg formatiu. És aquesta revisió i actualització constant 
la que permet incorporar sense demora les actualitzacions normatives i jurídiques, 
així com l’ús d’exemples reals de la pràctica policial com a eina de suport formatiu.

En relació amb l’apartat 5.b, la normativa interna de la PG-ME està constant-
ment sotmesa a revisió per part de la Divisió d’Avaluació de Serveis, a qui correspon 
l’adopció dels mètodes i circuits de treball que suposin una millora en el funciona-
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ment dels diferents serveis, i també la validació dels procediments normalitzats de 
treball.

Diferents successos en els darrers anys han determinat la necessitat de revisar i 
adaptar la normativa relativa a la reducció i la contenció de les persones detingudes, 
així com dels malalts mentals en estat d’agitació. Els supòsits a regular comporten 
una especial complexitat ja que, a la pràctica, són de caràcter imprevisible i es ca-
racteritzen per la necessitat d’intervenció immediata dels efectius policials en espais 
on poden veure’s afectades també terceres persones alienes a l’actuació policial, a 
les quals també s’ha de garantir la seguretat. És necessari tenir present que l’orde-
nament jurídic dota d’un empara especial en tot allò que afecti els drets humans i 
fonamentals de la persona, en relació a l’ús de la força i/o altres mecanismes desti-
nats al control i la privació de llibertat de les persones.

Aquesta complexitat ha fet que la revisió no fos abordada unilateralment des de 
la mateixa organització policial, sinó que aquesta regulació inclogués un enfoca-
ment més ampli, de caràcter representatiu, per garantir la màxima legitimitat de les 
actuacions policials. S’ha procurat la participació de tots els actors implicats possi-
bles, institucionals, no institucionals i de la xarxa assistencial. Tot plegat, assumint 
la necessitat d’uns terminis superiors.

En el marc d’aquestes millores, la PG-ME participa en el grup de treball impul-
sat pel Departament de Salut per al disseny del Circuit d’atenció urgent per a pa-
cients amb agitació psicomotora i el Protocol conjunt d’actuació en el malalt agitat. 
En aquest grup hi participen diversos actors del sector assistencial i sanitari, con-
cretament: PG-ME, Guàrdia Urbana de Barcelona, Societat Catalana de Psiquiatria 
i Salut Mental, Societat Catalana de Medicina d’Urgències i Emergències, Hospital 
Vall d’Hebron, Hospital Sant Rafael, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Parc de 
Salut Mar, Hèstia Duran i Reynals, Consorci Sanitari de Barcelona i Salut Mental 
i Addiccions.

Actualment el document resultant del grup de treball es troba en el seu tram final 
per adaptar el redactat de forma que sigui compatible amb la normativa interna de 
cadascuna de les institucions afectades.

Paral·lelament, al Parlament de Catalunya, dins la Comissió d’Interior, es va 
constituir el Grup de Treball sobre la Utilització per la Policia de Pistoles Elèctri-
ques. Aquest grup va aprovar trenta-dues conclusions el juliol de 2016, sobre la uti-
lització per part de la policia de dispositius conductors d’energia, com a opció inter-
mèdia i no substituïble un cop esgotades les vies de mediació i negociació.

La conglomeració d’aquestes decisions legítimes comporta una dilació en el 
temps que s’esdevé necessària per a la millora dels protocols i de la normativa in-
terna referida al procés de detenció i contenció, així com de la formació associada, 
el control i la regulació de l’ús de mesures alternatives i/o complementàries. Serà la 
transposició d’aquestes decisions, legítimes i legitimades, a la normativa interna de 
la PG-ME el que garantirà una correcta adequació dels procediments policials a la 
realitat social amb garanties per a totes les parts implicades.

Pel que fa als apartats 6 i 7, la normativa interna de la PG-ME ja va ser adaptada 
per fer-la compatible amb el compliment efectiu del Protocol d’actuació per a l’aten-
ció a les urgències, els trasllats i els ingressos involuntaris urgents de persones amb 
malalties mentals, en què participa el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Tot i així, amb el transcurs del temps, per tal d’adequar els procediments poli-
cials a la realitat social i a la garantia jurídica de tots els professionals i els possibles 
afectats, es va determinar, tal com s’ha exposat en l’apartat anterior, la participació 
de la PG-ME en el grup de treball impulsat pel Departament de Salut per al disseny 
del Circuit d’atenció urgent per a pacients amb agitació psicomotora i el Protocol 
conjunt d’actuació en el malalt agitat.

Serà el resultat final d’aquest nou Protocol, un cop sigui ratificat per tots els ser-
veis intervinents, el que esdevingui supletori del Protocol signat al 2006.
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Quant a l’apartat 8, la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra té com a 
missió fonamental la defensa dels drets i les llibertats del ciutadans i vetllar per la 
seguretat de tothom, en estricte compliment de la legalitat, tal i com és propi d’un 
sistema democràtic. El cos de Mossos d’Esquadra està plenament compromès en la 
garantia de la llibertat política i de totes les manifestacions ciutadanes que s’exercei-
xen com a màxima expressió d’aquests drets, com són per exemple el dret de reunió 
i de manifestació. Per tant, aquesta institució continuarà garantint aquests drets i 
llibertats i defensant el seu exercici per part de la ciutadania.

En relació amb l’apartat 9, el 13 de maig de 2014 el Departament d’Interior va 
aprovar el protocol de reparació del dany per a la indemnització de les víctimes 
d’actuacions de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra. En aquest protocol 
es preveu el seu efecte retroactiu, establint la seva aplicació «quan s’acrediti respon-
sabilitat objectiva administrativa» i concretant que havia de preveure «l’aplicació de 
la indemnització retroactiva per a les persones que han estat afectades per pilotes de 
goma o altres eines de contenció».

Pel que fa a l’apartat 10.a, la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra 
acompleix de forma exhaustiva amb la legalitat, aplicant amb el mateix rigor tant el 
Codi d’Ètica de la Policia com la normativa establerta en el règim disciplinari quan 
és necessari. És per això que en cap cas es permet cap pràctica policial que diferei-
xi de l’estricta legalitat, i se seguirà vetllant en tot moment per la defensa dels drets 
dels ciutadans.

Per últim, en relació amb els apartats 10.b i 10.c, el curs bàsic del agents del 
cos de Mossos d’Esquadra inclou una formació complerta i específica sobre drets 
humans i deontologia policial que constitueix una part essencial i molt valuosa del 
coneixements que s’imparteixen a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. La 
garantia dels drets humans és, per si mateixa, un precepte normatiu bàsic i transver-
sal que forma part de l’engranatge legal al qual està subjecta la pràctica policial, en 
el seu sentit més ampli, i no pot explicar-se de forma deslligada a d’altres aspectes 
recollits en el catàleg formatiu de l’ISPC.

Com ja s’ha exposat anteriorment, la formació que imparteix l’ISPC al respec-
te és revisada i actualitzada constantment, de manera que es garanteix la inclusió 
en el catàleg formatiu dels preceptes d’actualitat més rellevants. Com ja s’ha dit, la 
formació sobre el garantiment dels drets humans s’inicia en la formació bàsica dels 
aspirants a policia dels cossos policials de Catalunya i es manté en la formació con-
tinuada i en la formació per a la promoció.

Barcelona, 22 de març de 2017
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Xarxa 
d’Economia Solidària amb relació al Projecte de llei de mesures 
urgents en matèria de contractació pública
352-01300/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-CC (reg. 52794).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 03.04.2017.
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la 
Plataforma per una Fiscalitat Justa amb relació al Projecte de llei de 
mesures urgents en matèria de contractació pública
352-01301/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-CC (reg. 52794).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 03.04.2017.

Proposta d’audiència en ponència de Maite Carol, ex-secretària 
municipal de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, amb 
relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de 
contractació pública
352-01302/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-CC (reg. 52794).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 03.04.2017.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Comissions 
Obreres amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en 
matèria de contractació pública
352-01303/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 53218).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 03.04.2017.

Proposta d’audiència en comissió d’Oriol Illa, president de la Taula 
d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació 
pública
352-01304/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 53218).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 03.04.2017.

Proposta d’audiència en comissió de Joan Segarra, president de La 
Confederació, amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en 
matèria de contractació pública
352-01305/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 53218).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 03.04.2017.
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Proposta d’audiència en comissió de Lluís Torrens, en representació 
de l’Ajuntament de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de 
mesures urgents en matèria de contractació pública
352-01306/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 53218).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 03.04.2017.

Proposta d’audiència en comissió de Ramon Vives, president de 
l’Associació Empresarial d’Economia Social, amb relació al Projecte 
de llei de mesures urgents en matèria de contractació pública
352-01307/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 53218).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 03.04.2017.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Unió 
General de Treballadors amb relació al Projecte de llei de mesures 
urgents en matèria de contractació pública
352-01308/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 53218).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 03.04.2017.

Proposta d’audiència en ponència de Rosa Maria Cadenas, 
presidenta de l’Associació Empresarial d’Economia Social, amb 
relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de 
contractació pública
352-01309/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 53377).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 03.04.2017.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de 
l’Associació Catalana d’Executius, Directius i Empresaris amb relació 
al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació 
pública
352-01310/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 53377).
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Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 03.04.2017.

Proposta d’audiència en ponència d’Antoni Cañete, secretari general 
de Pimec, amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en 
matèria de contractació pública
352-01311/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 53377).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 03.04.2017.

Proposta d’audiència en ponència d’Ignacio Soto, secretari general 
de la Federació de Municipis de Catalunya, amb relació al Projecte 
de llei de mesures urgents en matèria de contractació pública
352-01312/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 53377).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 03.04.2017.

Proposta d’audiència en ponència de Petra Saiz Antón, presidenta del 
Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local 
de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en 
matèria de contractació pública
352-01313/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 53377).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 03.04.2017.

Proposta d’audiència en ponència d’Agustí Cerrillo, catedràtic de 
dret administratiu de la Universitat Oberta de Catalunya, amb relació 
al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació 
pública
352-01314/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 53377).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 03.04.2017.
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Proposta d’audiència en ponència de Joaquín Tornos, catedràtic 
de dret administratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació 
al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació 
pública
352-01315/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 53377).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 03.04.2017.

Proposta d’audiència en ponència de Venanci Garcia Patiño, 
coordinador de l’Agrupació d’Ambulàncies de Comissions Obreres, 
amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de 
contractació pública
352-01316/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 53377).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 03.04.2017.

Proposta d’audiència en ponència de Ramon Vilella Lacalle, 
responsable de transport sanitari de la Unió General de Treballadors, 
amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de 
contractació pública
352-01317/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 53377).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 03.04.2017.

Proposta d’audiència en ponència de Francesc Castellana, expert 
en polítiques públiques d’ocupació i exdirector del Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de mesures 
urgents en matèria de contractació pública
352-01318/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 53377).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 03.04.2017.
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Proposta d’audiència en comissió d’Albert Sánchez Graells, professor 
de dret i expert en contractació pública i prevenció del frau, 
amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de 
contractació pública
352-01319/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 53428).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 03.04.2017.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de 
l’Observatori de Contractació Pública amb relació al Projecte de llei 
de mesures urgents en matèria de contractació pública
352-01320/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 53428).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 03.04.2017.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la 
Cambra de Concessionaris i Empreses Vinculades al Sector Públic 
amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de 
contractació pública
352-01321/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 53428).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 03.04.2017.

Proposta d’audiència en comissió d’Anna Comellas, advocada i 
experta en contractació pública, amb relació al Projecte de llei de 
mesures urgents en matèria de contractació pública
352-01322/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 53428).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 03.04.2017.
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Pimec 
amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de 
contractació pública
352-01323/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 53428).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 03.04.2017.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació 
Catalana d’Executius, Directius i Empresaris amb relació al Projecte 
de llei de mesures urgents en matèria de contractació pública
352-01324/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 53428).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 03.04.2017.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la 
Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació 
pública
352-01325/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 53428).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 03.04.2017.

Proposta d’audiència en comissió d’Ignacio Herrera Anchustegui, de 
la Universitat de Bergen (Noruega), amb relació al Projecte de llei de 
mesures urgents en matèria de contractació pública
352-01326/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 53428).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 03.04.2017.

Proposta d’audiència en comissió de Daniel Albalate del Sol, 
professor de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de 
llei de mesures urgents en matèria de contractació pública
352-01327/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 53432).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 03.04.2017.
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Proposta d’audiència en comissió d’Elisenda Malaret Garcia, 
catedràtica de dret administratiu de la Universitat de Barcelona, 
amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de 
contractació pública
352-01328/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 53432).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 03.04.2017.

Proposta d’audiència en comissió d’Oriol Illa Garcia, president de la 
Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, amb relació 
al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació 
pública
352-01329/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 53432).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 03.04.2017.

Proposta d’audiència en comissió de Joan Sagarra Ferran, president 
de La Confederació, amb relació al Projecte de llei de mesures 
urgents en matèria de contractació pública
352-01330/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 53432).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 03.04.2017.

Proposta d’audiència en comissió de Josep Maria Castellà Andreu, 
professor de dret constitucional de la Universitat de Barcelona, 
amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de 
contractació pública
352-01334/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP PPC (reg. 53479).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 03.04.2017.
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Proposta d’audiència en comissió de Joaquín Tornos Mas, catedràtic 
de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de 
mesures urgents en matèria de contractació pública
352-01335/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP PPC (reg. 53479).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 03.04.2017.

Proposta d’audiència en comissió de Victòria Alsina Burgués, 
professora associada de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació 
al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació 
pública
352-01336/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP PPC (reg. 53479).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 03.04.2017.

Proposta d’audiència en comissió de Carles de Mena Tomé, cap del 
Servei d’e-Contractació i e-Factura i responsable de contractació del 
Consorci Administració Oberta de Catalunya, amb relació al Projecte 
de llei de mesures urgents en matèria de contractació pública
352-01337/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP PPC (reg. 53479).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 03.04.2017.

Proposta d’audiència en comissió de Manuel Díaz Espiñeira, director 
d’Anàlisi i Investigació de l’Oficina Antifrau de Catalunya, amb relació 
al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació 
pública
352-01338/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP PPC (reg. 53479).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 03.04.2017.
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Proposta d’audiència en comissió de Jaume Amat i Reyero, síndic 
major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació 
pública
352-01339/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP PPC (reg. 53479).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 03.04.2017.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació 
Agrària de Joves Agricultors davant la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè informi sobre els temes que 
preocupen l’Associació amb relació al sector agrícola, ramader i 
forestal
356-00534/11

SOL·LICITUD

Presentació: Òscar Ordeig i Molist, del GP SOC, Sergio Santamaría Santigosa, del 
GP PPC (reg. 51474).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació, 03.04.2017.

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Economia davant la 
Comissió d’Economia i Hisenda perquè expliqui l’informe «Investor 
presentation»
356-00554/11

SOL·LICITUD

Presentació: Joan García González, del GP Cs (reg. 52493).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 03.04.2017.

Sol·licitud de compareixença de Joan Jaume i Oms, president i 
conseller delegat d’Infraestructures de Catalunya, davant la Comissió 
d’Economia i Hisenda perquè informi sobre els processos de 
licitacions d’obres i les actuacions que en deriven
356-00563/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-CC (reg. 53410).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 03.04.2017.
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Sol·licitud de compareixença de Jesús M. Barrientos Pacho, president 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, davant la Comissió 
de la Sindicatura de Comptes perquè informi sobre el compliment 
d’algunes recomanacions de la Moció 43/XI
356-00572/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-CC (reg. 53710).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes, 03.04.2017.

Sol·licitud de compareixença de José M. Romero de Tejada, fiscal en 
cap de Catalunya, davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes 
perquè informi sobre el compliment d’algunes recomanacions de la 
Moció 43/XI
356-00574/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-CC (reg. 53712).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes, 03.04.2017.

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Economia davant la 
Comissió d’Economia i Hisenda perquè informi sobre els treballs 
relatius a l’anàlisi de la sostenibilitat del deute de la Generalitat, a 
l’impacte de la possible planificació i execució d’inversions en el 
deute i a l’anàlisi de l’evolució dels tipus d’interès del deute
356-00598/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-CC (reg. 54840).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 03.04.2017.

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Economia davant 
la Comissió d’Economia i Hisenda perquè informi sobre l’estat 
d’endeutament de la Generalitat en data del 31 de març de 2017 i 
sobre la sol·licitud de finançament del Fons de liquiditat autonòmic 
acordada en el Consell de Govern de la Generalitat del 28 de març de 
2017
356-00604/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 55205).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 03.04.2017.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Xarxa 
Regional dels Grups d’Acció Local Leader de Catalunya davant la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè 
informi sobre la tasca que es fa des dels grups d’acció local per al 
desenvolupament rural dels territoris
356-00607/11

SOL·LICITUD

Presentació: Maria Dolors Rovirola i Coromí, del GP JS, Francisco Javier Domín-
guez Serrano, del GP Cs, Òscar Ordeig i Molist, del GP SOC, Hortènsia Grau Juan, 
del GP CSP, Sergio Santamaría Santigosa, del GP PPC, Sergi Saladié Gil, del GP 
CUP-CC (reg. 55620).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació, 03.04.2017.

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

Compareixença de Jordi Mateu, en representació del Centre de 
Recerca i Assessorament d’Educació Viva, davant la Comissió 
d’Ensenyament per a informar sobre el model d’innovació educativa
357-00100/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 20 de la Comissió d’Ensenyament, tinguda el 
04.04.2017, DSPC-C 374.

Compareixença d’Eduard Vallory, president del Centre UNESCO de 
Catalunya, davant la Comissió d’Ensenyament per a presentar el 
programa «Escola nova del segle XXI»
357-00126/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 20 de la Comissió d’Ensenyament, tinguda el 
04.04.2017, DSPC-C 374.

Compareixença d’una representació de la Fundació Bofill davant la 
Comissió d’Ensenyament perquè presenti el programa «Escola nova 
del segle XXI»
357-00127/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 20 de la Comissió d’Ensenyament, tinguda el 
04.04.2017, DSPC-C 374.
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Compareixença de Marta Aymerich, vicerectora de recerca de la 
Universitat Oberta de Catalunya, davant la Comissió d’Ensenyament 
perquè presenti el programa «Escola nova del segle XXI»
357-00128/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 20 de la Comissió d’Ensenyament, tinguda el 
04.04.2017, DSPC-C 374.

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

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Memòries d’activitats de l’Oficina de l’Expresident Maragall, de 
l’Oficina de l’Expresident Montilla i de l’Oficina de l’Expresident Mas 
corresponents al 2016
334-00059/11, 334-00060/11 i 334-00061/11

PRESENTACIÓ: CONSELLERA DE LA PRESIDÈNCIA

Reg. 55161 / Coneixement i tramesa a la Mesa del Parlament, 04.04.2017

A la presidenta del Parlament
Benvolguda presidenta,
Per tal de donar compliment a allò que disposa l’article 7.2. de la Llei 6/2003, 

de 22 d’abril, de l’estatut dels expresidents de la Generalitat, relatiu a la memòria 
anual que han d’elaborar els expresidents de la Generalitat amb la descripció de les 
activitats dutes a terme i informació detallada de les despeses de funcionament de 
l’oficina i de les derivades dels drets i prerrogatives dels expresidents, us adjuntem 
les memòries del 2016 de les Oficines dels Molts Honorables senyors Pasqual Mara-
gall, José Montilla i Artur Mas.

Barcelona, 28 de març de 2017
Neus Munté i Fernàndez, consellera de la Presidència

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

Informe sobre la situació dels avals concedits per la Generalitat en 
data del 31 de desembre de 2016
334-00063/11

PRESENTACIÓ: CONSELLER DEL DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA I 

D’ECONOMIA I HISENDA

Reg. 55459 / Coneixement i tramesa a la Comissió d’Economia i Hisenda: Mesa del 

Parlament, 04.04.2017

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

lament de Catalunya, us trameto adjunta, la informació a 31 de desembre de 2016, a 
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la qual es refereix l’article 61.3 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

Cordialment,

Barcelona, 28 de març de 2017
Oriol Junqueras i Vies, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

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

Estats de desenvolupament i d’execució del pressupost de la 
Generalitat en data del 31 de desembre de 2016 
334-00064/11

PRESENTACIÓ: CONSELLER DEL DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA I 

D’ECONOMIA I HISENDA

Reg. 55461 / Coneixement i tramesa a la Comissió d’Economia i Hisenda: Mesa del 

Parlament, 04.04.2017

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

Catalunya, trameto els estats de desenvolupament i d’execució del Pressupost de la 
Generalitat de Catalunya a 31 de desembre de 2016, i l’informe sobre l’evolució dels 
resultats no financers i de l’endeutament previst en l’article 21 apartats 3 i 4 de la 
mateixa Llei, per al seu lliurament a la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost 
del Parlament de Catalunya.

Cordialment,

Barcelona, 28 de març de 2017
Oriol Junqueras i Vies, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

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

Informe sobre l’evolució dels resultats no financers i de 
l’endeutament de la Generalitat en data del 31 de desembre de 2016
334-00065/11

PRESENTACIÓ: CONSELLER DEL DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA I 

D’ECONOMIA I HISENDA

Reg. 55461 / Coneixement i tramesa a la Comissió d’Economia i Hisenda: Mesa del 

Parlament, 04.04.2017

N. de la r.: L’escrit corresponent a aquest tràmit es reprodueix en l’expedient NT 
334-00064/11.
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Memòria de l’Oficina Antifrau de Catalunya corresponent al 2016
334-00066/11

PRESENTACIÓ: DIRECTOR, DEL OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA

Reg. 55686 / Coneixement i tramesa a la Comissió d’Afers Institucionals: Mesa del 

Parlament, 04.04.2017

A la presidenta del Parlament 
Senyora,
Com sabeu, el mitjà legalment previst per a instrumentar el retiment de comptes 

de l’Oficina Antifrau de Catalunya davant el Parlament, és la Memòria anual.
Donant compliment al mandat contingut en la Llei 14/2008, de 5 de novembre, 

de l’Oficina Antifrau de Catalunya i a l’Acord de la Mesa del Parlament de 21 de fe-
brer de 2017, us faig tramesa juntament amb el seu annex, de la Memòria anual de 
l’Oficina corresponent a l’any 2016 en format electrònic.

Em poso a la vostra disposició per comparèixer a la Cambra per fer el retiment 
de comptes anual.

Atentament,

Barcelona, 31 de març de 2017

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

4.90. Règim interior

4.90.05. Pressupost del Parlament

Compliment del pressupost de despeses del Parlament de Catalunya 
en data del 31 de juliol de 2016
237-00002/11

PROPOSTA AL PLE

Al Ple del Parlament
La Mesa Ampliada, en la sessió tinguda el 4 d’abril de 2017, d’acord amb l’article 

37.3.h i 4 del Reglament del Parlament, acorda de proposar al Ple el compliment del 
pressupost de despeses del Parlament de Catalunya en data del 31 de juliol de 2016.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2017
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís
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Informe sobre compliment del pressupost de despeses. Període 01.01.2016 A 31.07.2016. Estat d’execució

Cap. Article Pressupost              

Definitiu

Autoritzacions Pressupost 

disponible

Disposicions Obligacions 

reconegudes

1 10 6.707.649,10 4.302.405,07 2.405.244,03 4.302.405,07 4.302.405,07

11 744.670,03 442.905,98 301.764,05 442.905,98 442.905,98

12 12.234.391,48 8.587.282,84 3.647.108,64 8.587.282,84 8.587.282,84

13 68.847,15 20.293,67 48.553,48 20.293,67 20.293,67

15 70.000,00 51.050,20 18.949,80 51.050,20 51.050,20

16 4.444.325,00 2.258.992,46 2.185.332,54 2.258.992,46 2.258.992,46

17 1.109.840,22 671.728,32 438.111,90 671.728,32 671.728,32

Resultat 25.379.722,98 16.334.658,54 9.045.064,44 16.334.658,54 16.334.658,54

2 20 294.240,98 235.721,45 58.519,53 235.721,45 138.321,33

21 875.761,03 772.085,37 103.675,66 772.085,37 364.828,49

22 3.592.483,90 2.657.959,74 934.524,16 2.300.584,74 1.347.855,89

23 4.279.534,42 2.822.547,79 1.456.986,63 2.822.547,79 2.822.547,79

24 612.099,58 593.848,21 18.251,37 593.848,21 120.182,81

Resultat 9.654.119,91 7.082.162,56 2.571.957,35 6.724.787,56 4.793.736,31

4 48 15.958.000,00 10.558.600,00 5.399.400,00 10.558.600,00 10.558.600,00

Resultat 15.958.000,00 10.558.600,00 5.399.400,00 10.558.600,00 10.558.600,00

6 61 615.905,80 443.120,36 172.785,44 443.120,36 195.030,92

62 73.723,20 149.506,00 -75.782,80 149.506,00 13.984,37

64 2.324,16 5.477,15 -3.152,99 5.477,15 5.477,15

65 234.243,84 31.080,93 203.162,91 31.080,93 31.080,93

67 16.536,38 6.670,52 9.865,86 6.670,52 6.670,52

Resultat 942.733,38 635.854,96 306.878,42 635.854,96 252.243,89

8 83 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

Resultat 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

Resultat 51.944.576,27 34.611.276,06 17.333.300,21 34.253.901,06 31.939.238,74
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Compliment del pressupost de despeses del Parlament de Catalunya 
en data del 31 de desembre de 2016
237-00003/11

PROPOSTA AL PLE

Al Ple del Parlament
La Mesa Ampliada, en la sessió tinguda el 4 d’abril de 2017, d’acord amb l’arti-

cle 37.3.h i 4 del Reglament del Parlament, acorda de proposar al Ple el compliment 
del pressupost de despeses del Parlament de Catalunya en data del 31 de desembre 
de 2016.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2017
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

Informe sobre compliment del pressupost de despeses. Període 01.01.2016 A 31.12.2016. Estat d’execució

Cap. Article Pressupost              

Definitiu

Autoritzacions Pressupost 

disponible

Disposicions Obligacions 

reconegudes

Saldo de      

Disposicions

1 10 6.707.649,10 6.617.004,55 90.644,55 6.617.004,55 6.617.004,55 0,00

11 744.670,03 684.024,79 60.645,24 684.024,79 684.024,79 0,00

12 13.609.928,05 13.608.400,05 1.528,00 13.608.400,05 13.608.400,05 0,00

13 68.847,15 20.293,67 48.553,48 20.293,67 20.293,67 0,00

15 90.000,00 86.304,92 3.695,08 86.304,92 86.304,92 0,00

16 4.096.325,00 3.888.184,48 208.140,52 3.888.184,48 3.888.184,48 0,00

17 969.840,22 833.538,03 136.302,19 833.538,03 833.538,03 0,00

Resultat 26.287.259,55 25.737.750,49 549.509,06 25.737.750,49 25.737.750,49 0,00

2 20 294.240,98 247.202,96 47.038,02 247.202,96 246.395,04 807,92

21 1.012.761,03 1.047.403,68 -34.642,65 1.047.403,68 1.012.989,49 34.414,19

22 3.595.483,90 3.392.284,99 203.198,91 3.392.284,99 3.167.499,37 224.785,62

23 4.279.534,42 3.940.206,96 339.327,46 3.940.206,96 3.940.206,96 0,00

24 622.099,58 611.514,18 10.585,40 611.514,18 255.078,17 356.436,01

Resultat 9.804.119,91 9.238.612,77 565.507,14 9.238.612,77 8.622.169,03 616.443,74

4 48 15.958.000,00 15.837.900,00 120.100,00 15.837.900,00 15.837.900,00 0,00

Resultat 15.958.000,00 15.837.900,00 120.100,00 15.837.900,00 15.837.900,00 0,00

6 61 598.905,80 500.306,07 98.599,73 500.306,07 500.306,07 0,00

62 229.723,20 225.521,88 4.201,32 225.521,88 225.521,88 0,00

64 13.324,16 13.247,12 77,04 13.247,12 13.247,12 0,00

65 234.243,84 199.482,20 34.761,64 199.482,20 199.482,20 0,00

67 16.536,38 16.472,97 63,41 16.472,97 16.472,97 0,00

Resultat 1.092.733,38 955.030,24 137.703,14 955.030,24 955.030,24 0,00

8 83 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00

Resultat 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00

Resultat 53.152.112,84 51.779.293,50 1.372.819,34 51.779.293,50 51.162.849,76 616.443,74
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4.90.10. Càrrecs i personal

Concurs oposició de promoció interna per a proveir cinc places 
de l’escala general d’administrador o administradora del Cos 
d’Administradors Parlamentaris del Parlament de Catalunya
500-00011/11

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 345)

En el BOPC 345, a la pàgina 69, en el punt 18 del temari que figura en l’annex,
On hi diu: 
«Recurs ordinari i recurs de revisió.»

Hi ha de dir: 
«Recurs d’alçada, recurs potestatiu de reposició i recurs extraordinari de revisió.»

Concurs oposició lliure per a proveir dues places d’arxiver o arxivera 
del Parlament de Catalunya
501-00001/11

LLISTA DEFINITIVA D’ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS, AMB LA INDICACIÓ 

DELS ASPIRANTS EXEMPTS DE FER LA PROVA DE CONEIXEMENTS DE 

LLENGUA CATALANA

Acord: Mesa del Parlament, 04.04.2017

Acord
Per resolució de la cap del Departament de Recursos Humans, de 15 de març de 

2017 (BOPC 360, de 17 de març de 2017), s’aprova i es fa pública la llista provisio-
nal d’aspirants admesos i exclosos, amb la indicació dels aspirants exempts de fer la 
prova de coneixements de llengua catalana, corresponent a la convocatòria concurs 
oposició lliure per a proveir dues places d’arxiver o arxivera del Parlament de Cata-
lunya (BOPC 336, de 20 de febrer de 2017).

Atès que ha transcorregut el termini per a formular les reclamacions destinades 
a esmenar els errors que s’hagin pogut produir, o per a esmenar els defectes o ad-
juntar la documentació preceptiva que n’hagi motivat l’exclusió, previst en el punt 2 
de la Resolució esmentada; 

Atès el que estableix la base 5.3 de la convocatòria de concurs oposició lliure per 
a proveir dues places d’arxiver o arxivera del Parlament de Catalunya, aprovada per 
la Mesa del Parlament per mitjà d’un acord adoptat en la sessió del 14 de febrer de 
2017 (BOPC 336, de 20 de febrer de 2017),

En ús de les competències atribuïdes pels Estatuts del règim i el govern interiors 
del Parlament de Catalunya, la Mesa del Parlament

Acorda
1. Aprovar i fer pública la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos, i dels 

aspirants que han de fer la prova de coneixements de llengua catalana, corresponent 
a la convocatòria de concurs oposició lliure per a proveir dues places d’arxiver o ar-
xivera del Parlament de Catalunya (BOPC 336, de 20 de febrer de 2017).

2. De conformitat amb la base 5.3 de la convocatòria, les llistes definitives d’ad-
mesos i exclosos s’han de publicar, un cop aprovades per la Mesa, en el Butlle-
tí Oficial del Parlament de Catalunya i també s’han de fer publiques en el tauler 
d’anuncis del Parlament i en el web del Parlament (http://www.parlament.cat/web/
actualitat/concursos-oposicions/index.html).

http://www.parlament.cat/web/actualitat/concursos-oposicions/index.html
http://www.parlament.cat/web/actualitat/concursos-oposicions/index.html
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Llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos, amb la indicació dels 
aspirants exempts de fer la prova de coneixements de llengua catalana

Persones admeses Prova de llengua catalana

Cognoms i nom

Abarca Peris, Ferran Exempt

Basagaña Farrés, Miriam Exempta

Bello Ruiz, Maria Josep Exempta

Biescas Socias, Cristina Exempta

Boladeras Iglesias, Jaume Exempt

Colás Ayllón, Natalia Exempta

Coma Cobos, Maria Exempta

Cunties Farràs, Roger Exempt 

Fernández-Valera Hernández, Daniel Exempt

Garcia Llecha, David Exempt

Ginesta Vilà, Josep Exempt

Grimau Ferrer, Sergi Exempt

Hiraldo Naranjo, Francisco Javier Exempt 

Larrègle Gilabert, Pedro Alberto Exempt

Martin Molins, Aleix Exempt

Meinhardt Llopis, Carla Exempta

Molí Seriola, Anna Exempta

Muñoz Martínez, Natalia Exempta

Orenga Gaya, Laura Exempta

Pi Domínguez, Luis Exempt

Piedrafita Francos, Olga Exempta

Piquero Félez, Brígida Exempta

Ponce Lozano, Sandra Exempta

Portet Capdevila, Maria Roser Exempta

Pujadas Alex, Albert Exempt

Pujol Olmos, Clàudia Exempta

Raimundez Kuhlmann, Ana Lis Exempta

Regadera López, Andrea Exempta

Redondo García, Esther Exempta

Rodríguez Pozo, Elisabet Exempta

Royo Codinachs, Diana Exempta

3. La publicació d’aquest acord en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya 
i l’exposició de les llistes als llocs que s’indiquen a l’apartat 2 substitueix la noti-
ficació als interessats, estableix l’article 45.1.b de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Contra aquest Acord, els interessats poden interposar un recurs potestatiu de re-
posició, davant la Mesa del Parlament en el termini d’un mes a comptar de l’ende-
mà d’haver estat publicades o notificades, segons el que disposen els articles 123 i 
124 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, o directament un recurs contenciós administratiu davant 
la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà d’haver estat publicades o noti-
ficades.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 4 d’abril de 2017
Xavier Muro i Bas, secretari general
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Cognoms i nom

Ruiz Álvarez, Asunción Ángeles Exempta

Sabaté Gallego, Jordina Exempta

Serra Torrent, Maria Àngela Exempta

Serrano Seoane, Yolanda Exempta

Téllez Rodero, Núria Exempta

Ten Gotés, Anna Exempta

Vieson Barris, Nil Exempt

Vilanova Murillo, Maria Antònia Exempta

Viñas García Falces, Berta Exempta 

Persones excloses

Cognoms i nom Motius d’exclusió

Castro Navarro, Lara B 

Motius d’exclusió: 

B: Per manca de fotocòpia confrontada de la titulació requerida

Concurs oposició lliure per a proveir sis places de l’escala general 
d’administrador o administradora del Cos d’Administradors 
Parlamentaris del Parlament de Catalunya
501-00002/11

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 358)

En el BOPC 358, a la pàgina 146, en el tema 18 del temari que figura en l’annex
On hi diu: 
«Recurs ordinari i recurs de revisió.»

Hi ha de dir: 
«Recurs d’alçada, recurs potestatiu de reposició i recurs extraordinari de revisió.»
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	352-01300/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Plataforma per una Fiscalitat Justa amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació pública
	352-01301/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Maite Carol, ex-secretària municipal de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació pública
	352-01302/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació pública
	352-01303/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’Oriol Illa, president de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació pública
	352-01304/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Joan Segarra, president de La Confederació, amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació pública
	352-01305/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Lluís Torrens, en representació de l’Ajuntament de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació pública
	352-01306/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Ramon Vives, president de l’Associació Empresarial d’Economia Social, amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació pública
	352-01307/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació pública
	352-01308/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Rosa Maria Cadenas, presidenta de l’Associació Empresarial d’Economia Social, amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació pública
	352-01309/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Catalana d’Executius, Directius i Empresaris amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació pública
	352-01310/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’Antoni Cañete, secretari general de Pimec, amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació pública
	352-01311/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’Ignacio Soto, secretari general de la Federació de Municipis de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació pública
	352-01312/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Petra Saiz Antón, presidenta del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació pública
	352-01313/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’Agustí Cerrillo, catedràtic de dret administratiu de la Universitat Oberta de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació pública
	352-01314/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Joaquín Tornos, catedràtic de dret administratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació pública
	352-01315/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Venanci Garcia Patiño, coordinador de l’Agrupació d’Ambulàncies de Comissions Obreres, amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació pública
	352-01316/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Ramon Vilella Lacalle, responsable de transport sanitari de la Unió General de Treballadors, amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació pública
	352-01317/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Francesc Castellana, expert en polítiques públiques d’ocupació i exdirector del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació pública
	352-01318/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’Albert Sánchez Graells, professor de dret i expert en contractació pública i prevenció del frau, amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació pública
	352-01319/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Observatori de Contractació Pública amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació pública
	352-01320/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Cambra de Concessionaris i Empreses Vinculades al Sector Públic amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació pública
	352-01321/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’Anna Comellas, advocada i experta en contractació pública, amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació pública
	352-01322/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Pimec amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació pública
	352-01323/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Catalana d’Executius, Directius i Empresaris amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació pública
	352-01324/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació pública
	352-01325/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’Ignacio Herrera Anchustegui, de la Universitat de Bergen (Noruega), amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació pública
	352-01326/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Daniel Albalate del Sol, professor de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació pública
	352-01327/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’Elisenda Malaret Garcia, catedràtica de dret administratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació pública
	352-01328/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’Oriol Illa Garcia, president de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació pública
	352-01329/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Joan Sagarra Ferran, president de La Confederació, amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació pública
	352-01330/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Josep Maria Castellà Andreu, professor de dret constitucional de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació pública
	352-01334/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Joaquín Tornos Mas, catedràtic de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació pública
	352-01335/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Victòria Alsina Burgués, professora associada de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació pública
	352-01336/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Carles de Mena Tomé, cap del Servei d’e-Contractació i e-Factura i responsable de contractació del Consorci Administració Oberta de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractaci
	352-01337/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Manuel Díaz Espiñeira, director d’Anàlisi i Investigació de l’Oficina Antifrau de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació pública
	352-01338/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Jaume Amat i Reyero, síndic major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació pública
	352-01339/11
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació Agrària de Joves Agricultors davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè informi sobre els temes que preocupen l’Associació amb relació al sector agrícola, ramade
	356-00534/11
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del secretari d’Economia davant la Comissió d’Economia i Hisenda perquè expliqui l’informe «Investor presentation»
	356-00554/11
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Joan Jaume i Oms, president i conseller delegat d’Infraestructures de Catalunya, davant la Comissió d’Economia i Hisenda perquè informi sobre els processos de licitacions d’obres i les actuacions que en deriven
	356-00563/11
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Jesús M. Barrientos Pacho, president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes perquè informi sobre el compliment d’algunes recomanacions de la Moció 43/XI
	356-00572/11
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de José M. Romero de Tejada, fiscal en cap de Catalunya, davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes perquè informi sobre el compliment d’algunes recomanacions de la Moció 43/XI
	356-00574/11
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del secretari d’Economia davant la Comissió d’Economia i Hisenda perquè informi sobre els treballs relatius a l’anàlisi de la sostenibilitat del deute de la Generalitat, a l’impacte de la possible planificació i execució d’inv
	356-00598/11
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del secretari d’Economia davant la Comissió d’Economia i Hisenda perquè informi sobre l’estat d’endeutament de la Generalitat en data del 31 de març de 2017 i sobre la sol·licitud de finançament del Fons de liquiditat autonòmi
	356-00604/11
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Xarxa Regional dels Grups d’Acció Local Leader de Catalunya davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè informi sobre la tasca que es fa des dels grups d’acció local per al
	356-00607/11
	Sol·licitud


	4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
	Compareixença de Jordi Mateu, en representació del Centre de Recerca i Assessorament d’Educació Viva, davant la Comissió d’Ensenyament per a informar sobre el model d’innovació educativa
	357-00100/11
	Substanciació

	Compareixença d’Eduard Vallory, president del Centre UNESCO de Catalunya, davant la Comissió d’Ensenyament per a presentar el programa «Escola nova del segle XXI»
	357-00126/11
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de la Fundació Bofill davant la Comissió d’Ensenyament perquè presenti el programa «Escola nova del segle XXI»
	357-00127/11
	Substanciació

	Compareixença de Marta Aymerich, vicerectora de recerca de la Universitat Oberta de Catalunya, davant la Comissió d’Ensenyament perquè presenti el programa «Escola nova del segle XXI»
	357-00128/11
	Substanciació


	4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del Govern i d’altres òrgans
	4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes
	Memòries d’activitats de l’Oficina de l’Expresident Maragall, de l’Oficina de l’Expresident Montilla i de l’Oficina de l’Expresident Mas corresponents al 2016
	334-00059/11, 334-00060/11 i 334-00061/11
	Presentació: Consellera de la Presidència

	Informe sobre la situació dels avals concedits per la Generalitat en data del 31 de desembre de 2016
	334-00063/11
	Presentació: Conseller del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda

	Estats de desenvolupament i d’execució del pressupost de la Generalitat en data del 31 de desembre de 2016 
	334-00064/11
	Presentació: Conseller del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda

	Informe sobre l’evolució dels resultats no financers i de l’endeutament de la Generalitat en data del 31 de desembre de 2016
	334-00065/11
	Presentació: Conseller del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda

	Memòria de l’Oficina Antifrau de Catalunya corresponent al 2016
	334-00066/11
	Presentació: Director, del Oficina Antifrau de Catalunya


	4.90. Règim interior
	4.90.05. Pressupost del Parlament
	Compliment del pressupost de despeses del Parlament de Catalunya en data del 31 de juliol de 2016
	237-00002/11
	Proposta al Ple

	Compliment del pressupost de despeses del Parlament de Catalunya en data del 31 de desembre de 2016
	237-00003/11
	Proposta al Ple


	4.90.10. Càrrecs i personal
	Concurs oposició de promoció interna per a proveir cinc places de l’escala general d’administrador o administradora del Cos d’Administradors Parlamentaris del Parlament de Catalunya
	500-00011/11
	Correcció d’errades de publicació (BOPC 345)

	Concurs oposició lliure per a proveir dues places d’arxiver o arxivera del Parlament de Catalunya
	501-00001/11
	Llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos, amb la indicació dels aspirants exempts de fer la prova de coneixements de llengua catalana

	Concurs oposició lliure per a proveir sis places de l’escala general d’administrador o administradora del Cos d’Administradors Parlamentaris del Parlament de Catalunya
	501-00002/11
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